
 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia  

 

 

 

 

 

RESILIÊNCIA E TRAUMA NA TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE 

MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE 

 

 

 

                                                     Juliana de Morais Peres 

 

 

 

 

 

Natal 

2019 



 

 

ii 

 

Juliana de Morais Peres 

 

 

 

 

RESILIÊNCIA E TRAUMA NA TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE 

MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE 

 

 

 

Dissertação elaborada sob orientação da Prof.ª Dr.ª Geórgia 

Sibele Nogueira da Silva, coorientada pelo Prof. Dr. Marlos 

Alves Bezerra, e apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito parcial à obtenção do 

título de mestra em Psicologia. 

 

 

 

 

 

Natal 

2019 

 

 



     

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede 

 Peres, Juliana de Morais.  

   Resiliência e trauma na trajetória de três gerações de 

mulheres do Coque, Recife-PE / Juliana de Morais Peres. - 2019.  

   226 f.: il.  

 

   Dissertação (mestrado)- Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019.  

   Orientador: Prof. Dra. Geórgia Sibele Nogueira da Silva.  

   Coorientador: Prof. Dr. Marlos Alves Bezerra.  

 

 

   1. Resiliência Psicológica - Dissertação. 2. Trauma 

Psicológico - Dissertação. 3. Periferia - Mulher - Dissertação. 

4. Psicologia Transpessoal - Dissertação. I. Silva, Geórgia 

Sibele Nogueira da. II. Bezerra, Marlos Alves. III. Título.  

 

RN/UF/BCZM                                    CDU 159.9.019.4 

 

 

    
Elaborado por SARA SUNARIA DE ALMEIDA SILVA XAVIER - CRB-15/572 

 

  



     

 

iv 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

A dissertação Resiliência e trauma na trajetória de três gerações de mulheres do Coque, 

Recife-PE, elaborada por Juliana de Morais Peres, foi considerada aprovada por todos os 

membros da Banca Examinadora e aceita pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

como requisito parcial à obtenção do título de mestra em Psicologia. 

 

Natal, RN, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

________________________________________________  

Profa. Dra. Geórgia Sibele Nogueira da Silva (UFRN, orientadora)  

 

________________________________________________  

Profa. Dra. Maria Teresa Lisboa Nobre Pereira (UFRN) 

 

________________________________________________  

Prof. Dr. Aurino Lima Ferreira (UFPE) 

 

 

 

 

 



     

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando uma pessoa vive de verdade, 

Todos os outros também vivem. 

(Tancoló Nagymamák) 

 

 

 

 

 



     

 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todas mulheres, 

A todos os homens, 

À natureza, 

À vida sagrada que habita em tudo e em todos, 

A todas as feridas 

E a todas as curas. 

Ao viver.  



     

 

vii 

 

 

Agradecimentos 

À minha mãe, Ana Paula, pela minha vida, pelo amor e dedicação incondicionais, pelos 

ensinamentos e suporte.  

Ao meu pai, Cleonir, pela minha vida, pelo amor e suporte integrais, e pelo meu primeiro 

incentivo ao saber.  

À minha irmã, Giovana, pelo amor, paciência, disponibilidade, ajuda e pela existência 

compartilhada.  

Aos meus avós e avôs, tios e tias, e toda a ancestralidade que se faz presente, ainda que 

na ausência, em quem sou. 

Ao meu namorado e companheiro, Octávio, por incentivar, compartilhar e participar 

dessa jornada, pela ajuda, pelo amor, carinho e cuidado em todos os momentos. 

Aos amigos, em especial à Larissa Maria, pelo incentivo e cuidado, por estar ao lado e 

por sempre acreditar em mim. 

À comunidade do Coque, a Recife e Olinda, pela vida que abrigam e me doam, desde o 

nascimento. 

Ao Neimfa, e a todos que o compõem, pela inspiração e apoio integral que doam a todos 

que por ele passam, pelo acolhimento, disponibilidade e cooperação durante toda a pesquisa.  

Às mulheres do Coque, que me inspiraram, me ensinaram e contribuíram para esse 

processo de tantas formas. 

Às mulheres que dividiram suas histórias para a confecção deste trabalho, por confiar e 

acreditar em mim e neste trabalho, e por ser quem são. 



     

 

viii 

 

A todos que se dedicaram e se dedicam a compreender o que nos leva a continuar a 

nascer, o que nos leva à vida, e que serviram de sustentação e base para esse trabalho, direta ou 

indiretamente. 

À Prof.ª Dr.ª Geórgia Sibele Nogueira da Silva, pela confiança e aposta no trabalho, pela 

disponibilidade e cuidado. 

Ao Prof. Dr. Marlos Alves Bezerra por acreditar neste trabalho e nele investir, por todo 

o suporte, assistência, dedicação, paciência e compreensão, e por estar junto. 

Ao Prof. Dr. Aurino Lima Ferreira, pelo acolhimento, cuidado, atenção, disponibilidade, 

dedicação e inspiração, e por nos acompanhar. 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Psicologia pela dedicação e 

ensinamentos. 

Aos colegas de turma por compartilharem a caminhada. 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela dedicação à formação e educação 

humanas, e pelas condições de estudo e pesquisa pós-graduados. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelo incentivo 

através da concessão de bolsa de estudos. 

Aos poderes progressistas e revolucionários, aliados aos ideais de um mundo mais justo, 

que nos permitiram chegar até aqui. 

A toda vida que contribuiu para a vida deste trabalho. 

 

 

 

 

 



     

 

ix 

 

 

Sumário 

Resumo ................................................................................................................................... xiv 

Abstract ................................................................................................................................... xv 

Resumen ................................................................................................................................. xvi 

1 Introdução e justificativa .................................................................................................... 17 

2 Objetivos ............................................................................................................................... 21 

2.1 Objetivo geral .......................................................................................................... 21 

2.2 Objetivos específicos ............................................................................................... 21 

3 Sobre a resiliência ................................................................................................................ 22 

3.1 De onde vem a resiliência? Origens e abordagens do construto ......................... 22 

3.2 O que é a resiliência? Em busca de uma definição .............................................. 29 

3.3 Que resiliência é esta? Uma perspectiva se delineia ............................................ 36 

3.4 A que serve esta resiliência? A resiliência das mulheres e periferias ................. 42 

4 Aspectos teórico-metodológicos .......................................................................................... 49 

4.1 Quadro teórico ......................................................................................................... 49 

4.1.1 A Psicologia Transpessoal ....................................................................................... 49 

4.1.2 A Pesquisa Orgânica ................................................................................................ 54 

4.2 Aspectos operacionais ............................................................................................. 57 

4.2.1 Local ......................................................................................................................... 57 

4.2.2 Participantes ............................................................................................................ 59 

4.2.3 Instrumentos de acesso às narrativas ...................................................................... 61 

a) Diário de pesquisa ........................................................................................................ 62 

b) A Entrevista narrativa................................................................................................... 64 

4.2.3 Tratamento e análise das narrativas ........................................................................ 65 

4.3 Aspectos éticos ......................................................................................................... 69 

5 Conhecendo as mulheres e suas histórias .......................................................................... 71 

5.1 Aurora ...................................................................................................................... 73 

5.2 Oceana ...................................................................................................................... 77 

5.3 Flora ......................................................................................................................... 83 

5.4 Estela ........................................................................................................................ 88 

5.5 Meri .......................................................................................................................... 96 

5.6 Ametista ................................................................................................................. 102 

5.7 Íris ........................................................................................................................... 106 

5.8 Pérola ...................................................................................................................... 109 

6 O que as histórias nos ensinam ......................................................................................... 111 

6.1 O que cada história nos diz? Destacando as unidades de significado .............. 112 

6.1.1 Aurora (M1) ........................................................................................................... 113 

6.1.2 Oceana (M2) .......................................................................................................... 114 

6.1.3 Flora (M3) .............................................................................................................. 116 

6.1.4 Estela (M4) ............................................................................................................. 118 



     

 

x 

 

6.1.4 Meri (M5) ............................................................................................................... 121 

6.1.5 Ametista (M6) ......................................................................................................... 122 

6.1.6 Íris (M7) ................................................................................................................. 124 

6.1.7 Pérola (M8) ............................................................................................................ 125 

6.2 Os encontros e desencontros nas histórias: as categorias abertas e as redes de 

significado .................................................................................................................... 126 

6.2.1 A rede de significados da geração 1 ...................................................................... 127 

6.2.2 A rede de significados da geração 2 ...................................................................... 131 

6.2.3 A rede de significados da geração 3 ...................................................................... 134 

7 E o que aprendemos somando as histórias à literatura científica ................................. 137 

7.1 Uma resiliência transpessoal: ser nos quatro quadrantes, tornar-se mais pessoa

 ....................................................................................................................................... 137 

7.2 A força das mulheres: das famílias e coletivos ao reconhecimento de si.......... 147 

7.3 Ninhos periféricos de resiliência: relações familiares e comunitárias .............. 155 

7.4 A resiliência-espiritualidade e o compromisso com a vida ................................ 161 

8 Considerações finais .......................................................................................................... 165 

Referências ............................................................................................................................ 170 

Apêndices ............................................................................................................................... 183 

Apêndice A: Roteiro de entrevista ............................................................................. 183 

Apêndice B: Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE para maiores de 

18 e menores de 60 anos .............................................................................................. 185 

Apêndice C: Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE para maiores de 

60 anos .......................................................................................................................... 188 

Apêndice D: Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE para maiores de 

13 e menores de 18 anos .............................................................................................. 192 

Apêndice E: Termo de assentimento livre e esclarecido – TALE ........................... 195 

Apêndice F: Termo de autorização para gravação de voz ...................................... 197 

Apêndice G: Destaque das unidades de significado nas narrativas ....................... 198 

 

 

 

  



     

 

xi 

 

 

Lista de tabelas 

 

 

 

   



     

 

xii 

 

 

Lista de figuras 

  



     

 

xiii 

 

 

 

Lista de abreviações e siglas 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

EMLURB Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana 

M1 Mulher participante 1 

MABI Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis 

NEIMFA Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis 

PE Pernambuco 

TALE Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

US Unidade de significado 

 

 

 

  



     

 

xiv 

 

 

Resumo 

A resiliência pode ser compreendida como processo intersubjetivo, relacionado à capacidade 

de retomar o desenvolvimento após o encontro com situações traumáticas. O trauma (ou 

situação traumática) é um impacto externo que perturba o universo psíquico, enquanto o 

traumatismo é a sua representação e consequência internas. A resiliência é, neste trabalho, 

instrumento para a compreensão das vivências de mulheres de periferia de forma não 

determinista, sem negar as adversidades, mas voltando o olhar para construções de perspectivas 

de enfrentamento das incongruências sociais. Assim, este estudo teve como objetivo 

compreender de que forma traumatismos e resiliência perpassam a trajetória de vida de três 

gerações de mulheres da comunidade do Coque, Recife-PE. A pesquisa, de cunho qualitativo, 

teve como quadro teórico a Psicologia Transpessoal, em abordagem de Pesquisa Orgânica. As 

participantes foram oito mulheres moradoras do Coque, sendo três avós, três mães e duas filhas, 

de três diferentes famílias. Foram utilizados diário de pesquisa e entrevista narrativa. A análise 

se pautou na hermenêutica. Propõe-se um entendimento integral do processo resiliente nas 

mulheres de periferia, considerando que os resultados apontam para uma construção subjetiva, 

comportamental, cultural e social. Os resultados sugerem a necessidade de observar as 

desigualdades de gênero e também o amparo das mulheres entre si para a construção do 

processo resiliente. Compreende-se que as famílias e a comunidade funcionaram como ninhos 

de suporte ao desenvolvimento de resiliência, de forma integrada ao contexto, frente às 

violências. Ainda, a resiliência pode ser lida na sua interseção com a espiritualidade como uma 

forma de crescimento que modifica a existência das mulheres por inteiro, incluindo e 

transcendendo as adversidades. 

 

Palavras-chave: Resiliência; trauma; mulher; periferia; Psicologia Transpessoal 
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Abstract 

Resilience can be understood as an intersubjective process, related to the ability to resume 

development after encountering traumatic situations. The trauma (or traumatic situation) is the 

external impact that disturbs the psychic universe, while traumatism is its internal 

representation and consequence. Resilience is assumed as an instrument to understand 

experiences of women from the outskirts in a non-deterministic way, without denying the 

adversities, but looking at the construction of perspectives to face social inconsistencies. Thus, 

this study aimed to understand how trauma and resilience permeate the life trajectory of three 

generations of women in the community of Coque, Recife-PE. This qualitative research was 

based on Transpersonal Psychology, and on its Organic Inquiry approach. The participants were 

eight women who live in Coque: three grandmothers, three mothers and two daughters, from 

three different families. Research diary and narrative interview were used. The analysis was 

based on hermeneutics. An integral understanding of the resilient process in outskirts women 

is proposed, considering that the results point to a subjective, behavioural, cultural and social 

construction. The results suggest the need to observe gender inequalities and also the support 

of women among themselves for the construction of the resilient process. It is understood that 

families and the community functioned as nests to support the development of resilience, in an 

integrated way to the context, in the face of violence. Yet, resilience can be read in its 

intersection with spirituality as a form of growth that modifies the entire existence of women, 

including and transcending adversity. 

 

Keywords: Resilience; trauma; woman; outskirts; Transpersonal Psychology  
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Resumen 

La resiliencia puede ser comprendida como proceso intersubjetivo, relacionado a la capacidad 

de reanudar el desarrollo después del encuentro con situaciones traumáticas. El trauma (o 

situación traumática) es un impacto externo que perturba el universo psíquico, mientras que el 

traumatismo es su representación y consecuencia internas. La resiliencia es, en este trabajo, 

instrumento para la comprensión de las vivencias de mujeres de periferia de forma no 

determinista, sin negar las adversidades, pero volviendo la mirada hacia construcciones de 

perspectivas de enfrentamiento de las incongruencias sociales. Así, este estudio tuvo como 

objetivo comprender de qué forma traumatismos y resiliencia atraviesan la trayectoria de vida 

de tres generaciones de mujeres de la comunidad del Coque, Recife-PE. La investigación, de 

carácter cualitativo, tuvo como perspectiva teórica la Psicología Transpersonal, en abordaje de 

Investigación Orgánica. Las participantes fueron 8 mujeres moradoras del Coque, siendo 3 

abuelas, 3 madres y 2 hijas, de 3 diferentes familias. Se utilizaron diario de investigación y 

entrevista narrativa. El análisis se basó en la hermenéutica. Se propone un entendimiento 

integral del proceso resiliente en las mujeres de periferia, considerando que los resultados 

apuntan hacia una construcción subjetiva, comportamental, cultural y social. Los resultados 

sugieren la necesidad de considerar las desigualdades de género y también el amparo de las 

mujeres entre sí para la construcción del proceso resiliente. Se comprende que las familias y la 

comunidad funcionaron como nidos de apoyo al desarrollo de resiliencia, de forma integrada al 

contexto, frente a las violencias. Aún, la resiliencia puede ser leída en su intersección con la 

espiritualidad como una forma de crecimiento que modifica la existencia de las mujeres por 

entero, incluyendo y trascendiendo las adversidades. 

 

Palabras clave: Resiliencia; trauma; mujer; periferia; generación; Psicología Transpersonal
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1 Introdução e justificativa 

Tanto as mulheres que emprestam suas histórias para a confecção deste trabalho, quanto 

todos nele envolvidos, desde a pesquisadora até as(os) leitoras(es), já puderam experimentar o 

sofrimento, a dor, a ferida psíquica. Todos nós também já vivemos algum tipo de recuperação, 

de cura. Embora o que muitas vezes se almeje seja a cura da recuperação do que se era antes, a 

cura possível em geral é a do cuidado, da criação de uma nova forma de viver, depois daquilo 

que nos machucou. A existência é modificada, e isso não quer dizer que seja para pior. 

Esse impacto externo, que perturba o universo interno, nomeamos, neste trabalho, 

trauma. Seus efeitos, ou seja, a ferida psíquica, chamamos traumatismo. A continuidade da vida, 

depois de um trauma, denominamos resiliência (Cyrulnik, 2004, 2015; Cyrulnik & Cabral, 

2015; Cyrulnik & Jorland, 2012). Trauma, traumatismo e resiliência são, portanto, 

denominações para um processo comum ao humano e ao seu desenvolvimento. 

Embora esse processo se coloque enquanto possibilidade a cada um de nós, este não se 

dá de forma igual para todos. Buscando as consequências de contingências classificadas 

enquanto risco na vida de crianças, descobriu-se a resiliência como aquela capacidade que 

alguns demonstravam de continuar seu desenvolvimento  (Werner, 1989; Werner & Smith, 

1982). Assim, o grupo primeiro dos estudos em resiliência foi o das crianças percebidas em 

risco, grupo este que permanece sendo bastante enfocado nos estudos contemporâneos.  

Considerando a origem dos estudos em resiliência no Estados Unidos, país hegemônico 

e de valorização do individualismo, autores alertam sobre os vieses de uma adaptação acrítica 

dos parâmetros de desenvolvimento saudável (Infante, 2005; Rigsby, 1994). Ainda que tais 
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estudos tenham sido de significativa contribuição ao campo da resiliência, é necessário 

compreender as limitações das adaptações. Por uma resiliência mais relevante às diversas 

populações, tem-se defendido cada vez mais que o estudo da resiliência esteja articulado à 

realidade e contexto da investigação. (Cabral & Cyrulnik, 2015; Cyrulnik, 2015; Ungar, 2008; 

Waller, 2001). 

Logo, faz sentido que sejam contextualizados a população e o local de estudo. Tratam-

se das mulheres da comunidade do Coque, periferia de Recife, Pernambuco. Tal qual outras 

minorias sociais, as mulheres de periferia, nas sociedades capitalistas ocidentais, têm sido 

acometidas por uma soma de fatores históricos de exclusão, sendo a periferia não apenas um 

lugar físico, mas também o lugar simbólico do não poder, da oposição ao hegemônico 

(Godelier, 1993; Pereira, 2016; Souza, 2014). Por outro lado, as exclusões físicas e simbólicas 

da periferia são desafiadas por suas relações sociais, na formação de redes que compartilham 

as vivências tanto de adversidade quanto de solidariedade (Ritti, 2015; Takeuti, 2010).  

Deste modo, a vivência das desigualdades de gênero e sociais não impede que as 

mulheres de periferia transgridam concepções sobre o que é ser mulher e para a associação de 

risco e/ou vulnerabilidade à periferia. Essas mulheres, na sua vivência e construção diária, nas 

relações, redefinem os conceitos de mulheres e de periferia (Sacramento, 2011). 

A proposta deste trabalho, então, é acionar a resiliência para pensar as mulheres de 

periferia de forma não determinista, buscando compreender as possibilidades construção de 

perspectivas de futuro diante das incongruências, subjugações e opressões (Bezerra, 2015; 

Cyrulnik, 2015; Cyrulnik & Cabral, 2015; Ferreira, Silveira, & Peixoto, 2013; Galdino & 

Ferreira, 2012).  

A resiliência permite a compreensão das minorias ultrapassando e desafiando ideias 

preconcebidas de risco e vulnerabilidade. Voltar-se à compreensão do processo resiliente nessas 
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populações permite atentar ao enfrentamento destas às violências, opressões, incongruências, 

mas também às dores que acometem qualquer ser humano (Bezerra, 2015; Cyrulnik, 2015; 

Cyrulnik & Cabral, 2015; Ferreira et al., 2013).  

Atentamo-nos ainda à compreensão do processo resiliente nas histórias individual e 

coletiva, estabelecendo enquanto foco as vivências na forma de trajetórias de vida, entendidas 

como conjuntos de experiências e transformações que constroem os sujeitos, em determinado 

tempo (Gonçalves & Lisboa, 2007). As participantes da pesquisa são mulheres de três gerações, 

numa concepção de geração como a experiência de pessoas que, em idade próxima, 

compartilham um mesmo momento histórico e uma referência social sobre suas formas de ser 

(Fooken, 2015). 

Este trabalho se pauta na perspectiva teórica da Psicologia Transpessoal, a qual se volta 

ao estudo da consciência em desenvolvimento, de forma integral (Ferreira, Silva, & Ribeiro, 

2016c; Wilber, 2007, 2010). Esta base nos confere um olhar específico ao processo resiliente, 

buscando compreendê-lo nas diferentes dimensões em que ele possa se expressar.  

O estudo também se inscreve na abordagem qualitativa de Pesquisa Orgânica, que se 

dedica a histórias de crescimento psicológico (Clements, 2004, 2009, 2011). Esse método nos 

convida a honrar as experiências que no trabalho se inscrevem e permitir uma interação 

transformativa entre observador(a)/investigador(a), participantes e leitores(as) através das 

histórias – suas e dos demais envolvidos – com o tema.  

Do ponto de vista científico, a pesquisa busca contribuir para o campo dos estudos em 

resiliência, trazendo compreensões sobre este fenômeno em uma população ainda pouco 

representada na literatura científica em resiliência a partir das suas potencialidades, superando 

as demarcações de risco e determinismos. Além disso, o processo de investigação e sua 
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divulgação buscam contribuir para a abordagem multidimensional da resiliência e para o 

fortalecimento da abordagem da Psicologia Transpessoal sobre o processo resiliente. 

Como justificativa social, a dissertação visa contribuir para uma aproximação 

compreensiva e afirmativa das potencialidades da periferia, e em especial das mulheres de 

periferia, com esforço para que outros pesquisadores e profissionais possam também se 

apropriar de uma visão não determinista e limitante sobre estas populações. Além disso, espera-

se que este estudo possa orientar perspectivas de ações que busquem promover resiliência na 

comunidade do Coque e em outras comunidades periféricas. Buscamos também, por meio deste 

estudo, que a comunidade do Coque pudesse se apropriar ainda mais da sua potência e vida, e 

seguisse construindo a resiliência que lhe é tão própria. 

Por fim, meu encontro e vínculo afetivo com a comunidade, desde 2015, e com as 

cidades de Recife e Olinda, desde meu nascimento, justificam este trabalho pessoalmente. Esse 

encontro vem a se somar com um percurso em projetos de extensão e estágios em contexto 

comunitário, no assentamento urbano Anatália de Souza Alves e nas comunidades do Bom 

Pastor e Guarapes, todos em Natal-RN. Já me dedicando à resiliência e à transpessoalidade – 

desde 2013, por meio grupos de estudos, pesquisas de iniciação científica, cursos de formação 

e estágios –, visualizo numa ida ao Coque, durante a graduação, a expressão do que eu buscava 

compreender e acessar. As mulheres que ali conheci me possibilitam agora, com este trabalho, 

também uma transformação e resiliência pessoais. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

Compreender de que forma traumatismos e resiliência perpassam a trajetória de vida de 

três gerações de mulheres da comunidade do Coque, Recife-PE.  

 

2.2 Objetivos específicos 

• Indicar as dinâmicas de traumatismo e resiliência na trajetória de vida de cada uma das 

mulheres; 

• Indicar os padrões traumáticos que se manifestam em cada geração de mulheres;  

• Apontar as estratégias e características do processo resiliente em cada geração de 

mulheres. 
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3 Sobre a resiliência 

3.1 De onde vem a resiliência? Origens e abordagens do construto 

Há tempos, esforços têm sido dedicados em compreender as implicações que graves 

adversidades podem ter para quem as enfrenta. Por muitos anos, nos estudos sobre o humano, 

foi dada ênfase aos aspectos de doença ou do dano. Na Psicologia, em especial, pode-se destacar 

um primeiro paradigma nesses estudos – dito enfoque do risco – cuja centralidade estaria nos 

aspectos patológicos do humano, na tentativa de esgotar a descrição de sintomas e 

enfermidades, assim como em tentar descobrir os fatores que geravam dano à pessoa. (Brandão, 

2009; Munist et al., 1998). 

O enfoque do risco, entretanto, não foi capaz de explicar de que maneira alguns 

indivíduos conseguiam se desenvolver de forma saudável apesar de uma série de fatores que, 

para a maior parte das pessoas acometidas, era determinante de sérias dificuldades e patologias. 

(Munist et al., 1998). Alguns pesquisadores se voltaram então a compreender de que forma 

pessoas que vivenciaram grande adversidade poderiam contrariar a lógica, vivendo e/ou se 

desenvolvendo de maneira saudável depois de tais acontecimentos. 

Cabral e Cyrulnik (2015) destacam Anna Freud e René Spitz como precursores dos 

estudos em resiliência, por seus estudos no fim da Segunda Guerra Mundial, acerca das 

variações no amadurecimento de crianças que viveram bombardeios em Londres. De forma 

mais expressiva, desde a década de 1970, a capacidade de retomada de desenvolvimento e/ou 

crescimento psicológico depois da exposição a condições de opressão, violências, ou ausência 

de condições dignas de sobrevivência chama a atenção de pesquisadores (Brandão, Mahfoud, 



23 

 

 

& Gianordoli-Nascimento, 2011; Infante, 2005; Yunes, 2003). Os termos invencibilidade e 

invulnerabilidade foram então utilizados por autores como Garmezy (1971), Anthony e 

Koupernik (1974, conforme citado por Masten & Garmezy, 1985) para caracterizar a saúde 

psicológica de crianças que haviam vivenciado significativa adversidade. 

O uso das noções de invencibilidade e invulnerabilidade passou, depois de alguns anos, 

a ser problematizado até mesmo por quem o popularizara. Para Masten e Garmezy (1985), 

apesar de a definição de invulnerabilidade ter a pretensão de indicar um adaptação bem sucedida 

a eventos gravemente estressores, além de uma expectativa de menor impacto por futuros 

eventos do tipo, o termo parecia implicar uma imunidade total a tais acontecimentos, o que não 

era possível. Rutter (1993) descreve que tal nomenclatura indicaria uma característica intrínseca 

ao indivíduo de resistência absoluta, de forma imutável e independente da situação vivenciada. 

Segundo o mesmo, tal ideia não correspondia aos achados das pesquisas, as quais indicavam 

que todos tinham um limite na resistência ao sofrimento, e que tal resistência variava de acordo 

com as circunstâncias do sofrimento ou risco, e ainda com o desenvolvimento individual e os 

aspectos sociais que envolviam a pessoa. 

Embora diversos estudos já sinalizassem uma busca pela saúde e aspectos positivos que 

emergem depois do choque com a adversidade, vários pesquisadores (Barlach, 2005; Brandão, 

2009; Brandão et al., 2011; Cabral & Cyrulnik, 2015; Infante, 2005; Munist et al., 1998; Yunes, 

2003) atribuem a Werner e Smith (1982), em seu estudo longitudinal com crianças havaianas, 

o marco da definição e utilização acadêmica do termo resiliência voltado à experiência humana.  

Neste estudo, os autores acompanharam quase setecentas crianças, desde o período pré-

natal até a juventude. As crianças vinham de famílias em situação de pobreza, descritas como 

instáveis do ponto de vista de cuidados e saúde mental, apresentando ainda o que os autores 

descrevem enquanto sérios riscos biológicos, entre outras contingências demarcadas como risco 
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pelos pesquisadores. Em sua infância e juventude, muitos apresentaram significativas 

dificuldades nas dimensões social e psíquica, desde problemas de aprendizagem até 

comportamentos antissociais e transtornos psíquicos. Parte deles, no entanto, brincou, estudou, 

se profissionalizou, trabalhou, constituiu família, e não apresentou transtornos de ordem 

psíquica. Esses, dizem Werner e Smith (1982), eram “vulneráveis [...] que permaneceram 

invencíveis” (tradução livre, p. 3), acrescentando que, dada sua invencibilidade, essa publicação 

buscava as  “raízes de sua resiliência” (tradução livre, p. 3).  

Como se pode notar, apesar desse estudo ser o marco do uso do termo resiliência na 

literatura científica da área das humanidades e saúde, ele ainda é atrelado à ideia de 

invencibilidade. Mais tarde, Werner (1989) assinala que todas as crianças participantes da 

referida pesquisa que se mostraram resilientes tiveram suporte relevante de um adulto. 

A Psicologia, a partir de estudos como este, que buscavam aspectos problemáticos, de 

falhas e déficit, baseados no enfoque do risco, se deparou com experiências diferentes, passando 

a reconhecer e se interessar por perspectivas positivas de desenvolvimento depois do 

acometimento por situações que, para o enfoque do risco, determinariam um impedimento a 

uma perspectiva positiva. Passa-se ao que posteriormente se convencionou chamar de enfoque 

da resiliência (Luthar & Zelazo, 2003; Munist et al., 1998). 

Rompendo com a tentativa de explicar incessantemente apenas o risco e a enfermidade, 

o enfoque da resiliência busca sinais de que as pessoas não são seres inertes, nos quais as 

adversidades ou riscos podem, sem reação alguma, imprimir danos definitivos (Munist et al., 

1998). Luthar e Zelazo (2003) acrescentam que, enquanto o enfoque do risco costumeiramente 

se volta aos aspectos negativos, o enfoque da resiliência engloba tanto aspectos negativos 

quanto positivos. Para estes autores, essa é uma vantagem pois permite aos seus estudiosos o 

trabalho com temas que podem variar em expressões tanto negativas quanto positivas – a 
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exemplo da inteligência –, e igualmente podem focar em questões da experiência humana que 

não chegam a ser negativos em nenhuma de suas expressões – tal qual ocorre com o altruísmo. 

O estudo de Werner e Smith (1982) não apenas inaugurou o que foi chamado de enfoque 

da resiliência, como ainda marcou a abertura do que seria uma sequência de diferentes 

abordagens nesse enfoque, a partir de diferentes origens geográficas, culturais e teóricas. Com 

o mencionado estudo – sobre resiliência em crianças havaianas consideradas em alto risco –, 

nascia a primeira escola dos estudos em resiliência, a escola anglo-saxônica, ou escola de 

abordagem psicobiológica. Essa escola dá ênfase, na interação pessoa-ambiente, às diferentes 

formas que os indivíduos respondem às adversidades do meio (Fantova, 2008). 

A abordagem anglo-saxônica da resiliência pode ser dividida em duas gerações ou 

momentos (Fantova, 2008; Infante, 2005; Kaplan, 1999; Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000). 

Nos primeiros estudos sobre a resiliência, busca-se identificar os fatores que faziam com que 

algumas crianças se desenvolvessem de forma exitosa. “É como se essas pessoas tivessem algo 

a ensinar para ajudar todos os que não conseguiram sair sãos e salvos de experiências dolorosas” 

(Cabral & Cyrulnik, 2015, p. 7). Esse primeiro grupo – ou geração – de pesquisas em resiliência 

se ocupava de entender o que permitia a adaptação positiva à sociedade, por parte de algumas 

crianças que viviam risco social.  

Em geral, essa primeira geração lia a resiliência como um traço de personalidade ou um 

estilo de enfrentamento de crianças que se desenvolviam mesmo na lida com a adversidade. A 

explicação para esse fenômeno estaria, para a maioria dos estudos desta geração, nos aspectos 

individuais, familiares e/ou dos ambientes sociais (Fantova, 2008; Infante, 2005; Kaplan, 1999; 

Luthar et al., 2000). 

Um segundo momento ou geração dos estudos anglo-saxônicos em resiliência já não 

mais atribui ao indivíduo e a variáveis isoladas a explicação para a resiliência. Trata-se, então, 
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de um processo que envolve uma dinâmica entre vários fatores, tendo como produto uma 

adaptação positiva (Fantova, 2008; Infante, 2005; Kaplan, 1999; Luthar et al., 2000). Dentro 

dessa geração, três orientações são delineadas (Fantova, 2008).  

A primeira tem em Grotberg (1996) sua principal representante, adotando uma noção 

dinâmica da resiliência, abordando vários fatores que interagem no processo resiliente, os quais 

categorizou em: suporte social (eu tenho), habilidades (eu posso) e força interna (eu sou e eu 

estou). A segunda orientação trata dos mecanismos protetores, descritos por Rutter (1993), os 

quais agiriam de forma a fortalecer pessoas, modificando a influência de fatores de risco. A 

terceira orientação dessa geração tem sua base na perspectiva ecológico-transacional de 

desenvolvimento humano, originalmente pautada por Bronfenbrenner (1994), para abordar a 

resiliência a partir de diferentes dimensões, quais sejam individual, familiar, comunitário e 

cultural, em interação. Para os autores dessa orientação, a compreensão dessa interação, que 

ocorre na forma de processos dinâmicos, é o que permite melhor percepção da resiliência, bem 

como o planejamento de estratégias de promoção de resiliência. Alguns dos representantes 

dessa terceira orientação são Benard (1999), Kaplan (1999), Luthar e Cushing (1999), Masten 

(1999) – conforme apontado por Fantova (2008) e Infante (2005).  

 Diferenciando-se da corrente anglo-saxônica, a segunda escola nos estudos em 

resiliência, de origem europeia, enxerga esse fenômeno de forma mais relativista, baseando-se 

muitas vezes numa perspectiva psicanalítica que valoriza a visão e a dinâmica psicológica do 

sujeito para a avaliação da resiliência. Essa abordagem recebe influência da teoria do apego 

(Brandão et al., 2011; Fantova, 2008). Alguns de seus principais representantes são Cyrulnik 

(2004, 2015), Manciaux (2001) e Vanistendael (2007). 

Para tais autores, a resiliência é uma resposta a uma situação que compromete o 

desenvolvimento ou sobrevivência, causando sérios danos à vida psíquica (Cyrulnik, 2015; 
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Fantova, 2008). Logo, a resiliência vai além dos fatores observáveis do meio; ela é tecida pela 

pessoa – por sua dinâmica psíquica. A capacidade de gerar uma narrativa íntima e uma narrativa 

externa poderiam permitir ao sujeito organizar melhor e dar novos sentidos às memórias das 

vivências danosas ao psiquismo (Cyrulnik, 2015; Fantova, 2008). Ainda segundo os estudiosos 

dessa escola, a resiliência acontece com o desenvolvimento, juntamente com a formação da 

pessoa e as habilidades por ela adquiridas (Fantova, 2008).  

A escola latino-americana, a terceira das correntes com maior destaque pelos autores, 

obedeceu a uma lógica comunitária, sendo a dimensão social o foco para pensar a resiliência 

(Brandão et al., 2011; Fantova, 2008; Ojeda, 2005). Apesar de ser a escola de história mais 

recente – contando com estudos próprios a partir de 1995 –, ela trouxe significativas 

contribuições ao campo através do enfoque coletivo ou comunitário, o qual permite romper com 

a ideia de que o construto da resiliência seria um instrumento de dominação e manutenção da 

desigualdade, cunhada exclusivamente pelos nos países do norte global (Ojeda, 2005).  

Para autores como Cabral (2015) e Ojeda (2005), a resiliência seria especialmente útil 

em se tratando de populações em situação de precariedades e desigualdades materiais e sociais, 

tal qual ocorre em boa parte da América Latina. Fantova (2008) e Ojeda (2005) informam que 

a resiliência comunitária, ou seja, a perspectiva sobre a resiliência aplicada às comunidades, 

advinda da escola latino-americana, decorre da epidemiologia social, a qual entende o processo 

saúde-doença como derivada de aspectos sociais. Nessa perspectiva, algumas características 

das comunidades poderiam agir como escudo protetor frente aos eventos negativos (Fantova, 

2008; Ojeda, 2005). 

No que concerne ao termo resiliência, é comum que os estudos latino-americanos 

partam da noção de que tal tenha sido apropriado das ciências exatas, área na qual o termo 
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estaria relacionado à capacidade de um material de resistir a impactos sem deformar-se, ou de 

voltar ao seu estado original logo após o termino de uma causa de deformação (Yunes, 2003).  

Brandão, Mahfoud e Gianordoli-Nascimento (2011) argumentam que esta não é uma 

noção totalmente correta se considerado que na área de engenharia de materiais essa definição 

não diria respeito a resiliência, mas estaria mais próxima ao conceito de elasticidade. Além 

disso, os autores observam que esta origem é descrita apenas em estudos latino-americanos, 

principalmente os brasileiros. Os estudos mais antigos, de origem norte-americana e inglesa 

não apontam, segundo tais autores, essa origem. 

O motivo para essa diferença na visão sobre a origem do conceito seria o uso prévio do 

termo na língua inglesa coloquial. Segundo os mesmos autores, as palavras “resilient”, 

“resilience” ou “resiliency” já eram utilizadas pelo menos 20 a 30 anos antes das primeiras 

publicações científicas nos países anglófonos, associadas a um estado ou condição do humano.  

No Brasil e demais países da América Latina, ao contrário, não há registros do uso 

coloquial dos termos “resiliente” ou “resiliência” associados a outra coisa antes dos estudos em 

Psicologia, se não à engenharia de materiais e áreas afins. Até antes dos anos 1990, quando a 

resiliência passou a ser matéria de estudos em Ciências Humanas no Brasil, o termo resiliência, 

em referência ao fenômeno humano, não é encontrado em alguns dos então mais populares 

dicionários da língua portuguesa e de português-inglês do Brasil (Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, Novo Michaelis Ilustrado, The Oxford Portuguese Dictionary e Barsa), conforme 

Brandão (2009) e Brandão e colaboradores (2011). 

A despeito das controvérsias em relação à sua origem nas ciências exatas, até que 

chegasse nos estudos em Ciências Humanas na América Latina, Brandão (2009), ao consultar 

dois dicionários latim-português, encontra que o construto abarca a ideia, presente no uso do 

construto pelas ciências exatas, de um retorno a um estado anterior. “A palavra vem do latim 
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resilio, resilire. Resilio, de acordo com dois dicionários latim-português Faria, 1967; Saraiva, 

2000), seria derivada de re (partícula que indica retrocesso) e salio (saltar, pular), significando 

saltar para trás, voltar saltando” (Brandão, 2009, p. 34-35). 

Logo, embora o construto resiliência possa não ter sido originalmente importado das 

Ciências Exatas, sua origem etimológica e sua aplicação primeiro aos materiais, e 

posteriormente aos humanos, sem prévio uso coloquial, influencia muito do que no Brasil e 

América Latina entendemos por resiliência, seja em senso comum, seja na ciência (Brandão, 

2009; Brandão et al., 2011). 

Faz-se fundamental, portanto, ao se falar em resiliência, considerar a pluralidade de 

origens e concepções sobre a mesma, tal qual a relação entre estas. A partir dessa compreensão, 

na seguinte seção dissertar-se-á sobre as possibilidades de definição do construto. 

 

3.2 O que é a resiliência? Em busca de uma definição 

Como tratado acima, a partir das diferenças de origens linguísticas, contextuais, 

temporais e teóricas na abordagem da resiliência, produziram-se diferenças nos usos e 

significados atribuídos a este construto. Para Rodriguéz (2005), a resiliência tem um conceito 

de fácil compreensão, porém de difícil definição. Barlach (2005, p. 6) acrescenta que “embora 

o sentido do fenômeno da resiliência seja relativamente simples de captar (intuitivamente), sua 

definição e significado psicológico não são inequívocos”. 

Ao buscar-se o verbete resiliência em alguns dos dicionários de português gratuitos mais 

consultados na atualidade, pode-se ter um panorama dos significados ou definições do construto 

atualmente no Brasil. Em consulta aos dicionários Michaelis (2018), Houaiss (2018), Priberam 
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(2018), Dicio (2018), Infopédia (2018) e Dicionário Informal (2018)1, cinco apresentam como 

primeira definição aquela relativa à capacidade de corpos ou materiais de resistir ou se recuperar 

ou ainda retornar a uma forma original depois de deformação, choque ou fratura, atribuindo o 

uso de tal definição ao campo da física, mecânica ou nenhum campo de conhecimento. Todos 

eles, no entanto, já apresentam definição direta ou indiretamente alusiva a um fenômeno 

humano, ou seja, atribuindo tal fenômeno ao humano ou não limitando a elementos não-

humanos, concordando que a resiliência seria uma capacidade de operar uma ação – seja de 

recuperação, adaptação, defesa, superação ou evolução – diante de uma situação – má sorte, 

mudanças, adversidades, infortúnios ou problemas. 

É interessante perceber que o único dicionário que apresenta como principal definição 

de resiliência aquela referente ao fenômeno humano é o Dicionário Informal (2018), único dos 

consultados que conta com definições dadas pelos próprios usuários. Tal definição data de 2008 

e pode indicar que o uso coloquial no presente tem compreendido mais a resiliência enquanto 

fenômeno do humano do que dos materiais. Além disso, todos, com exceção do Informal, 

classificam a resiliência relativa ao humano como expressão de sentido figurado, classificação 

que abre margem à inferência de que a resiliência como fenômeno humano não seria mais que 

uma figura de linguagem. 

Kaplan (1999), Luthar e colaboradores (2000), entre outros pesquisadores, 

empreenderam revisão crítica da literatura científica sobre a resiliência enquanto fenômeno 

humano, demonstrando preocupação e dúvidas sobre a utilidade e validade científica do uso do 

                                                 

 

 

1 A escolha por estes se deu a partir de busca livre na plataforma de pesquisa eletrônica Google (google.com), 

utilizando as expressões dicionário português e dicionário língua portuguesa, selecionando, entre os dez primeiros 

resultados de cada pesquisa, todos aqueles que se referiam a dicionários de língua portuguesa, excluindo 

repetições. 
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construto. Rigsby (1994) problematiza a utilidade da resiliência como um conceito usualmente 

referente a um inexplicável sucesso individual, de forma descontextualizada.  Kaplan (1999) 

defende que a resiliência não teria mais um papel na ciência, tendo finalizado seu propósito, 

enquanto Tolan (1996, conforme citado por Luthar et al., 2000), afirma que o construto não tem 

utilidade para estudos, tampouco para intervenções. Luthar e colaboradores (2000) discordam 

destes dois últimos autores, considerando que o estudo da resiliência tem valor científico, apesar 

dos desafios para sua compreensão, possuindo grande potencial para investigações, as quais 

devem balizar intervenções. Por outro lado, estes mesmos advogam por maiores esforços 

científicos neste campo, o que deve se expressar na busca por clareza, consistência e coerência 

de definição e perspectiva teórica sobre a resiliência, com atenção à multidimensionalidade do 

fenômeno. 

Também atentos às diferenças de definição e uso do construto, Brandão e colaboradores 

(2011) alertam que é comum que a resiliência seja abordada com diferentes significados, 

oscilando, principalmente na América Latina, entre resistência a algum tipo de estresse e 

processos relativos à recuperação e superação depois de danos psicológicos sofridos. Por vezes, 

segundo estes autores, a perspectiva não é clara para os próprios pesquisadores, os quais podem 

por este motivo até mesmo abordar fenômenos distintos como se fossem um único. Crítica 

semelhante é feita por Luthar e colaboradores (2000), os quais afirmam que as descobertas no 

campo da resiliência podem se tornar instáveis, especialmente por depreenderem de outros 

construtos desafiadores, distantes de um consenso na comunidade científica,  os quais por vezes 

estão pouco claros nas pesquisas e para os seus autores, tais como risco e adaptação.  

Barlach (2005), por sua vez, aponta algumas inconsistências em definições pouco 

específicas para a resiliência, ou ainda que abrem margem para várias interpretações. É o caso 

da definição de Waller (2001, citada por Barlach, 2005) – que descreve a resiliência como um 
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produto multideterminado pela interação de forças em contexto ecossistêmico – e de 

Assimakopoulos (2001, citada por Barlach, 2005) que se refere à resiliência como um conjunto 

de características que possibilitam recuperação e crescimento depois de evento traumático. A 

mesma autora problematiza que estas definições – de duas das mais influentes autoras sobre o 

tema à época de seu estudo – eram insatisfatórias e levantavam questionamentos sobre o que 

seriam tais forças e características. De preocupações como as acima listadas, conclui-se a 

necessidade de aumentar a consistência de definições e referencial teórico nos estudos sobre a 

resiliência (Barlach, 2005). 

A partir das diversas possibilidades delineadas sobre a resiliência, alguns autores 

buscam alternativas unificadoras para definição do construto, ou ainda pontos em comum para 

que se caracterize este domínio de estudos e práticas. Inspirada na definição de Luthar e 

colaboradores (2000), Infante (2005) defende que os diferentes usos do construto estariam 

relacionados – desde a segunda geração dos estudos anglo-saxões acerca da resiliência – a três 

componentes essenciais, quais sejam: “1. a noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao 

desenvolvimento humano; 2. a adaptação positiva ou superação da adversidade; 3. o processo 

dinâmico entre mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais que influem no 

desenvolvimento humano” (Infante, 2005, p. 26). 

Os conceitos de adversidade, risco e trauma não são sinônimos, mas são reunidos para 

efeito didático e de diálogo entre as múltiplas compreensões da resiliência por Infante (2005). 

Estes conceitos estariam associados a uma primeira condição para o processo resiliente: um 

momento, situação ou estado de deslocamento de uma condição saudável de vida ou 

desenvolvimento.  

Uma questão, então, se coloca: o que é risco/adversidade? Quais são os parâmetros para 

que algo seja considerado desta forma? Deste modo, se demarca a relevância de compreender 
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que estudos que partem de uma demarcação de risco e adversidade a priori, ou seja, de uma 

demarcação dada pelos pesquisadores e não pelos participantes da pesquisa, trazem consigo 

uma ideologia do que seria apropriado ou não, adequado ou não ao desenvolvimento ou 

expressão de vida de indivíduos ou coletivos.  

Não raro nas ciências, os parâmetros para identificar o que é o humano médio são 

importados de estudos com homens, brancos, de classe média e sociedades economicamente 

desenvolvidas (Infante, 2005; Rigsby, 1994). Desta assunção sobre o que seria o humano 

médio, surgem inferências comuns, dadas como um pressuposto para vários estudos, a exemplo 

da afirmação da pobreza enquanto risco ou vulnerabilidade, as quais são questionadas sobre sua 

validade  (Fantova, 2008; Ferreira et al., 2013; Rigsby, 1994).  

Masten (2001) defende que a perspectiva do indivíduo para o que seja a adversidade é 

a que deve prevalecer, criticando medidas sobre esse aspecto. Luthar e colaboradores (2000), 

por outro lado, apesar de reconhecerem que alguns indivíduos podem não se entender em 

adversidade enquanto cientistas assim os classificam, também defendem o olhar objetivo e 

probabilístico ao que já foi reconhecido cientificamente como risco.  

Deste modo, para alguns dos pesquisadores em resiliência o risco ou adversidade pode 

ser definido, objetivado e medido (Infante, 2005; Ungar, 2008); já para outras, é uma noção 

subjetiva, percebida de forma individual ou mesmo coletivamente (Barlach, 2005; Masten, 

2001). 

Da mesma forma que trauma e adversidade, a adaptação positiva e superação da 

adversidade não são sinônimos, mas guardam em si uma noção de recuperação de (ou ajuste a) 

uma condição saudável de vida e/ou de desenvolvimento, ou ainda a não demonstração de sinais 

de desajuste, depois de passar pelas situações de adversidade, descritas nos parágrafos acima. 

Em todos os casos, devem ser consideradas “a) a conotação ideológica associada à adaptação 
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positiva; b) a heterogeneidade nas diferentes áreas do desenvolvimento humano; e c) a 

variabilidade ontogenética” (Infante, 2005, p. 27). 

Mostra-se de fundamental importância considerar as ideologias que balizam o que se 

chama de adaptação e, consequentemente, de resiliência (Rigsby, 1994). Masten (1994, 

conforme citado por Infante, 2005), argumenta que a resiliência deve ser avaliada de forma 

qualitativa, considerando o esperado ao funcionamento do sujeito dentro do desenvolvimento 

dito normal na cultura em que este se insere. A esse respeito, Rigsby (1994) chama atenção 

para o que chama de “americanização da resiliência” (tradução livre, p. 85). Com essa 

expressão, ele alerta para os perigos do uso acrítico do construto, que pode estar atrelado a 

ideologias de sucesso por esforço individual, muito características da sociedade estadunidense. 

Acrescente-se que essas ideologias não são circunscritas aos Estados Unidos, estando muito 

presentes no Brasil, por exemplo, no crescente uso do conceito de meritocracia, o qual 

desconsidera o impacto de desigualdades sociais e privilégios individuais (Barbosa, 2014; 

Young, 2017). 

Logo, importa, em todo uso do construto resiliência, clarificar o que significa adaptar-

se ou superar adversidade, para que não se operem transposições incoerentes, tampouco usos 

inconsequentes e descontextualizados, de forma a tentar justificar sucessos ou culpabilizar 

fracassos. A esse respeito, Fantova (2008) e Ungar (no prelo, 2018) argumentam que a 

adaptação e a resiliência não são de responsabilidade do indivíduo, mas comportam fatores que 

o transcendem. 

No que diz respeito à heterogeneidade nas diferentes áreas do desenvolvimento humano, 

Infante (2005) disserta que não é possível para qualquer humano desenvolver-se igualmente em 

todas as suas dimensões. Outrossim, a adaptação resiliente também não ocorre em todas as áreas 

do desenvolvimento por igual, sempre existindo, portanto, aspectos de maior fragilidade. A 
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autora enfatiza que a resiliência não pode ser, portanto, um antídoto a qualquer adversidade, 

que tem como produto alguém imune aos problemas comuns – o que distancia, portanto, a 

resiliência das ideias já abordadas neste trabalho sobre invencibilidade ou invulnerabilidade. 

A variabilidade ontogenética, à qual Infante (2005) se refere, na adaptação positiva, de 

certa forma antecipa a noção de processo em resiliência. Esta indica que a resiliência pode ser 

promovida ao longo do ciclo de vida. Para Luthar e colaboradores (2000), esse aspecto se 

demonstra tanto na efetividade de intervenções prematuras pela promoção da resiliência, que, 

sendo bem sucedidas de início, alicerçam resultados positivos por toda a vida, como também 

na relevância que a manutenção da promoção da resiliência tem para todos os ciclos de vida. 

Cyrulnik (2004, 2015) acrescenta que existem momentos críticos no ciclo de vida em que é 

mais efetiva ou necessária a promoção da resiliência. 

Por fim, a última noção que seria incorporada no uso do construto resiliência seria a de 

processo. Alguns autores defendem que a noção de processo resiliente estaria ligada à interação 

de fatores de risco e resiliência (Luthar et al., 2000); outros, no entanto, defendem que o 

entendimento da resiliência como processo está justamente no rompimento da distinção entre 

fatores de risco e de proteção, pois a resiliência não pressupõe ausência de risco, do mesmo 

modo que a soma de fatores de proteção não significa a produção de resiliência (Fantova, 2008; 

Manciaux, 2001). Na perspectiva dos últimos, a resiliência não é jamais absoluta, mas resultante 

de um processo dinâmico. 

 Outra possibilidade de definição deste processo é a interação entre dimensões ou 

sistemas (Libório & Ungar, 2010; Ungar, no prelo, 2018). A essa noção podem estar ligados 

aspectos emocionais, comportamentais, biográficos, familiares, bioquímicos, fisiológicos, 

cognitivos, afetivos, socioeconômicos, sociais, culturais, espirituais. Isto posto, admite-se que 
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a resiliência incorpore aspectos além do indivíduo (Fantova, 2008; Infante, 2005; Libório & 

Ungar, 2010; Ungar, 2018).  

Além disso, o entendimento da resiliência enquanto processo aproxima o  construto da 

ideia de algo construído ou promovido, distanciando-o da noção de que a resiliência poderia 

ser um traço de personalidade ou característica inata (Barlach, 2005; Cabral, 2015; Cyrulnik, 

2015; Fantova, 2008; Luthar et al., 2000; Ungar, 2018; Waller, 2001) 

Embora não se deva descreditar a importância de esforços na busca de um diálogo entre 

o que se convenciona chamar de resiliência, é importante reconhecer que embora deva existir 

alguma concordância e uniformidade sobre o construto entre perspectivas teóricas semelhantes, 

não é possível afirmar o mesmo sobre perspectivas conceitualmente distintas (Luthar et al., 

2000). Destarte, importa que se reconheçam os limites de interseção entre algumas perspectivas 

e outras.  

Tomando o exposto nesta sessão, compreende-se a complexidade que acompanha a 

necessidade de se chegar a uma compreensão do que é resiliência. A seguir, buscar-se-á 

apresentar o que define a resiliência na perspectiva dos autores deste trabalho. 

 

3.3 Que resiliência é esta? Uma perspectiva se delineia 

Entendendo, como acima exposto, que a resiliência é uma palavra de múltiplos 

significados, é possível – e necessário – partir para compreensões mais específicas sobre este 

construto, as quais comportam escolhas de perspectivas teóricas, políticas e metodológicas nas 

suas intenções de estudo e utilização na Psicologia ou áreas afins.  

Isto posto, em coerência com a perspectiva teórica de trabalho – a Psicologia 

Transpessoal –, busca-se nesta seção abordar compreensões sobre a resiliência que dialoguem 

com as concepções básicas de mundo e humano desta teoria, quais sejam: a abertura humana, 
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expressa em sua inesgotável capacidade de ir além em seu desenvolvimento, em direção a uma 

consciência que transcende sua individualidade; e a multidimensionalidade da experiência 

humana, compreendendo dimensões subjetiva, física, comportamental, social, cultural e 

espiritual (Ferreira, 2007; Ferreira et al., 2016c; Ferreira, Silva, & Silva, 2015; Lima, 2014; 

Wilber, 2007, 2010). 

Apesar de alguns trabalhos terem buscado diálogos entre a Abordagem Transpessoal e 

a resiliência (Machinga & Friedman, 2013; Mayer & Barnard, 2015; Osran, Smee, Sreenivasan, 

& Weinberger, 2010; Simão & Saldanha, 2012; Stalnaker, 2013), a maioria deles não é clara 

quanto ao que torna este diálogo possível, ou aponta para um aspecto da Psicologia 

Transpessoal como a ponte deste diálogo. Entre os trabalhos encontrados, apenas um listou 

várias possibilidades para a resiliência – mental, espiritual, emocional, pessoal, comportamental 

e social – relacionando-as ao quadro teórico da Psicologia Transpessoal  (Stalnaker, 2013). 

Embora não pareça estabelecida uma visão sobre a resiliência a partir da Psicologia 

Transpessoal, a dedicação desta abordagem, desde seu nascimento, a estudos sobre a saúde e o 

desenvolvimento humanos vão ao encontro do que também os estudos sobre resiliência têm 

buscado. Pesquisadores de orientação transpessoal que trabalham com o tema resiliência têm, 

então, articulado as bases da abordagem com concepções já bem exploradas academicamente 

sobre o construto. A título de exemplo, podem-se citar Bezerra (2015) e Ferreira e 

colaboradores (2013), os quais têm alicerçado seus estudos em resiliência especialmente nas 

apreensões de Cyrulnik (2004, 2015, 2016) e Ungar (2008, 2011, 2018, no prelo), buscando 

com estes e, em menor escala, outros autores abarcar aspectos de sua visão de mundo e humano 

ao tratar do processo resiliente. 

A resiliência, conforme Cyrulnik (2004), é um processo de construção de uma nova 

perspectiva de desenvolvimento, como uma nova continuidade depois da ruptura ocasionada 
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por um trauma. O conceito de trauma (ou situação traumática), faz referência ao impacto 

externo que perturba, corrompe, fere o universo psíquico, enquanto um estímulo impossível de 

ser processado mentalmente (Cabral & Cyrulnik, 2015; Cyrulnik, 2004). A obra de Cyrulnik 

(2004, 2015) também aborda o conceito de traumatismo, compreendido como a representação 

interna do trauma, o que inclui suas consequências psíquicas, na forma de paralisia e 

impossibilidade de tomar consciência dos próprios conflitos psíquicos. Deste modo, a 

resiliência seria a condição de sujeitos ou coletivos que retomam um processo de 

desenvolvimento e superam os efeitos traumáticos das adversidades às quais são submetidos, 

podendo sair fortalecidos destas experiências (Cyrulnik, 2015). 

O entendimento de Cyrulnik sobre o processo resiliente, enquanto um “continuar a 

nascer” (Cyrulnik, 2015, p. 33), desenvolvendo novas formas de ser a partir da lida com o 

trauma, embora não originalmente pautado em uma visão Transpessoal, pode ser por esta 

perspectiva utilizado, pois nesta o humano é interpretado como um vir a ser com potencial para 

abertura e ampliação face a todas as experiências que se inscrevem na sua trajetória, em 

constante desenvolvimento rumo à níveis mais amplos (ou mais transpessoais) de consciência 

(Wilber, 2007, 2010). Tais níveis mais amplos não correspondem ao afastamento das 

adversidades ou alienação aos traumas, mas sinalizam uma consciência que aborda as 

problemáticas com maior clareza e congruência consigo e com o entorno, posto que “todos os 

seres humanos possuem impulsos para transformar conscientemente a sua vida” (Bertolucci, 

1991, p. 44). 

Embora abordando a resiliência a partir de uma base psicanalítica, Cyrulnik (2004, 

2015, 2016) não encerra seu trabalho nesta disciplina. Cyrulnik (2004) salienta que a resiliência 

não é um traço ou atributo individual, mas sim uma capacidade que pode ser desenvolvida na 

interação entre pessoa e contexto, incluídas as dimensões biológica, subjetiva, social e cultural.  
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Destarte, aspectos físicos, incluídos aqueles que muitas vezes não podem ser 

modificados em seu cerne, como algumas expressões genéticas, devem ser levados em conta 

ao se falar em resiliência, embora se saiba que outras dimensões podem ser ativadas, conforme 

as possibilidades, em cada caso, para favorecer o processo resiliente (Cyrulnik, 2016; Cyrulnik 

& Cabral, 2015). Os mesmos autores também abordam o molde dos aspectos neuroemocionais 

ocorrido na gestação e primeiros anos de vida, como fator que pode influenciar expressões de 

intersubjetividade ao decorrer da sua vida, facilitando ou não a resiliência – fenômeno que, 

conforme Cyrulnik (2004), ocorre na interação. Os autores destacam que tais aspectos não são 

incontornáveis, mas demandam, quanto mais cedo melhor, intervenções e cuidados que 

favoreçam o desenvolvimento saudável dessa intersubjetividade. 

Ao tratar da dimensão social, o autor tem advogado, entre outras coisas, pela 

importância da construção do vínculo desde tenra idade, para posterior construção de 

resiliência.  

Os primeiros anos de existência, até a aparição da palavra, são dedicados à construção 

de um verdadeiro órgão da coexistência: o vínculo. Por sua vez, um processo resiliente, 

uma retomada do desenvolvimento após uma sideração traumática, só pode se 

reconstruir em uma relação, na tessitura de um vínculo, de uma relação de apego. 

(Cyrulnik & Cabral, 2015, p. 26). 

Desta forma, defendem os autores, a vinculação segura é aquela que permite à criança 

se comunicar e se desenvolver como um todo, além de crescer em confiança, a qual será 

sustentação à posterior construção da resiliência. Por outro lado, um vínculo ambivalente ou 

confuso faz com que as relações sejam difíceis e, por conseguinte, também o sejam suas 

aprendizagens. Porém, em outros momentos críticos ao desenvolvimento, o estilo de vínculo 

pode se modificar. 

A puberdade, o estado de paixão, as crises identitárias ou os momentos de 

desterritorialização de espaços existenciais (Guattari & Rolnik, 1999), além dos 

movimentos transferenciais com professores, médicos, parceiros amorosos ou 
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terapeutas. Estão aí as chances de reconstrução desse estilo, a partir da internalização de 

novas experiências, que poderão produzir uma mudança de posição subjetiva, o que, por 

sua vez, corresponderia a novas possibilidades de construir novas bases de segurança. 

(Cyrulnik & Cabral, 2015, p. 27). 

Indica-se, portanto, a importância de pessoas (ou grupos) que facilitam esse processo, 

por meio de entendimento, apoio ou conduta mais ativa na proteção e enfrentamento de traumas 

(Cyrulnik, 2016). Outros autores, a partir de Cyrulnik, encaram a resiliência como um processo 

transubjetivo, ou seja, transcendendo a noção de uma produção individual ou independente 

(Cabral, 2012), adotando a ideia de que “não se pode ser resiliente sozinho” (Ferreira, Silveira 

& Peixoto, 2013, p. 151). 

Ungar (2008, 2011, 2018, no prelo), por sua vez, tem se dedicado a compreensões da 

resiliência enquanto um construto culturalmente e contextualmente integrado, uma vez que em 

cada espaço e cultura variam as necessidades e as expressões de resiliência. Ungar (no prelo, p. 

15), acrescenta que disponibilidade, acessibilidade e relevância de recursos, em determinado 

contexto, irão influenciar a forma como indivíduos e populações que interagem neste contexto 

poderão chegar à resiliência. 

 A partir do modelo bio-social-ecológico de desenvolvimento humano de 

Bronfenbrenner, Ungar (2018) propõe que a resiliência seria uma capacidade de lidar com 

contextos adversos, por meio de interações bem sucedidas entre sistemas vários – pessoa, 

família, comunidade, grupo escolar, religioso, sociedade, sistema político, entre outros sistemas 

humanos e não humanos. No mesmo sentido, Ungar, Ghazinour e Richte (2013) e Libório e 

Ungar (2010) entendem a resiliência enquanto uma qualidade tanto dos indivíduos quanto de 

seus contextos, em interação. Para os mesmos autores, somente uma visão complexa e 

multissistêmica do desenvolvimento e da resiliência pode dar conta de entender este fenômeno.  
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Ainda que Cyrulnik (1980, 2004, 2015, 2016) e Ungar (2008, 2011, 2018, no prelo) 

amparem o estudo da resiliência em várias dimensões humanas, estes autores não abordam, de 

forma substancial, a espiritualidade neste processo. Ungar (2008) descreve que é difícil afirmar 

a importância da espiritualidade na construção de resiliência, posto que seus achados apontam 

para diferenças quanto ao que o espiritual representa em diferentes contextos. Vários estudos, 

no entanto, já apontam para a relevância da consideração da dimensão espiritual na construção 

da resiliência (Canaval, González, & Sánchez, 2007; Chequini, 2007; Jaramillo-Vélez, Ospina-

Muñoz, Cabarcas-Iglesias, & Humphreys, 2005; Leal, Röhr, & Policarpo Júnior, 2010; 

Nogueira & Dittrich, 2014; L. A. C. da Silva, 2016; Vanistendael, 2007).  

L. A. C. da Silva (2016), constatou que a espiritualidade pode ser compreendida como 

a própria resiliência, enquanto capacidade de passar pelas adversidades de forma positiva. 

Fantova (2008), no mesmo sentido, aponta que a resiliência pode ser uma forma de nomear “o 

poder do espiritual” no comportamento saudável humano. Mais do que um fator de resiliência, 

esses autores afirmam que a espiritualidade e a resiliência podem concordar quanto ao que 

representam para o humano.  

Fantova (2008) aponta que a consideração da dimensão espiritual é essencial ao se tratar 

do processo resiliente, pois esta tem o potencial de alicerçar sentidos e condutas positivos para 

a vida, oferecendo, portanto, condições para a construção de resiliência. Cavalheiro (2010) 

concorda, afirmando que a espiritualidade abre possibilidades de sentido à vida e acrescenta 

que, em lugar de fugir das dificuldades da existência, a espiritualidade convida a um 

compromisso com a vida, alicerçando a construção de resiliência. 

Em sentido semelhante, pode-se dizer que:  

A resiliência sempre nos leva à vida, sempre nos eleva mais na vida, e sempre nos resiste 

na vida, com seus problemas, seu potencial e suas esperanças, suas dificuldades e 

sucessos. Ela ilustra o ciclo de rupturas e continuidade que toda a vida deveria ser. 

(Manciaux, 2005, p. 312, conforme citado por Fantova, 2008, p. 71, tradução livre) 
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Compreende-se, portanto, no presente trabalho, a resiliência como a capacidade de 

construção de uma continuidade no desenvolvimento humano, depois da ruptura ocasionada 

pelo trauma, na trajetória de indivíduos ou coletivos, enquanto um processo que compreende 

múltiplas dimensões da experiência humana, em interação (Cyrulnik, 2004, 2015, 2016; 

Cyrulnik & Jorland, 2012; Ungar, 2008, 2011, 2018, no prelo). Considerar a resiliência a partir 

da Psicologia Transpessoal, dentro deste trabalho, permite, então, atentar à manifestação da 

resiliência de forma a buscar honrar a experiência humana tal como ela se coloca no mundo da 

vida (Ferreira et al., 2016b, 2013; Saldanha & Simão, no prelo; L. A. C. da Silva, 2016; Simão 

& Saldanha, 2012; Wilber, 2007, 2010).  

 

3.4 A que serve esta resiliência? A resiliência das mulheres e periferias 

A escolha por uma ciência que seja antecedida pelo mundo da vida faz com que seja 

necessário pensar a resiliência de forma contextualizada, com responsabilidade ética e política. 

Desta forma, a resiliência à qual se refere este trabalho busca se distanciar de concepções 

essencialistas, as quais classificam indivíduos como essencialmente vulneráveis ou resilientes 

e contextos enquanto fatores isolados de risco e proteção (Barlach, 2005; Fantova, 2008; 

Waller, 2001). Interessa, no presente estudo, uma visão da resiliência como processo dinâmico 

e complexo, nunca absoluto ou acabado, que existe como potencial, para todos os seres 

humanos, de criar um novo futuro, na lida com o que chegue como trauma, seja individual ou 

coletivamente (Cyrulnik, 2004, 2015, 2016; Cyrulnik & Jorland, 2012; Ungar, 2008, 2011, 

2018, no prelo). 

A resiliência permite pensar sujeitos e populações de forma não determinista, uma vez 

que compreende a ideia de que uma história não decreta um destino (Ferreira et al., 2013; 

Galdino & Ferreira, 2012). A resiliência “traz esperança realista” (Fantova, 2008, p. 71), pois 
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não nega as adversidades e problemas, mas permite a compreensão de que, se não se pode voltar 

a um passado, é possível valer-se das forças e potencialidades que permitem transformar  a 

situação e reinstaurar uma perspectiva de futuro (Cyrulnik, 2015; Cyrulnik & Cabral, 2015). 

Por este prisma, a resiliência pode ser um dispositivo que permite descolar das 

subjugações e opressões. Em seus estudos transculturais, Ungar (2008, 2011, no prelo), 

constatou que populações ou grupos marginalizados requerem recursos específicos para 

enfrentar os efeitos das sujeições a que são submetidos. Por outro lado, ninguém pode ser 

sempre vulnerável ou resiliente; por isso, enquanto as minorias são muitas vezes naturalizadas 

em suas adversidades e determinadas pela forma como se conta sua história, a noção de 

resiliência desafia a inércia com a qual elas costumam ser compreendidas (Ferreira et al., 2013). 

Pelo olhar da resiliência, é possível voltar-se às possibilidades de enfrentamento às 

incongruências sociais (Bezerra, 2015). 

Entendendo que a resiliência acontece de forma específica a cada população e contexto 

(Fantova, 2008; Ungar, 2008), interessa discutir os entendimentos sobre mulheres e periferias 

que tornam esse estudo uma busca pela resiliência enquanto um desafio às conformações 

sociais.  

Entende-se neste trabalho que o termo mulher se refere a uma construção de gênero. 

Haraway (2004) descreve que o entendimento mais comum sobre gênero no ocidente se pauta 

na definição do psicanalista Robert Stoller, que em 1963 definiu que o sexo seria o que se 

vincula à biologia, portanto genes, hormônios, funcionamento do sistema nervoso, morfologia, 

enquanto gênero estaria associado à cultura, englobando aspectos sociais e psicológicos. O 

trabalho da cultura, pela socialização, sobre a natureza, no corpo, produziria uma pessoa 

marcada pelo gênero, ou seja, um homem ou uma mulher (Stoller, 1976, conforme citado por 

Haraway, 2004).  
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Scott (1995, p. 86), por sua vez, defende que “o gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 

primeira de significar as relações de poder”. Por este motivo, falar em mulheres é falar também 

em todo um contexto que produz o que se entende por mulher. 

Segundo Piscitelli (2009), no início do século passado, a primeira onda do feminismo 

reivindicou que as mulheres – brancas, de classes altas, norte-americanas e europeias – fossem 

sujeitos de direitos, como educação, voto, posses e bens. Posteriormente, com a teoria dos 

papéis sexuais, veio a compreensão da construção cultural de papéis de homens e de mulheres, 

por meio da socialização – portanto, não inatos. Mais tarde, Beauvoir (1949, conforme citado 

por Piscitelli, 2009) descreve que a posição da mulher é uma construção social, em meio à 

dominação masculina. A partir de 1960, a segunda onda do feminismo, por sua vez, invoca a 

possibilidade de modificação sobre essa posição da mulher, uma vez que socialmente 

construída. Com esta finalidade, reivindica-se um pretendido sujeito mulher coletivo e 

unificador, em oposição à dominação masculina (Piscitelli, 2009). 

Desde então, a categoria mulher – ou mulheres – é muitas vezes tomada na tentativa de 

abarcar ou representar completa ou adequadamente este grupo que luta por igualdade de direitos 

em relação a homens. Essa tentativa é, no entanto, há algum tempo problematizada, pois é muito 

pequena a concordância sobre o que constituiria, afinal, este(s) sujeito(s) mulher(es). Se alguém 

é mulher, certamente também é outras coisas, até porque o significado desta categoria é 

intersecionado por raça, classe, etnia, sexo (e, de maneira mais ampla, corpo), regionalidades e 

contextos históricos. Por isso, ao não questionar o uso que se faz da categoria, podem-se operar 

restrições e exclusões que minam o propósito emancipatório do feminismo (Butler, 2017). 

Logo, é válido reconhecer as fragmentações e incompletudes ao se falar em mulheres, 

porque a unidade da categoria não é pressuposta, tampouco deve ser desejada, sendo benéfica 
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a abertura a constante questionamento e debate. Em consideração a esta abertura, é possível 

adotar, no âmbito da ação concreta, a categoria mulheres na qualidade de unidade provisória, 

que permite convergências tanto quanto divergências desta expressão, voltada às realidades e 

necessidades da tal ação (Butler, 2017). Deste modo, considerar-se-á a expressão das mulheres 

participantes desta investigação, como unidade provisória, sem pretensão de se falar em 

identidade, considerando ainda o limite do recorte necessário para responder às questões de 

pesquisa. 

Ao falar em mulheres no Brasil, é fundamental entender que as dinâmicas de gênero 

foram e ainda são influenciadas por uma história de colonização, pois somados aos costumes e 

tradições de relações de gênero dos povos nativos, estão a influência e imposição de outros 

hábitos trazidos pelo colonizador – que, é claro, não foram absorvidos sem resistência (Connel, 

2016). No território que veio a compor o Brasil, essa organização social foi pautada, desde o 

princípio, numa imposição violenta e sexista aos povos nativos indígenas. No que concerne às 

mulheres negras, trazidas ao Brasil para serem escravizadas, a história aponta que estas 

motivavam companheiros à revolta, como também cometiam suicídio enquanto gestavam, 

pretendendo pôr fim à exploração como força de trabalho e às violências sofridas, inclusas as 

sexuais (Gonzalez, 1982). Com a abolição da escravidão, o trabalho remunerado representou 

para as mulheres pobres brasileiras uma realidade que possibilitava fugir da miséria social e 

econômica, sem que isso, no entanto, as liberasse de outras formas de sujeição, a exemplo da 

estigmatização, informalidade laboral e má remuneração, que continuaram impondo a estas 

mulheres a uma insegurança social e financeira (Connel, 2016; de Barbieri, 1993; Oliveira-

Couto, 2007; Prestes & Vasconcellos, 2013).  

Nas últimas décadas, as mulheres pobres têm continuado a viver violências várias. O 

sistema econômico, social, cultural hegemônico nas sociedades capitalistas ocidentais, incluída 
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a brasileira, tem imposto às populações minoritárias em poder, o lugar simbólico do periférico, 

do fora, do excludente  (Godelier, 1993; Pereira, 2016). Dessa forma, mulheres, pobres, 

migrantes, quilombolas, indígenas, negros, transexuais, travestis, lésbicas, gays, tal como outras 

populações que não vivem os referenciais simbólicos dominantes, vivenciam a periferia 

enquanto “uma infinidade de fatores históricos, sociais e econômicos, que intensificam as 

experiências e formas de exclusão” (Souza, 2014, p. 13).  

Abrigando sentido semelhante, a periferia também se refere ao espaço geográfico das 

cidades, sendo definido muitas vezes como aquele oposto ao centro econômico do poder, 

reforçando um suposto binarismo mais-menos. 

A distância física dos centros das cidades, o baixo ou inexistente acesso a equipamentos 

e serviços públicos, a violência policial, os preconceitos e misérias de todas as espécies 

podem representar uma das facetas das periferias. Mas, para além das privações e 

exclusões, as periferias acolhem a população desejosa por transformação do status quo. 

(Souza, 2014, p. 13) 

A periferia pode também pode ser definida do ponto de vista de suas relações sociais 

(Ritti, 2015; Takeuti, 2010). Os moradores da periferia encontram neste espaço 

“ [...] a expressão de seu sentimento de pertencimento a uma ‘comunidade’ a qual não 

se reduz mais aos seus limites geográficos (‘lá onde residem’) e passa a ser vivenciada 

como uma vasta rede de pessoas ou coletivos que possuem experiências comuns na 

adversidade, mas também na solidariedade, nas bordas do sistema capitalista mundial” 

(Takeuti, 2010, p. 15). 

As mulheres de periferia poderiam, portanto, ser lidas de forma simplificada em uma 

dupla forma de exclusão ou falta, enquanto grupo social que vivencia desigualdades nas 

relações de gênero, bem como no contexto e status social que ocupam. Por outro lado, como 

sujeitos da própria história, as mulheres de periferia encontram maneiras de transgressão tanto 

das presunções fixas e universalistas sobre o que é ser mulher, quanto para representações de 

risco e/ou vulnerabilidade associadas à periferia, sendo diversas as possibilidades de caminhos 

e experiências que atravessam, ultrapassam e em algum nível rompem com a dicotomia das 
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margens sociais. Estas mesmas alteram o viés de gênero e sociedade pautados na metrópole, 

enquanto negadoras de um delineamento que não reflita suas experiências; elas, então, 

redefinem os conceitos de mulheres e periferia na sua própria vivência (Sacramento, 2011). 

Desta forma, acredita-se que buscar entender tal vivência pode ser útil para compreender 

o enfrentamento das sujeições de gênero e classe que usualmente são impostas às mulheres de 

periferia. A fim de compreender como esta construção se dá localizada na história tanto 

individual quanto coletiva, utiliza-se o conceito de geração, o qual pode ser definido enquanto 

um coletivo de pessoas, que vivenciam, em idade próxima, um mesmo momento histórico, e 

que compartilham formas semelhantes de sentir, pensar e agir, bem como passam por processos 

parecidos de socialização, educação, transmissão de tradições. Tais semelhanças entre pessoas 

de uma geração criam uma referência social sobre a mesma e diferenciam uma geração da outra 

(Fooken, 2015). 

Do mesmo modo que gênero e periferia assumem caráter relacional, também geração 

pode ser acionado como uma forma de olhar para as experiências e expressões de resiliência de 

mulheres de periferia que, embora compartilhem o mesmo agora, vivenciam a periferia com 

distintos referenciais, enquanto gerações diferentes. Suas trajetórias de vida, como conjuntos 

de sucessivas experiências e transformações, situadas no tempo, que compõe caminhos de 

construção de si mesmas (Gonçalves & Lisboa, 2007), informam como as mulheres de cada 

geração chegam ao seu agora. 

Embora reconhecendo as problemáticas que envolvem as minorias sociais, não se 

pretende com isso criar um a priori de que as mulheres de periferia são mais traumatizadas que 

outras populações. O conceito de traumatismo – enquanto efeito e/ou representação subjetiva 

do trauma, de forma a paralisar a tomada de consciência e ação sobre os próprios conflitos – 

impede que sejam criados quaisquer pré-julgamentos sobre o que é ou não traumático. Além 
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disso, estudos anteriores já demonstraram que não existe relação entre nível socioeconômico e 

trauma ou resiliência, bem como recomendam que novas pesquisas busquem, nos contextos 

não-hegemônicos, compreensões específicas sobre o processo resiliente (Fantova, 2008; Luthar 

et al., 2000).  

Em todo caso, a resiliência não pretende banalizar o sofrimento ou sugerir que é possível 

superar as adversidades a todo custo. Pelo contrário, acredita-se que os estudos de populações 

específicas, articulados a raciocínios complexos, podem contribuir para compreender o que é 

trauma e resiliência, em cada caso, buscando as saídas das sujeições às quais minorias, como 

as mulheres de periferia, tem enfrentado (Cyrulnik & Cabral, 2015; Ungar, 2018). 
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4 Aspectos teórico-metodológicos 

Sei quase nada meu Senhor 

Só que sou pétala, espinho, flor 

Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator 

Água, terra, calmaria e fervor 

Sou homem, mulher 

Igual e diferente de fato 

Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e 

estupefato 

Sou ser humano, sou inexato 

 

(Elisa Lucinda, trecho do poema O Inexato) 

 

4.1 Quadro teórico 

4.1.1 A Psicologia Transpessoal 

A Psicologia Transpessoal, também dita quarta força em Psicologia, surge como 

perspectiva não hegemônica, desdobrando-se, nos anos 1960, da também então nascente 

Psicologia Humanista. O primeiro uso documentado do termo transpessoal, no entanto, data de 

1905, na Universidade de Harvard, por William James, e se associa ao interesse do pesquisador 

por temas de Psicologia e religiosidade, ciência e refutação do materialismo, consciência e 

experiência espiritual. Como precursor do pensamento e uso do termo que pode ser 

entendido/traduzido como transpessoal (do alemão, überpersönlich), também pode-se citar Carl 

Jung, em seus estudos sobre inconsciente coletivo (Ferreira et al., 2016c). 

 Um retorno ao transpessoal, desta vez como movimento sistematizado, é empreendido 

por um grupo de psicólogos e psicólogas, além de outros profissionais de áreas afins, em 1969. 

“[...] Estão interessados naquelas capacidades últimas que não possuem um lugar sistemático 
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na teoria positivista ou behaviorista (‘Primeira Força’), na teoria psicanalítica clássica 

(‘Segunda Força’), ou na Psicologia Humanística (‘Terceira Força’)” (Sutich, 1969, conforme 

citado por Weil, 1990, p. 29). 

Dentre os principais fundadores deste movimento estão Stanislav Grof e Abraham 

Maslow. Estes e outros estudiosos e profissionais se interessavam por uma expansão do campo 

de estudo e prática psicológicos. A Psicologia Transpessoal nasce, então, como desdobramento 

histórico-científico das forças que a antecederam na Psicologia. (Ferreira et al., 2016c; 

Saldanha, 2008; Tavares, Azevedo & Bezerra, 2012). 

O uso do termo transpessoal guarda alguns significados, sendo o seu prefixo trans 

usualmente compreendido como um ir além. Neste sentido, entende-se que esta Psicologia se 

propõe a ir além do pessoal, buscando a compreensão de aspectos além da dimensão individual 

do ego2, ou de um nível psicodinâmico de consciência. Ainda, o prefixo trans pode ser 

interpretado como mais, sendo a Transpessoal, então, uma Psicologia do tornar-se mais pessoa, 

assumindo-se radicalmente a incompletude e abertura do humano. Em todo caso, o trans em 

transpessoal se refere à capacidade de transcendência, termo que nessa perspectiva assume a 

potencialidade e integralidade humanas, sem desligar-se da imanência (Ferreira et al., 2016b; 

S. C. R. da Silva, 2015; Wilber, 2007, 2010). 

A busca por aspectos mais amplos e/ou abrangentes do humano estão no cerne da 

Psicologia Transpessoal. Uma dessas expressões está no entendimento que essa abordagem tem 

sobre a consciência humana. Compreendendo a existência de níveis de consciência para além 

                                                 

 

 

2 O termo ego, na perspectiva da Psicologia Transpessoal, portanto, também na desta pesquisa, pode ser 

compreendido como uma “concepção que se auto-organiza e se solidifica, à qual o indivíduo se identifica e que 

rege a percepção de si, do mundo e do futuro”(Simão & Saldanha, 2012, p. 295) 

 



51 

 

 

do psicodinâmico, referente à biografia individual, a Transpessoal pretende abarcar “toda a 

experiência humana proveniente de seu modo de ser no mundo vivido” (Ferreira et al., 2016c, 

p. 243). Dessa forma, incluem-se conteúdos de níveis de consciência que, por irem além do 

nível psicodinâmico individual, são chamados ampliados (Ferreira et al., 2016c; Wilber, 2010). 

Mais do que um simples estado, a vivência de consciência ampliada é também 

compreendida enquanto a possibilidade inesgotável de desenvolvimento humano, rumo a 

formas mais saudáveis e integradas de ser. O estudo da saúde psicológica é voltado, portanto, 

nesta perspectiva, ao desenvolvimento das potencialidades humanas, além dos níveis 

tradicionalmente validados/reconhecidos pela Psicologia (Bertolucci, 1991; Clements, 2016; 

Ferreira et al., 2016c, 2016b). Entende-se que o ser humano tem o potencial de seguir 

desenvolvendo-se por toda sua vida, atingindo níveis mais ampliados ou transpessoais de 

consciência, os quais permitem melhor compreensão de si e do mundo e, portanto, formas de 

viver mais integrais – com dimensões de si mesmo e do mundo (Wilber, 2007). 

Importa também, na busca por uma compreensão da amplitude humana, característica 

da Psicologia Transpessoal, uma abordagem multidimensional e integral do ser, transcendendo 

as relações biopsicossocioculturais para acrescer a dimensão espiritual (Tavares et al., 2012). 

Essa inclusão favorece a compreensão de experiências por vezes negligenciadas, postas à 

margem, ou classificadas como patológicas por outras perspectivas. No entendimento da 

Psicologia Transpessoal, a saúde psicológica ótima pode estar intimamente ligada ao 

desenvolvimento da dimensão espiritual (Ferreira et al., 2016c, 2016b, Wilber, 2007, 2010).  

A espiritualidade tem nesta abordagem compreensões a partir de quatro acontecimentos, 

conforme revisão realizada por Silva (2015, p. 81):  

(1) a espiritualidade como um acontecimento não religioso; (2) a espiritualidade como 

acontecimento de mudança e transformação[...]; (3) o espiritual acontecendo como 

valores supremos e altruístas; (4) a espiritualidade como acontecimento integral. 
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Enquanto as três primeiras compreensões baseiam diferentes usos da espiritualidade em 

Psicologia Transpessoal, esta última aparece na abordagem como consenso. Ainda segundo S. 

C. R. da Silva (2015, p. 82): 

Em síntese, a espiritualidade, de modo geral, caracteriza-se por tudo aquilo que 

desmonta as sólidas estruturas identitárias e aponta para a natureza criativa, aberta e sem 

limites da subjetividade. O denominador comum na heterogeneidade dos usos que se 

faz do termo encontra-se no ponto em que o sujeito é levado a alterar a natureza de sua 

relação com as coisas e com o mundo de tal modo que não possa levar a vida como 

anteriormente vinha levando. A alusão aqui não é para o que se faz, mas na forma como 

se faz; não em como sobrevive, mas no modo que vive a própria vida; não em assumir 

esse ou aquele papel social, mas na forma de viver o próprio eu. 

Com este entendimento, todo fazer em Psicologia Transpessoal deve se pautar pela 

consideração da multidimensionalidade e da abertura do humano. Não se furtando a essa 

consideração, a produção de conhecimento na Transpessoal deve assumir esforços 

metodológicos condizentes com esse sistema teórico (Ferreira, Silva, & Ribeiro, 2016a; 

Ferreira et al., 2015).  

Se opondo ao paradigma positivista de ciência, a Psicologia Transpessoal não obedece 

ao padrão de afastamento entre sujeito e objeto do conhecimento que guiam o método científico 

tradicional. Assumindo papel mais abrangente que a coleta de dados, o pesquisador transpessoal 

trabalha de forma a honrar a experiência humana, interagindo de maneira que sejam respeitadas 

integridade, dignidade, privacidade das pessoas e grupos com os quais se interage (Ferreira et 

al., 2016a).  

 Desta forma, a investigação transpessoal cuidadosa deve sempre buscar uma 

compreensão contextualizada do objeto de sua investigação, prezando pela alteridade e 

reconhecendo outras ciências, filosofias e tradições. Na análise e síntese dos dados, espera-se 

que pesquisador seja capaz de reconhecer processos biológicos, bem como mentais, sociais, 

culturais e espirituais e sintetizá-los de forma a dialogar com a academia, sem que se perca a 
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autenticidade e o cuidado com a realidade estudada, e que muito menos se tenha a pretensão de 

criar um conhecimento de status superior a outras formas de conhecer o mundo. O objetivo da 

pesquisa transpessoal é, sobretudo, compor estratégias que visam a melhoria na qualidade de 

vida de todos os seres viventes neste planeta. (Ferreira et al., 2016a, 2015). 

A investigação em Psicologia Transpessoal busca valorizar a experiência, antes da 

ciência. Por isso, ao buscar o sentido e alcance de uma investigação, o pesquisador deve 

primeiro voltar-se para essa experiência tal como ela é no mundo vivido, pois a pesquisa a ela 

se refere (Ferreira et al., 2015). 

O pesquisador, na Transpessoal, se envolve de forma a participar da experiência 

daqueles com os quais interage. A pesquisa Transpessoal, além de produzir do conhecimento, 

pretende ser dispositivo de transformação subjetiva da(o) pesquisadora/pesquisador e dos 

sujeitos pesquisados. O método em Psicologia Transpessoal é inseparável do pesquisador, o 

qual encontra-se em processo de formação humana continuada, sendo sua experiência 

fundamental na elaboração de novos conhecimentos. (Ferreira et al., 2016a, 2015).   

A compreensão de que objetividade e neutralidade, tais como almejados por métodos 

de investigações positivistas, são, na pesquisa Transpessoal, inviáveis, se alinha à noção de que 

a produção cientifica, nesta perspectiva, não é assumida como verdade. O conhecimento não é 

jamais um reflexo da realidade, mas uma construção significativa, moldada pelos seus 

construtores – pesquisadores e participantes –, de maneira contextualizada às várias dimensões 

da experiência humana (Ferreira et al., 2016a). 

Ampliando o universo dos estudos psicológicos, com vasta produção científica nacional 

e internacional, a Psicologia Transpessoal tem em sua história desafiado rótulos de abordagem 

alternativa ou emergente, adquirindo caráter de resistência diante de desafios e questionamentos 

de sua cientificidade. Tal qual ocorre com várias das Psicologias, a Psicologia Transpessoal 
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dificilmente atende a critérios de legitimidade da ciência positivista, tampouco deseja adequar-

se ao seu método científico. Por outro lado, também como outras Psicologias, a Transpessoal 

não se furta a critérios de cientificidade, quais sejam: discutibilidade; lógica de argumentação; 

audiência especializada que compartilha seus resultados de investigação; corpo teórico coerente 

que alimenta o desenvolvimento de práticas e processo de investigação. (Ferreira et al., 2016a). 

 

4.1.2 A Pesquisa Orgânica 

A Pesquisa ou Investigação Orgânica é uma abordagem de pesquisa qualitativa em 

Psicologia Transpessoal, a qual busca trabalhar com equilíbrio entre objetividade e 

subjetividade, tanto no processo quanto no conteúdo. Esta abordagem nasce do desejo de 

pesquisadoras de incluir na pesquisa em Psicologia valores feministas, como cooperação, 

diversidade e interdependência, na produção de conhecimento, valorizando uma perspectiva 

feminina do conhecer. Como influências à configuração desta abordagem, estão a Psicologia 

analítica, a antropologia, teorias narrativas, além de teorias transpessoais e tradicionais 

(Clements, 2004, 2009, 2011). 

O termo Orgânico é utilizado por este tipo de pesquisa por esta ser entendida como um 

processo vivo, em constante crescimento, mutável, de forma que inclui e transcende a 

individualidade humana. As características desse processo podem ser delineadas pelo 

crescimento de uma árvore (Clements, 2009, 2011; Cunha, 2017). Dessarte, temos que uma 

pesquisa orgânica é sagrada:  

Assim como o jardineiro prepara a semeadura limpando o solo de raízes velhas e pedras, 

o pesquisador orgânico prepara-se para estudar um determinado assunto desarraigando 

hábitos e expectativas que possam interferir na postura permanente de reverência, 

respeito e responsabilidade pelo trabalho (Clements, 2009, p. 187). 

 



55 

 

 

Esta pesquisa é também pessoal: o tema ideal ao estudo é aquele com o qual o 

pesquisador tem um contato pessoal significativo, tendo este tema sido, para o pesquisador, 

ocasião para desenvolvimento (Clements, 2011).  “A experiência pessoal do pesquisador com 

o assunto é a semente do estudo e irá tornar-se catalisador da análise” (Clements, 2009, p. 187). 

A Investigação Orgânica é ctônica (do grego, ctonos significa terra) porque, tal qual as 

raízes de uma árvore, o trabalho tem uma vida subterrânea própria – de dimensões subjetivas 

e/ou menos conscientes, ou ainda espirituais – que evolui e dá sustentação às demais dimensões 

do trabalho, de forma pouco visível e além da intenção intelectual (Clements, 2009, 2011). 

Ainda, este tipo de investigação é relacionada: “As histórias dos participantes são os 

ramos que se juntam e informam a história do tronco da pesquisa” (Clements, 2011, p. 172, 

tradução livre). Por fim, a Investigação Orgânica é transformadora: “Os frutos da investigação 

orgânica são as mudanças transformadoras que oferece” (Clements, 2011, p. 172, tradução 

livre), “tornando-se proveitosa na vida dos participantes, do pesquisador e, espera-se, daqueles 

que leem os resultados” (Clements, 2009).  

As mudanças transformadoras, almejadas enquanto resultado final deste trabalho, 

podem definidas como uma reestruturação da visão de mundo, na direção de um 

desenvolvimento transpessoal, quando o indivíduo pode vir a se tornar mais consciente de si 

mesmo e suas potencialidades, bem como se abrir para experiências mais integradas com 

dimensões de coletividade e espiritualidade (Clements, 2011). 

Para alcançar tal transformação, a Investigação Orgânica convida e incorpora 

experiências nas quais o ego assume um estado menos estruturado e abandona 

momentaneamente identidade, status, expectativas e testemunha, mas não controla o que 

acontece. Com objetivo de orientar o pesquisador para um encontro rico com seu objeto de 
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estudo e para integração do conteúdo deste encontro para a investigação, três etapas se 

delineiam: preparação, inspiração e integração (Clements, 2004, 2009, 2011). 

Na etapa de preparação, o pesquisador reconhece, a partir da sua própria história, sua 

questão e intenção de pesquisa, para então assumir um estado de ignorância curiosa sobre o 

tema e uma atitude de respeito, reverência, cooperação, reciprocidade com seu tema de estudo, 

tornando-se instrumento voluntário da pesquisa. Ele, então, se abre à experiência a partir de 

quatro orientações: pensamento, sentimento, sensação e intuição  (Clements, 2011). Apesar de 

não tão reconhecidas, tais orientações estão mais ou menos presentes em toda forma de 

pesquisar: 

Procedimentos e conceitos científicos tradicionais usam todas as quatro dessas funções, 

embora geralmente dê crédito a apenas dois, pensamento e sensação (Shepherd, 1993). 

O cientista que reúne os dados através da medição - quanto tempo, quão longe, ou 

quanto – usa a sensação. O cientista pensante usa lógica para classificar e desenvolver 

conceitos e modelos para sistemas teóricos. Menos compreendido e aceito nos 

procedimentos de pesquisa é o gênio intuitivo de um Albert Einstein que reconheceu 

que suas descobertas chegaram mais pela intuição do que pela lógica (discutido pelo 

matemático, Hadamard, citado em Vaughan, 1979). Raramente é creditado o papel da 

função sentimental na ciência. Na verdade, alguns cientistas afirmam que a ciência é 

livre dos sentimentos que normalmente informam valores em todas as atividades 

humanas (Shepherd 1993, 51). (Clements, 2011, p. 183,184). 

A segunda etapa da pesquisa é a inspiração. Por meio desta, o(a) pesquisador(a) permite-

se abrir à “pura possibilidade” (Turner, 1987, conforme citado por Clements, 2011, p. 187, 

tradução livre), quando se encontra com o seu objeto de estudo. O pesquisador, despido de 

controle e julgamento sobre as experiências, se abre para compreensões além da cognição, com 

lugar privilegiado à intuição.  (Clements, 2011).  

O último passo da pesquisa é a integração, quando o pesquisador permite ao ego se 

envolver respeitosamente com o conteúdo da experiência da etapa anterior, analisando-o e se 

permitindo ser alterado por ele. Neste passo, o pesquisador organiza o conteúdo para apresentá-
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lo na forma de histórias acessíveis pela dimensão intelectual, utilizando-se especialmente da 

orientação do pensamento, sem descartar outras formas de percepção (Clements, 2011). 

A Investigação Orgânica utiliza as narrativas como fonte para os dados. Tanto 

pesquisador quanto participantes são convidados a contar suas histórias, pois, segundo 

Clements (2011) as histórias oferecem uma maneira para que mudanças transformativas 

aconteçam, já que permitem ressignificação, reconstrução e reposicionamento de si mesmo. No 

caso do pesquisador, este elabora uma narrativa pessoal, que aborda sua conexão com o tema 

trabalhado desde antes da investigação em si, continuando a registrar sua história durante toda 

a pesquisa, quando então sua história já passa a ser afetada pelas dos participantes. Os 

participantes, por sua vez, são convidados a descrever suas experiências específicas, 

detalhadamente.  

A apresentação dos resultados conta, primeiramente, as histórias individuais dos 

participantes, com pouca interpretação por parte do pesquisador, seguidas das histórias dos 

grupos, nas quais o pesquisador sintetiza as histórias e compartilhas suas compreensões sobre 

elas. Interessa nessa apresentação que a história final, ou seja, o relatório de pesquisa, sirva ao 

leitor, convidando, estimulando ou encorajando-o à sua própria transformação (Clements, 

2011). 

 

4.2 Aspectos operacionais 

4.2.1 Local 

A presente pesquisa teve como campo a comunidade do Coque, em Recife-PE. O 

processo de ocupação do Coque foi semelhante aos ocorridos em outras periferias das grandes 

cidades do Brasil, com o fenômeno da urbanização do território do país. Há indícios de que a 
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região começou a ser povoada no final do século XIX, tendo esse movimento ganhado força 

entre as décadas de 1940 e 1950 e nas décadas de 1970 e 1980. A origem de grande parte dos 

moradores é o Agreste e a Zona da Mata de Pernambuco (Freitas, 2005). 

O bairro ou comunidade do Coque, ou ainda Ilha de Joana Bezerra, é localizado a 

aproximadamente 2,5 km do centro comercial da cidade do Recife e a 3,5 km de Boa Viagem, 

algumas das áreas de maior concentração de renda da cidade. O bairro do Coque faz fronteira 

com a Ilha do Leite, maior polo médico privado de Pernambuco, sendo ainda passagem para 

outras regiões importantes à economia da cidade, quais sejam a Ilha Paissandu e a Ilha do 

Retiro. O principal acesso à comunidade se dá através da Avenida Agamenon Magalhães, uma 

das principais vias do Recife (Vale Neto, 2010). 

O desenvolvimento nos arredores da comunidade, no entanto, não é sinônimo de 

qualidade de vida para seus habitantes, mas evidencia as desigualdades que perduram na 

história. Com uma população estimada em 12.629 habitantes (Prefeitura da cidade do Recife, 

s.d.) – embora já se tenha tido fontes que indicavam uma população de 40 mil habitantes em 

um espaço de 134 hectares (EMLURB, conforme citado por Freitas, 2005) – grande  parte do 

Coque vive em situação de pobreza e faltas diversas em educação, saúde e saneamento, acesso 

à cidade, terra e habitação, lazer, trabalho, levando ainda a marca de lugar mais violento da 

cidade – a “morada da morte” (Freitas, 2005; Vale Neto, 2010). Agregando violações várias, 

nas margens do desenvolvimento da região do Recife, o IDH da região da comunidade do 

Coque foi registrado como o pior da capital pernambucana: IDH-M de 0,632 (PNUD, conforme 

citado por Ferreira et al., 2013). 

Nas últimas décadas, a comunidade se expandiu, viveu crises e reconfigurou suas 

práticas associativas, de forma que foi possível perceber o desenvolvimento de movimentos 

sociais urbanos na localidade (Freitas, 2005). Embora sofrendo estigmas e violações, o Coque 
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também pode ser encarado enquanto um espaço de produção de maneiras de ser que geram 

transformação – vide experiências como o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco 

(NEIMFA), a Rede Coque Vive, o Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis (MABI), o 

Movimento Popular Coque (R)Existe (Freitas, 2005; Santos, 2014; Vale Neto, 2010), entre 

outras iniciativas, institucionalizadas ou não. 

A escolha pelo local se justifica pelo fortalecimento da rede de pesquisa entre 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). A comunidade do Coque já é acompanhada pela última há mais de 15 anos, através de 

estudos do Programa Observatório das Periferias, da UFPE. Os primeiros contatos da 

pesquisadora com a comunidade se deram através do Núcleo Educacional Irmãos Menores de 

Francisco (NEIMFA), instituição já parceira do referido observatório e com a qual a 

pesquisadora teve contato prévio, em experiências na graduação. 

 

4.2.2 Participantes 

O presente estudo contou com a participação de mulheres de três famílias residentes na 

comunidade do Coque, em Recife-PE. Foram convidadas a contribuir três mulheres de cada 

família, de gerações diferentes e consecutivas, as quais estabeleciam entre si relação de familiar 

da seguinte forma: uma mãe/avó; uma filha/mãe; uma neta/filha. Uma das convidadas não 

aceitou o convite, totalizando-se, assim, oito colaboradoras da pesquisa. 

A seleção das participantes deu-se, inicialmente, a partir de indicação de lideranças 

comunitárias femininas, que foram identificadas em uma prévia inserção no campo, mais 

especificamente no Núcleo Irmãos Menores de Francisco (NEIMFA). A pesquisadora buscou, 

junto às líderes, por famílias cujas integrantes mulheres participavam da vida comunitária e 
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fossem consideradas guerreiras. O termo guerreira foi utilizado por recomendação de 

pesquisadores com maior experiência e contato na comunidade, sendo o termo que melhor 

parecia comunicar a ideia de mulher resiliente. Depois de consultadas as líderes mulheres, duas 

famílias foram repetidamente citadas, além de uma terceira que não aceitou participar do 

estudo. Buscamos, então, um líder comunitário homem, que indicou a terceira família a ser 

convidada a participar. 

Como critérios para inclusão no estudo, as mulheres deveriam ser residentes do Coque 

desde a infância da avó até os dias atuais; a idade mínima para participação seria de 13 anos, 

considerando a capacidade narrativa e de entendimento das questões abordadas. Como critério 

de exclusão, dificuldades incontornáveis de comunicação que, diante dos recursos disponíveis 

para a pesquisa, inviabilizassem o acesso à narrativa da possível participante. 

As adolescentes (menores de dezoito anos) selecionadas para a pesquisa, tiveram 

solicitada sua manifestação de aceite por meio de Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, 

depois de formalização de autorização para participação, por parte das respectivas responsáveis, 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Às adolescentes também 

foi solicitada assinatura do Termo de Autorização para Gravação de Voz. Para as maiores de 

dezoito anos, foram solicitadas somente as assinaturas de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e do Termo de Autorização para Gravação de Voz. No caso das idosas (maiores de 

60 anos), o de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi impresso em fonte maior, para 

facilitar a leitura. 

Como é convencional nos estudos qualitativos, o número de participantes se refere à 

possibilidade de aprofundamento e abrangência de compreensão de um fenômeno (Creswell, 

2010, 2014). Assim, a participação de oito mulheres, representando cada geração em cada 

família, buscou garantir a variedade das narrativas, a fim de atingir os objetivos do estudo. 
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4.2.3 Instrumentos de acesso às narrativas 

Embora por muito tempo tenham sido privilegiadas, nas Ciências Humanas, a visão dos 

pesquisadores como a verdade sobre o pesquisado, nas últimas décadas tem existido o esforço 

da escuta e valorização às vozes dos especialistas das suas próprias vidas e experiências – os 

participantes da pesquisa. Com esta preocupação, a estratégia narrativa se faz relevante aos 

estudos que almejam compreensões sobre a forma como as pessoas significam às suas 

experiências, a si e aos grupos dos quais faz parte (Caixeta, 2006). 

As narrativas podem ser compreendidas como textos, sejam eles falados ou escritos, que 

abordam fenômenos e/ou eventos, organizados no tempo (Creswell, 2014). Para Clandinin e 

Connelly (2011) através das narrativas se apresentam formas de compreensão da experiência 

humana, na qual histórias são (re)vividas e (re)contadas. Em geral, com essa estratégia são 

acessadas histórias acerca das vivências dos indivíduos, sendo forte o caráter colaborativo entre 

pesquisador e participante(s).  Nas narrativas, os sujeitos falam de si e dessa forma expressam 

as imagens que têm de si mesmos. As histórias narrativas são sempre inseridas em um contexto 

que deve ser considerado pelo pesquisador (Creswell, 2014). 

Na Investigação Orgânica, a narrativa se dá na forma de histórias, as quais “são como 

veículos evocativos de sentir e pensar, apresentam uma visão diversa e íntima do tópico” 

(Clements, 2011, p. 171, tradução livre). O objetivo transformador da investigação é oferecido 

pelas histórias dos participantes e pesquisador ao leitor, bem como o próprio ato de contar 

histórias pode ser provocador de mudanças para pesquisador e participante (Clements, 2011). 
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a) Diário de pesquisa  

Os diários em pesquisa podem assumir diferentes funções, e sua utilização é 

recomendada para toda investigação com proposta participativa. Sua função compreende 

minimamente o registro de eventos, datas e pessoas, mas pode incluir, conforme necessidade, 

anotações, desde as mais curtas que suscitam reflexão posterior, como mais densas, com 

finalidade descritiva, além de reflexões, sentimentos e até análises preliminares, despertados 

pelo contato com o campo de pesquisa (Gray, 2012). 

Neste estudo, o diário foi proposto como um diário de narrativas da pesquisadora em 

relação ao estudo como um todo, tendo seu início com o nascimento da ideia da pesquisa. 

Conforme Clements (2011): 

 O primeiro passo em uma pesquisa orgânica, uma vez que o tema é escolhido, envolve 

escrever a história da experiência pessoal do pesquisador. O tema provavelmente terá 

um profundo significado pessoal, e este é o lugar para examinar e registrar isso.  

(Clements, 2011, p. 194, tradução livre) 

 

O diário continuou conforme a investigação tomou forma, incluindo, mas ultrapassando 

o trabalho de campo, ou seja, o trabalho do contato com o local e participantes da pesquisa 

(Minayo, 2011). Como uma narrativa que atravessa toda a pesquisa, o diário foi utilizado nos 

principais momentos de contato direto com as mulheres enquanto participantes, incluindo os 

momentos de entrevistas, servindo como ferramenta em que se registravam elementos que 

escapam às palavras registradas no gravador de voz, como expressões corporais das 

entrevistadas, sentimentos e sensações despertos pelo momento na pesquisadora, tal como 

outros dados de contextualização para as entrevistas.  

É importante destacar que o contato com a comunidade, por vezes, escapava à 

elaboração da pesquisa, se tornando então impossível que todo contato fosse registrado em 
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diário. No entanto, ao menor sinal de que aquele contato fosse relevante à pesquisa, acionava-

se alguma ferramenta para registro. Entre cadernetas com anotações rápidas, diretamente do 

campo, e grandes documentos digitais nas horas seguintes a uma imersão, além de registros que 

não se dirigiam objetivamente a algum contato específico, o diário tomou forma como um 

espaço de livre expressão para a pesquisadora, no qual se buscou reunir conteúdo que se 

relacionava à investigação. 

A opção por um diário livre, em que se pudessem acumular histórias mais do que dados 

de pesquisa – com emoções, afetividade, lembranças e recortes de experiências pessoais que 

por algum motivo ressoavam com a pesquisa, além das expectativas e intuições sobre o estudo 

– por um lado, permitiu que a narrativa se desenrolasse em vários momentos com maior 

facilidade, sem que percepções diferentes da intelectual fossem censuradas; por outro lado, o 

reconhecimento de que um diário como esse não se dirige à análise e publicação, gerou dúvidas 

na própria pesquisadora quanto à sua validade e função na pesquisa. 

Diante disso, concorda-se com Weber (2009, p.169), quando este argumenta: 

Para ser eficaz, a manutenção do diário deve ser a menos censurada possível: o que 

pressupõe que não se teria o projeto antecipado de publicá-lo. Confundir o ‘fora do 

texto’, o material de pesquisa, com um ‘texto’ a ser publicado na forma de diário literário 

constituiria para a pesquisa um obstáculo inverso, mas tão difícil quanto a incapacidade 

de se manter o diário. O diário de campo não é um texto secreto, é um estoque de 

materiais para utilizarmos sem preconceito, mas cientes dos seus propósitos. 

 

Neste sentido, o diário permitiu à pesquisadora navegar pelas impressões, de naturezas 

diversas, que acompanharam os pensamentos, durante toda a pesquisa, auxiliando a análise e a 

sua própria transformação pelo estudo, tal como objetivado pela metodologia da Investigação 

Orgânica  (Clements, 2011). 
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b) A Entrevista narrativa 

A entrevista narrativa é um método que volta seu interesse aos significados que 

emergem nas narrativas das histórias dos sujeitos participantes. O entrevistado conta uma 

história, seja de um acontecimento importante ou de uma sequência de acontecimentos passados 

em sua vida. No processo narrativo, o participante ressignifica os acontecimentos a partir da 

sua vivência (Caixeta, 2006; Caixeta & Borges, 2017).  

Sendo um tipo de entrevista não-estruturada, a entrevista narrativa não propõe 

previamente uma série de temas ou perguntas, permitindo uma narrativa mais livre, espontânea, 

própria. Por outro lado, é necessário conhecimento prévio do pesquisador acerca o campo 

estudado e da temática a ser abordada pelo entrevistado (Jovchelovich & Bauer, 2002). 

As entrevistas ocorreram em lugar reservado de preferência da entrevistada, variando 

entre a própria casa e alguma sala disponibilizada para pesquisa, no espaço do NEIMFA. Em 

todo caso, foi garantido que a participante estivesse à vontade, confortável e disponível. Em 

vários casos, por pedido das próprias participantes, o espaço de entrevista foi um espaço de 

circulação de outras pessoas, conhecidas das participantes, seja em casa, seja no NEIMFA. Em 

um dos casos, foi pedido que a própria mãe, também participante da pesquisa, estivesse junto 

na entrevista. Essa configuração parecia ser a mais natural para a maioria das mulheres, 

representando maior segurança e familiaridade para se expressar, em detrimento de estar a sós 

com alguém pouco conhecido – a pesquisadora. 

Na primeira fase da entrevista, a pesquisadora esclareceu do que se tratava o estudo, 

abordando e garantindo o cumprimento dos aspectos éticos, relativos ao consentimento livre e 

esclarecido, à gravação de voz e, quando necessário, à anuência, para então apresentar a 

pergunta gerativa de narrativa.  Buscou-se que essa primeira pergunta fosse acessível à 

entrevistada, fazendo parte de sua experiência, a fim de garantir o interesse em participar e 
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responder à entrevista. Buscou-se também que a pergunta fosse suficientemente ampla, para 

dar margem a uma narração igualmente ampla e rica em detalhes (Caixeta, 2006; Jovchelovich 

& Bauer, 2002). Nesta pesquisa, a questão disparadora foi:  

Eu gostaria que você me contasse a história da sua vida, desde quando você era pequena 

até hoje, passando pelos momentos difíceis, os aperreios, e como você fez pra enfrentar 

isso, até se tornar uma mulher hoje reconhecida no Coque como guerreira. 

A fase seguinte, de narração central, teve o objetivo de permitir a livre narrativa da 

entrevistada, até que a mesma sinalizasse que concluiu sua fala. A terceira fase da entrevista, 

de questionamento, teve a finalidade de pedir esclarecimentos de dúvidas geradas na 

pesquisadora acerca da narrativa ou ainda para solicitar informações que sejam necessárias e 

ainda não tenham sido abordadas. Por fim, a fase conclusiva se deu após o encerramento da 

gravação da entrevista, quando, por vezes, a entrevistada continuou sua fala. Nos casos em que 

houve consentimento, as falas posteriores à gravação foram registradas pela pesquisadora no 

diário de pesquisa (Caixeta, 2006; Jovchelovich & Bauer, 2002).  

Todas as falas que tiveram seu uso consentido foram posteriormente transcritas, para 

que então se procedesse à análise. 

 

4.2.3 Tratamento e análise das narrativas 

A análise dos resultados do trabalho foi pautada na hermenêutica filosófica, a qual pode 

ser definida como uma ciência que trata da interpretação de textos, e de como essa interpretação 

deve ser realizada (Schmidt, 2014).  

A hermenêutica como hoje conhecida, ou seja, a hermenêutica moderna, surge quando 

Friedrich Schleiermacher propõe a criação de uma hermenêutica universal utilizando os 

diferentes métodos de interpretação, as diferentes teorias hermenêuticas, já existentes à época. 
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Schleiermacher define a hermenêutica como a arte, isto é, o saber fazer, da compreensão. A 

esta definição estava ligado um conjunto de regras que compunham o que Schleiermacher 

propunha como a metodologia da hermenêutica (Schmidt, 2014). Nesta perspectiva, a 

linguagem, enquanto um conjunto de gestos e sinais que funcionam como uma esquematização 

da experiência, é essencial à interpretação. Deste modo, para Schleiermacher, por meio de uma 

linguagem comum entre orador e ouvinte, o intérprete pode compreender o que o autor quis 

dizer. Schleiermacher posteriormente destaca ainda, na sua concepção sobre a hermenêutica, a 

reconstrução do processo criativo, destacando a interpretação psicológica (Schmidt, 2014). 

Apesar do intuito de Schleiermacher de propor uma hermenêutica universal, outros 

teóricos seguiram pensando a hermenêutica a partir de outros olhares. Dilthey, outra figura 

importante na história da hermenêutica, expande a tarefa hermeneuta da reconstrução para 

incluir a compreensão nas Ciências Humanas. Heidegger, por sua vez, designa à hermenêutica 

a tarefa de integração advinda da realização de Dasein que está relacionada ao movimento de 

compreensão. Em seguida, Gadamer apresenta uma crítica ao romantismo e à possibilidade a-

histórica no exercício hermenêutico, presente nas visões anteriores, tendo em vista que quem 

compreende, ou seja, o historiador, está marcado também pela história que conta, o que significa 

que está dentro do círculo hermenêutico da compreensão e não pode dele escapar. (Schmidt, 

2014). 

Gadamer desenvolve sua teoria da compreensão a partir da descrição ontológica 

heideggeriana das estruturas prévias da compreensão, as quais define como preconceitos, os 

quais podem ser legítimos ou ilegítimos – estes últimos sendo aqueles que não levam à 

compreensão. Gadamer explica ainda de que maneira justificamos nossos preconceitos no 

evento da compreensão, ressaltando a autoridade da tradição, a qual pode comportar muitos dos 

preconceitos legítimos. Por fim, a compreensão, para Gadamer, faz-se na fusão de horizontes, 



67 

 

 

ou seja, fusão de amplitudes de visão. Neste processo, o horizonte do intérprete se expande para 

que possa incluir um horizonte diferente do seu, do outro, do projetado no passado (Schmidt, 

2014). 

Em uma proposta recente, que inegavelmente bebe das anteriormente citadas, Bicudo 

(2011a) destaca que a investigação hermenêutica consiste em um movimento de compreensão 

por meio da abertura aos sentidos e significados do expresso pela linguagem. Nesta perspectiva, 

não se trabalha a partir de teorias e pressupostos previamente conhecidos. 

Para a mesma autora, toda experiência vivida, que se estrutura enquanto fenômeno pelos 

atos da consciência, quando expressa pela linguagem, solicita enxertos hermenêuticos à sua 

compreensão. Bicudo (2011a) destaca que a linguagem lança o percebido pelo sujeito de forma 

definitiva na realidade intersubjetiva e objetiva, esta última entendida como “tecida em redes 

de significados que fazem sentido e são tomados, na esfera da intersubjetividade, como 

significativos e válidos para os contextos histórico-culturais aos quais se referem” (Bicudo, 

2011, p. 47).  

Destaca-se a importância da busca por compreensões que vão além dos modos 

cotidianos de interpretar a linguagem, fugindo de interpretações imediatas, pragmáticas 

(Bicudo, 2011). Segundo a autora: 

A análise hermenêutica de textos escritos em linguagem proposicional foca em palavras 

ou sentenças que dizem e o modo de dizer no contexto interno e externo ao próprio 

texto. Uma prática importante dessa análise é destacar as palavras que chamam atenção 

em unidades de significado, ou seja, sentenças que respondem significativamente à 

interrogação formulada, e buscar pelas origens etimológicas, focando também o que 

querem dizer na totalidade do texto analisado e quais possíveis significados carregam 

no contexto do texto (Bicudo, 2011, p. 49). 

Os textos formados a partir das descrições das experiências vividas pelo sujeito são uma 

totalidade que se destaca de um contexto, e trazem consigo “o dito pelo sujeito que relata a 

experiência como por ele sentida” (Bicudo, 2011, p. 50).  
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Com este norte, a análise compreendeu quatro passos: leitura ampla da transcrição de 

entrevistas; demarcação de unidades de sentido; estabelecimento das unidades de significado; 

associação das unidades de significado com categorias abertas, conforme processo descrito por 

Ribeiro (2014). 

Neste processo, segundo Ribeiro (2014, p. 73), as unidades de sentido “normalmente 

são notadas diretamente na descrição, nas idas e vindas da leitura, à medida que o pesquisador 

percebe uma mudança significativa de sentido no texto”. As unidades de sentido são 

constituintes de um contexto, qual seja o do texto de transcrição, que esteve nesse passo sob 

análise preliminar da pesquisadora. As unidades de sentido não foram, portanto, destacadas 

deste contexto, mas serviram para elucidar as mudanças de sentido nessa primeira análise. 

Deste primeiro processo partiu-se para o trabalho de elucidação das unidades de 

significado, “a partir de trabalho reflexivo e analítico do pesquisador, em linguagem condizente 

com a de seu campo de inquérito” (Ribeiro, 2014, p. 75). Neste passo, já puderam ser 

explicitados aspectos mais reveladores do fenômeno, à luz da perspectiva da pesquisadora.  Os 

significados puderam então ser depurados, diante da totalidade dos contextos, intuindo ideias 

sobre o fenômeno investigado. 

A convergência das unidades de significado pôde formar categorias abertas, como 

grandes regiões de compreensão sobre o fenômeno (Ribeiro, 2014). A articulação de unidades 

de significado e categorias abertas foi representada em rede de significados, como uma forma 

gráfica de exposição dos núcleos de ideias sem que fossem separados significações e 

significados, tentando dar conta da complexidade de articulação de sentidos nos textos a serem 

analisados (Bicudo, 2011). 

Com atenção às características da Pesquisa Orgânica, a pesquisadora buscou atentar a 

atravessamentos de sentimento, a intuição, a sensação ou pensamentos, registrados no diário de 
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pesquisa, que se articulavam às narrativas das participantes. Tais anotações auxiliaram na 

composição de contexto para as narrativas das mesmas e, consequentemente, contribuíram para 

a análise (Clements, 2011). 

 

4.3 Aspectos éticos 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, via 

Plataforma Brasil, tendo sido aprovado sob parecer de número 2.699.797.  

Foram tomadas as precauções necessárias para garantir e respeitar os direitos e a 

liberdade dos sujeitos pesquisados. As participantes foram informadas sobre os objetivos e o 

desenvolvimento do estudo e lhes foi dada a escolha de participar do estudo, garantindo-lhes, 

ainda, o direito de, após consentirem em participar, se retirar da pesquisa a qualquer momento. 

Foi respeitado o tempo necessário à reflexão individual. Foi garantido o anonimato das 

informações e depoimentos dos indivíduos.  

Desconfortos psicológicos relacionados à abordagem de conteúdos traumáticos foram 

acolhidos inicialmente pela própria pesquisadora, que é psicóloga e psicoterapeuta, tendo sido 

percebida demanda para atendimento psicológico em uma das participantes, a qual foi 

encaminhada serviço de atendimento psicológico gratuito na própria comunidade.  

As Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, do 

Conselho Nacional de Saúde (2012), foram respeitadas em todos os seus aspectos. É garantida, 

incondicionalmente, a publicação dos resultados e o uso exclusivo para finalidade desta 

pesquisa. 

Por fim, compreende-se que o seguimento das ditas normas, as quais pedem pelo 

anonimato das participantes, por um lado as protege e resguarda de uma exposição, mas por 

outro pode acarretar em uma invisibilização das suas experiências. Sem nos furtar ao 
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cumprimento das normas e diretrizes, seguimos reflexivos sobre esta ética disposta de forma 

normativa. Em contraste, entendemos a ética no cuidado da(o) participante, compreendido em 

cada experiência, na avaliação conjunta entre participante e pesquisador(a). Fazemos, assim, 

uma autocrítica ao modelo de ciência no qual nos inserimos, e sentimos por não poder dar 

oportunidade de escolha às mulheres que nos acompanharam, sobre a disposição e nomeação 

de suas próprias histórias.  
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5 Conhecendo as mulheres e suas histórias 

Em uma Investigação Orgânica, busca-se valorizar as narrativas enquanto instrumentos 

de transformação. Conforme Clements (2011, p. 197, tradução livre), “o resultado pretendido 

da primeira parte da análise é uma representação pura da experiência dos participantes 

individuais com pouca presença do pesquisador”. Embora o pesquisador esteja mais distante 

nesta porção dos resultados, seu trabalho está presente na escrita da narrativa. Enquanto se 

inspira nas histórias, o pesquisador as organiza de forma a inspirar também seus leitores 

(Clements, 2004, 2011). 

Com este norte, buscamos, no processo preliminar de análise, abrir-nos mais diretamete 

para observar as narrativas a partir do sentimento, intuição, sensação e pensamento. Concluindo 

esse primeiro contato com os dados textuais, com atenção ao que as histórias lhe despertavam, 

elas puderam ser recontadas. Utilizando um processo criativo intencional, tentamos zelar pela 

clareza e detalhamento das narrativas, com cuidado em recriar uma narrativa fiel às das 

entrevistadas, também intencionando despertar a imaginação e a conexão dos leitores com as 

histórias.  

Assim, neste capítulo, serão apresentadas as histórias das oito participantes. Buscando 

preservar a privacidade que foi às mulheres assegurada, todas elas receberam um nome fictício 

para identificação neste trabalho. Em cada família, elementos de uma porção da natureza 

inspiram os nomes das mulheres. No quadro a seguir, elas são identificadas. 
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Tabela 1 

Identificação das participantes  

 Família Céu Família Água Família Terra 

Geração 1 Aurora Oceana Flora 

Geração 2 Estela Meri Ametista 

Geração 3 Íris Pérola  

 

Obedecendo à ordem das gerações e de apresentação das famílias, conforme a tabela 1, 

a história de cada uma das participantes é apresentada nas seções seguintes. 

Para efeito de preservação da identidade das participantes, as referências a lugares e 

pessoas por nome próprio foram ocultadas, substituídas pela pesquisadora por expressões que 

buscavam manter o sentido da narrativa. Todas as personagens citadas nas histórias receberam 

um nome próprio fictício, enquanto os lugares receberam siglas correspondentes. No caso de 

citações a outras participantes desta pesquisa, o nome próprio da citada foi substituído pelo 

nome fictício aqui utilizado. 

Informações como idade, raça, classe, não foram questionadas às participantes. 

Algumas delas, porém, demarcaram essas questões e, então, tais informações foram 

incorporadas às suas histórias na presente dissertação.  
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5.1 Aurora 

Alvorada 

Lá no morro, que beleza 

Ninguém chora, não há tristeza 

Ninguém sente dissabor 

O sol colorindo 

É tão lindo, é tão lindo 

E a natureza sorrindo 

Tingindo, tingindo 

 

(Cartola, Carlos Cachaça e Hermínio Carvalho, Alvorada) 

A primeira das nossas entrevistadas foi nomeada Aurora. Sua entrevista se deu em uma 

sala do Neimfa, espaço este que faz parte da sua vida diária. Dona Aurora é uma senhora 

sorridente e extrovertida, ainda que consciente das dificuldades vividas. Sua abertura e energia 

para fazer novos dias raiarem no Coque nos inspira o nome que lhe emprestamos neste trabalho. 

Nascida no Coque, ela guarda a memória do lugar e comunidade a que dá vida desde 

sua infância, quando ela acredita que viveu algumas de suas maiores dificuldades: 

As dificuldades era muito grande, porque meu pai não tinha trabalho. Minha mãe era 

doente das perna, dos braço. [...] E a gente morava numa casa de taubua, onde a gente-, 

a maré quando enchia entrava dentro de casa. E a gente tinha que esperar secar tudinho 

pra depois ela limpar tudinho, pra poder se acomodar tudinho dentro de casa. E a 

dificuldade grande mesmo era sobre alimentação que a gente passamo, né, passamo por 

muito necessidade. 

Dona Aurora descreve que tais dificuldades não aconteciam apenas na sua família, mas 

eram algo comum à época: 

Naquela época, a maioria se-, que morava na comunidade do Coque, era, era-, a maioria 

não, a, a, quem morava era tudo pobre. Tudo aqueles que não tinha meios de comprar 

outro canto pra morar, tinha que morar aí. 

Além das dificuldades materiais e físicas, ela menciona ainda a violência como uma 

adversidade desse período, a qual se soma à dificuldade de acesso a um serviço público: 
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E... a violência também era um pouquinho grande porque diz que tinha uma delegacia, 

mas era lá dentro da, do, ma..., em outra com..., em outro local, mas tinha era a 

dificuldade pra chegar quando a maré enchia. Ninguém podia ir lá. 

Dona Aurora relata que em alguns momentos o acesso ao Coque foi dificultado, por 

conta da maré. 

Nem quem tava lá podia passar pra cá, só se tivesse, só se fosse de barco. Mas a pé não, 

e, a, andando não tinha condições de, de passar. E a gente pra ir tinha a linha do trem, 

passava a linha do trem, tinha o trem, toda vida teve o trem. Era trem, não era metrô, né. 

E a gente pra ir pra, na cidade ia a pé. Tinha que... Não tinha como barco, tinha nada, se 

a maré tivesse cheia nós tirava a sandália, e ia por dentro d’água até o, a, a linha de trem 

e ia por cima do trilho, até a cidade. 

Ainda que em menor escala, as dificuldades de acesso a serviços foram destacadas por 

Aurora como grandes aperreios até sua juventude: 

Tempo foi passando, foi melhorando, mas a gente não tinha energia naquela época. 

Tudo era candeeiro. Mas depois, teve um, um candidato que veio, botou uns bico de luz 

na rua, como um pedaço de madeira. Foi, nem era poste, era pedaço de madeira com... 

puxou energia, aí, aí voltou a atenção pra comunidade. Depois a gente... aqueles que era 

melhorzinho de vi- de situação, fez um, um ponto de, de energia na casa dele. Ele tinha 

um bar. Desse bar ele puxava energia pras, pras casa, pra gente, aí a gente, dessa energia 

a gente, a gente tinha que pagar ele. Mas era assim, tinha luz até 6 horas da manhã. Aí 

ele ia, às 6 horas da manhã ele desligava. Quando era meio dia, ele ligava. Era assim. 

Uma hora da tarde desligava, pronto, só ia ligar seis horas da noite. Era assim. 

Ela nos conta, com pesar, que sua juventude foi limitada também em termos de lazer, 

antes de sair da casa dos pais e se casar, quando não podia frequentar espaços de festa, dança, 

jogos, como Caduco, Mocidade e Juventude: 

Enquanto eu era jo-, nova e tava dentro de casa, as dificuldade era maior. As dificuldade 

era maior, né... que a gente... tinha pouco divertimento. Além de onde que tinha 

divertimento tinha o Mocidade, tinha os Caduco, [...] tinha o Juventude. Só que a gente 

não se divertia, porque o... os pais da gente não deixava a gente vir pra aqui. Eles não 

deixava, se fosse pra ir dá uma olhadinha no, nesse Mocidade, nos Caduco, mas 10 hora 

tinha que ficar em casa. Aí pouco tinha assim-, eu mesmo pouco tive, assim, liberdade 

de dizer assim, de lazer, divertimento. Não tinha. Não tive isso. Hoje as menina tudo 

têm isso. 
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 Dona Aurora, então, conta que acredita que não conseguiu viver infância e adolescência 

plenamente: “Aí fala, como se diz: foi criança, adolescente e mulher tudo ao mesmo tempo, 

tudo dentro de casa, e, se, sem ter lazer. Tinha nada”. 

Outro momento difícil foi quando seu pai morreu e Dona Aurora passou a dedicar 

cuidados à mãe: “Meu pai faleceu, mas fiquei muito tempo com a minha mãe, tudinho. Ela 

adoeceu, tudinho. Aí depois, antes dela falecer, eu casei.” 

Ela nos fala então sobre uma nova etapa na sua vida, quando aconteceu o casamento e 

o nascimento de suas filhas: 

Eu só vim melhorar de vida mesmo [...] depois que eu casei, fiquei com as menina. A 

dificuldade era grande, mas não era mais tanto, as coisa já tava melhorando. Meu pai já 

tinha falecido, minha mãe também. E era, era ainda era nova, era. 

Dona Aurora então pôde viver coisas que antes era impedida: 

Aí aos poucos, depois que minha mãe faleceu, tudinho, era que eu ainda ia lá pro 

Mocidade, brincava, dançava, mais meu marido. Ia pra jogo, que tinha futebol, a gente 

ia pra jogo, tudinho. Aí, aí já me diverti um pouco, né? 

Com seu casamento, Dona Aurora viveu tanto coisas positivas, como negativas. Essas 

últimas se relacionavam a aspectos emocionais, bem como materiais, as quais se acentuaram 

quando da morte da morte do seu então ex-marido: 

No casamento foi boa, foi bom, só teve uma dificuldade quando eu me separei. Sofri 

um bocado, passei por dificuldade. Ele também, naquela época, o dinheiro... ele 

trabalhava, mas o dinheiro era pouco também. Eu não vou dizer que ele não sustentava 

as meni... as criança. Sustentava. Mas como ainda naquela época as coisa era men... é, 

o salário era men... muito baixo. Aí a gente passava por dificuldade, mas... [...] Do tempo 

das menina pra cá... passei dificuldade depois sim, um pouco, quando ele faleceu, né? 

No período entre a separação e a morte de seu ex-marido, conta Dona Aurora que 

começou a receber visita de pessoas de fora da comunidade, ligadas ao movimento espírita, os 

quais, junto a Aurora e outras pessoas da comunidade, fundariam o que seria depois o Neimfa: 
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Os menino daqui do Neimfa foi pra lá. [...] Ficou visitando a comunidade, aí foi trazendo 

[cita várias pessoas]. [...] Veio vários lembrar os póbi. [...] Os menino se entrosou 

dentro, dentro da comunidade do Coque, ajudou muito. 

Dona Aurora fala, sobre o Neimfa: 

Manuela também participou desde lá. Desde lá, foi que começou junto comigo. Ela 

começou. Pessoal lá me chama porque diz que eu fui a principal, de, do Neimfa, né? 

Mas sempre quando eu faço essas entrevista, eu sempre entro no nome de Manuela. 

Porque ela foi que ficou junto comigo, quando eu não tava ela era quem. [...] Ela foi que 

a, tinha um quartozinho lá em casa, que era desocupado. Ela foi que ofereceu aos 

menino, pros menino ficar. 

Sobre sua forma de lidar com as dificuldades, Dona Aurora diz que lidou bem com tudo, 

mas não se enxerga como uma pessoa mais forte ou guerreira que outras por isso: 

Eu acho que eu passei essas dificuldade todinha e, mas, passei bem, visse? Que eu, pra 

mim aquilo passou, que eu esqueci, e pouco me lembro daquela é... da, de, de passado, 

do sofrimento, eu nem... [...] Eu não me vej-, eu não me acho guerreira não. Eu não acho 

guerreira porque... como eu... existe tanta gente, pessoas junto comigo, que passaram 

por dificuldades. 

Dona Aurora nos diz que muitos fatores contribuíram para que ela superasse os 

problemas: 

Rapaz, o que me ajudou muito mesmo foi a... a certeza de, de vencer as dificuldades. 

Cuidar da, das minhas menina, que fiquei com 3 filha. Graças a Deus eu... sube, a, a, 

sube cuidar dela. E aí, e o fortalecimento de ter os menino [do Neimfa] junto de mim. 

[cita várias pessoas]. Eu tenho a minha família, minha família sempre me apoiaram, me 

ajudaram. Mas, todos foram embora, né? Se mudaram daqui. Foram morar fora. Aí eu 

tinha o apoio dos menino, assim. Eu considero o Neimfa como minha segunda família. 

Tá entendendo? Foi o quê? Foi o meu apoio, meu, min-, meu, minha... Como é que a 

pessoa chama? Meu esteio. 

 Dona Aurora destaca o apoio de outras pessoas, em especial das pessoas que compõe o 

Neimfa, na lida com os momentos mais difíceis. 

De tudo foi os menino [do Neimfa] me fortaleceu muito, quando meu marido morreu, 

tudinho. Eles me confortaram muito, me ajudaram. [...] Todos eles me ajudaram muito, 

a, a, a, a seguir em frente e levantar a cabeça. Não fiquei com nenhum homem, mais 

ninguém. Fiquei só com minhas 3 filha mesmo. E pronto. [...] Eu tenho que dizer que, 

que hoje eu, a, eu sou muito grata a todos que me deram apoio. Principalmente os 
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menino, que os menino, apesar que naquela época, eles já ajudaram, ajudaram - quando 

eu digo é me ajudaram muito -, mas não foi de ma-, materialmente. [...] Porque eles 

também não tinha. Era como você. Era como você hoje tá estudando. Era tudinho 

estudavam. Tudinho estudava pra fazer faculdade. Também não tinha condições. Maria 

também era outra que também, batalhadora, que trabalhava pra sustentar, sustentar os 

filho e a casa e pra ajudar o marido. Mas foi o apoio, o carinho e o amor que eles dava 

à gente, tudinho. É aquel-, tenho muito a agradecer o Neimfa de, de, de a minha vida 

hoje ser tranquila, e fui tranquila naquela época, não perdi a cabeça, não me, não me, 

me encaminhei pra vidas de coisas... assim, de, de dança, de viver pela rua, de bebedeira, 

tudinho, nunca, nunca fui. Que eu queria dar exemplo a eles, pra eles, eles não chegar 

na minha casa e dizer assim “não, hoje Aurora não me recebeu porque tev-, chegou 

madrugada das, das bebida, disso, aquilo outro”. 

Dona Aurora finaliza sua história falando da reciprocidade dessas relações: 

Graças a Deus eu, a, eu agradeço muito a eles o, o acolhimento. Que eu acolhi eles e 

eles também me acolheram. 

 

5.2 Oceana 

Contam que toda tristeza 

Que tem na Bahia 

Nasceu de uns olhos morenos 

Molhados de mar 

Não sei se é conto de areia 

Ou se é fantasia 

Que a luz da candeia alumia 

Pra gente contar 

 

(Romildo Bastos e Toninho Nascimento, Conto de areia) 

A segunda entrevistada foi chamada Oceana, carregando nesse nome toda a força e 

intensidade que sentimos em sua fala. Oceana também participa com frequência das atividades 

do Neimfa, mesmo lugar onde ocorreu sua entrevista.  

Dona Oceana começa sua narrativa falando do que vivenciou quando mais nova, 

enquanto criança e adolescente. 

Minha vida aqui foi muito, assim, muito sacrifício tá entendendo? Porque minha mãe 

não tinha emprego certo, minha mãe era lavadeira [...]. Foi muito difícil a vida aqui mas 
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a gente foi crescendo foi se recuperando. Eu com oito anos de idade (num aprendi muito 

a ler por causa disso), porque eu comecei a carregar água de ganho... Carregar água de 

ganho. Distante! Não era perto da onde minha mãe morava. A gente morava na beira da 

linha, então eu me acordava três horas da manhã, carregava até cinco horas, seis horas, 

num era sol, eu e minha irmã, tá entendendo? E minha mãe não tinha uma alimentação 

adequada, certa pra me dar, a gente tinha de trabalhar. [...] Minha mãe criou a gente com 

tanto sacrifício [...]. Foi boa mãe. Ela se aperriava quando a gente não tinha o que comer, 

mas foi a única vez que eu passei necessidade. Tinha três refeições, não tinha luxo mas 

o principal a gente tinha. Aí depois quando a gente cresceu na idade, vou voltar minha 

vida pra trás, tinha uma vizinha que eu carregava água pra ela, [...] quando a gente 

acabava de seis horas ela chamava “vamo logo tomar café” e todo dia eu tomava café 

lá, quando era na hora do almoço ela fazia “ei Oceana, cadê Ondina [irmã de Oceana]? 

Vem simbora almoçar!”. Ela assim, também ajudou minha mãe, é isso que eu também 

agradeço muito a Deus, muito, muito, muito. [...] E quando eu fui crescendo com nove 

anos, minha mãe me botou na escola. Eu vivia assim: se eu estudasse, eu não tinha o 

que comer, num tinha água. Muitas vezes minha mãe não tinha fardamento, porque 

antigamente exigia fardamento, exigia tudo. [...] Você não teve a vida que eu tive, minha 

vida foi muito sacrifício, quando criança eu não tive adolescência, tive que trabalhar pra 

melhorar minha condição. 

Da comunidade, ela destaca alguns problemas. 

No nosso tempo não tinha água encanada, nós não tinha luz, tá entendendo? Era maré. 

[...] Quando chovia entrava água pra dentro de casa, as casas de madeira na beira da 

linha, tá entendendo? As casas de madeira... [...] e antigamente nós morava assim na 

beira da linha, ainda passava na beira da linha, a gente só andava mais a pé, não tinha 

condução, não tinha água, não tinha luz, a gente andava a pegando uns siri, caranguejo, 

porque aqui tudo era mangue. [...] Aqui não era aterrado. 

Para ela, ainda que houvesse crime, o respeito pelas pessoas era preservado pelos 

criminosos. 

Mas aqui tinha muito ladrão... Tinha muito ladrão, mas naquela época os ladrão 

respeitavam a gente, tá entendendo? [...] A gente passava e eles faziam: “pode passar” 

e a gente passava [...]. Agora aqui no Coque, naquela época, era melhor do que agora, 

vou dizer a você por quê. Naquela época os marginal respeitavam a gente, eles não 

mexia com a gente aqui, antes eu andava de noite, antes eu andava de tarde [...]. E eles 

respeitavam mesmo a gente.  

Casada e com filhos, Dona Oceana e a irmã moravam com a mãe e encontravam uma 

forma de viver em que todos se ajudavam. 

O que fez assim eu mudar, minha filha, foi logo eu trabalhando. Quando eu pensei assim: 

minha mãe não tem tempo, num tem nada. Mas foi uma boa mãe, num foi má não, 
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porque o que importa entre mãe e filho é respeito. [...] E o que me fez mudar foi quando 

a gente começou a trabalhar, não era salário mínimo, era menos do que o salário mínimo, 

nóis não tinha essa mordomia de carteira assinada. [...] Minha mãe deixou de ficar com 

dificuldade. Naquela época tinha dificuldade, mas quando passou eu e minha irmã pra 

trabalhar, e a gente tem os marido da gente que é Deus que mandou pro caminho da 

gente, então as coisas melhorou. [...] Arranjei um marido e aí venci na vida, até hoje sou 

feliz. [...] Quando nóis começou a ter filho, minha mãe tomava conta e a gente dava de 

tudo pra ela. Trabalhava eu, meu marido, minha irmã, na casa dela. Tava com menino, 

casada, morando na casa dela.  

Ela diz que nesse contexto, sua maior preocupação era com a educação adequada aos 

seus filhos. 

A gente criou a filha da gente aqui, quando eu fiz vinte anos, casei, tá entendendo? 

Soube criar meus filhos sem entrar na bandidagem, entrar na vida errada. [...] Agora o 

aperreio daqui é porque aqui não tem segurança, pra gente criar um filho aqui a gente 

tem que tá em cima, tem de estar explicando a eles, explicar bem, mas... [...] Mas quando 

matava um, eu chamava ele e dizia: “ó tá vendo aí? Se você entrar nessa vida isso é pra 

você.” Quando eu passava pra levar minha filha pra ir a escola do outro lado, a gente 

passava essa ponte a pé, eu passava de sete horas a pé, ia trabalhar, tá entendendo? A 

rotina pra eles tá fazendo. Então o que importa não é aqui o dinheiro do Coque, é porque 

tem mãe que apoia e tem mãe que não apoia, tá entendendo? Porque tão aí os meninos 

da maternidade se dão com a gente depois fica errado e não respeita a gente. Problema 

aqui que mais tá tendo é esse. Problema maior daqui agora é tráfico de droga, que de 

uma forma não respeitam os mais velhos agora mais, antigamente respeitavam avó, mãe, 

respeitava tudo. [...] Ensinei minhas filhas a serem honestas, minhas filhas tudo mora 

aqui, tudo na honestidade, trabalhando e sempre tem esse negócio de tá ajudando: toma 

conta de um menino, toma conta de uma menina, toma conta de um, toma conta de 

outro, sempre ajudando, sempre ajudando pra num cair na vida errada.  

Ainda sobre a educação dos filhos, Oceana diz: 

Criei minhas filhas com uma colher de pau deste tamanho [demonstra o tamanho com 

as mãos], se você quiser botar aí pode botar. Uma colher de pau deste tamanho, tá 

entendendo? Eu botava em cima da mesa, quando eu chegava do trabalho de oito horas, 

saía de casa de sete horas e chegava de oito. Quando eu chegava eu tava em casa, eu 

criei meus três filhos, saía de manhã e só chegava a noite. [Trabalhava] Em casa de 

família. Botava a colher de pau assim em cima da mesa: “quero ver o dever da escola” 

aí mostrava Meri, Rael [filho de Oceana] e a outra, e a colher de pau, quem me deu mais 

trabalho foi a do meio, eu fazia assim: “vocês não trabalha, vocês num faz nada, mas eu 

não aceito vocês repetir de ano. Não admito vocês repetir ano. Eu quero que vocês passe 

de ano.” A colher de pau, a que facilitava eu dava de colher de pau. [...] Não tinha 

bicicleta, não tinha boneca, não tinha nada, mas tinha alimentação na hora certa e tinha 

três roupas de ano: Carnaval, festa, São João e festa. Tinha o necessário. [...] Tinha uma 

bicicleta quando tinha doze anos, quando disse “meu filho o que é que você quer de 

aniversário?”, “mãe, compra uma bicicleta pra mim”, agora o que Gael [filho da irmã] 
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tinha a bicicleta. [...] Eu e a minha irmã combinava pra num dizer assim “um tem e o 

outro não tem”. Minha mãe não me deu isso, o que eu e minha irmã podia fazer, fazia. 

[...] E criei eles assim, eles faziam “mãe não se aperreie não eu vou ser médico, mãe”. 

Oceana conta que às vezes é questionada pelos filhos sobre essa educação, mas não se 

arrepende e mantém o mesmo tratamento com os netos. 

É como Rael disse a mim, Meri também disse a mim, minha outra filha também já disse 

a mim. Às vezes eu sinto porque eu criei eles desse jeito, sabe? Porque às vezes eu já 

tinha Meri, Meri veio a mim: “como é que a senhora pode querer carinho da gente se a 

senhora não deu carinho pra gente, a senhora só fazia exigir da gente.” Eu só tenho a 

dizer “eu partia pra exigir mas eu não me arrependo não, era ruim se eu tivesse deixado 

vocês a vontade”. Hoje em dia eu digo pras minhas filhas e meus netos “eu num quero 

nada de vocês eu só quero que vocês me respeite”, não brinco com nenhum deles, o que 

importa pra mim é o respeito. [...] Mas eu não sei, pra mim a criação deles foi boa, mas 

eu não sei o que eles acham. “Mãe como é que a senhora quer ter amor com a gente, a 

senhora não deu amor a gente”, mas como é que podia dar amor? Eu tinha medo, eu 

tinha medo que ele desse pro errado, eu não tinha segurança. 

Assim como sua mãe, Oceana cria ou ajuda a criar alguns dos seus netos. 

Eu merma agora tô com neto que eu criei da idade um ano e quatro meses, ele tá com 

doze anos agora, tá na escola aí às vezes tem entrevista, aí “o que é que você tem mais 

medo?” aí ele diz assim: “de perder minha avó”, mas porque ele diz isso? Porque a 

minha criação que eu tive eu passei pra ele, tá entendendo? Ele tinha problema de fala 

e eu passei três anos trazendo ele pra Letícia [pedagoga], ele não queria vir, eu falei: 

“você vai”, agora eu não batia, eu ameaçava, esse negócio de violência não leva a nada, 

essas coisas. Agorinha eu tô com uma de sete meses – a que tava sábado aqui, sexta. A 

mãe dela chegou agora, por isso eu demorei, fui ajudar ela. Aí minha filha disse: “mãe, 

vou botar ela numa escolinha, vou arranjar outro emprego.”, aí eu disse: “não, você bote 

na escolinha quando eu não tiver condições de cuidar dela, agora enquanto eu cuidar 

dela você não bote não”. Aí vou criar do mesmo jeito que criei o irmão dela, com a 

colher de pau, tá vendo aqui?  

 

Sobre o olhar que tem do Coque, dos seus moradores e de si própria, ela diz: 

Depois que a gente começou a crescer, conhecendo outras pessoas do ambiente daqui, 

que ajudou muita gente, porque aqui a gente era muito humilhada. “Tu mora onde?” 

“Moro no Coque”. “Vixi Maria, aqui só tem maconheiro!” “Só isso menino?” Aí eu 

falei “não, ali num tem só maconheiro não, lá tem gente direita, graças a Deus”. 

Trabalhei 25 anos numa casa, numa casa só 25 anos, no Coque não tem só maconheiro 

não, e vivi com a família 25 anos, eu vivi. [...] Ser honesta [...], porque não adianta eu 

ver uma coisa ali, sei que não é meu e vou meter a mão e vou levar pra casa. [...] A gente 

era tão humilhado aqui, que quando a gente ia fazer compra de carro que os táxis não 

queria entrar aqui, isso já aconteceu comigo duas vezes, que eu faço compra grande, 

agora né, porque antigamente eu comprava de tiquinho. Antigamente, né? Graças a 
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Deus! Aí fui fazer compra do mês, aí não disse ao taxista onde era, porque teve uma 

época que eles não queriam entrar, eu acho que você sabe, aí eu botei as compras no 

carro, aí quando o motorista andou daqui pra ali, aí ele fez: “pra onde?” Eu disse: “pro 

Coque.” “Se eu soubesse q era pra ir pro Coque eu não tinha pegado a corrida de vocês.” 

Aí me deu uma raiva tão grande, mas nesse dia eu discuti com o motorista, fiquei com 

raiva, eu disse olhe “o senhor mora onde?” Aí ele disse onde morava. “Lá não é igual o 

Coque não, lá não tem marginal não? Boa Viagem que é uma cidade de rico tem 

marginal, quem dirá o Coque”. Agora nesse tempo tava demais [...]. Era tão perigoso, 

tão perigoso, foi quando inaugurou logo o Fórum, ficou muito perigoso, muito perigoso 

depois que mataram um grandão do Fórum, ficou tudo perigoso, nóis tinha medo de 

andar na rua. [...] Isso tá fazendo uns dez anos a gente quase não podia tá no lado de 

fora, não podia sair pra chegar antes de nove horas. Aqui melhorou um pouquinho agora, 

mas ainda tá tendo muito tráfico de droga, o tráfico de droga tem muito mesmo. Agora, 

é muito perto de tudo. [...] Mas eu gosto daqui, porque cada um faz o que quer e o que 

gosta, eu passando e eles me respeitando, pra mim o que importa é isso, pode ter dez, 

onde eu puder socorrer, eu socorro. 

 

Ela diz que aprendeu a se conformar e lidar com os problemas da comunidade. 

Agora aqui é pesado. Pra passar por tanta barra pesada? Minha filha, o que eu faço é 

assim, é porque eu passo por tudinho e falo: “Oi meu sobrinho! Oi meu filho!” trato 

bem. Porque eu não vou tratar eles com ignorância onde eles me tratam bem, se eu 

passasse e eles me dissessem alguma coisa pra me ofender... [...] Nunca aconteceu isso 

não, sabe? [...] Eu chegava lá pra abrir a porta já com medo, que eu tinha medo, não vou 

dizer que não tinha. Fazia “poxa, a calçada tá cheia”. Aí eu dava bom dia. Se ele tivesse 

com raiva, se abaixava. Aí eu dava bom dia, aí ele dizia muito “olha tia, a gente não 

mexe na casa da senhora”. [...] A tendência é ser muito pior, mas antes na beira da linha, 

comendo siri e caranguejo do que hoje eu tenho galinha, tenho isso, tenho aquilo mas 

nóis num tem um pouco de sossego. Agora aqui é muito tráfico de droga, é vizinho 

discutindo com vizinho, é vizinho com inveja de vizinho, essas coisas que não foi minha 

criação.  

 

Ela comenta sobre os momentos onde ela mais teve que se esforçar para ajudar a família. 

Às vezes eu vivia assim na rotina sem descansar, eu não posso viver nessa vida.  [...] Aí 

minha mãe foi ficou diabética, cegou. Ajudava a gente, cegou. Mas só que 16 netos em 

cima dela, saía um entrava outro, saía um entrava outro, um dava comida, outro dava 

banho, tá entendendo? Mas sempre eu trabalhando [...] pra não faltar nada pra ela. [...] 

Mas também eu tinha vontade de sair da empresa, e mais nessa rotina, quando minha 

mãe faleceu, essa minha irmã teve uma crise e passou seis meses em casa, e eu 

trabalhando. [...] Eu disse a ela “Sai do emprego”, ela já era aposentada [...]. Eu sei que 

ela saiu do emprego eu fiquei mais aliviada, minha mãe quando faleceu ela entrou numa 

depressão, pior do que eu eu, eu entrei agora, aí foi bronca pra eu tirar ela, viu!  

 

Em seguida, nos fala sobre a perda da sua irmã. 

Num teve a festa da Jurema? Eu vi ela morta ali, eu vi ela morta, ela toda de branco 

morta, mas ela tava na prática. Aí eu cheguei perto dela balancei ela voltou, eu disse: “o 
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que é que tu tem?” ela disse: “eu tô é mal”. [...] Na outra semana eu adoeci, com um 

caroço aqui no peito e com a gripe. Quando eu fiquei boa, aí ela fazendo assim “minha 

irmã eu tenho tanto medo de te perder”. Ela tinha medo de me perder, aí disse “você 

num vai morrer não, menina! Porque se tu morrer, eu morro também!”. Quando eu fiquei 

boa por causa do peito e da gripe, ela pegou o mesmo caroço aqui [aponta para o peito] 

e a gripe. [...] Aí eu levei, os exames dela tá tudo alto. Disse: “vá pra casa e faça a dieta 

dela”. Eu via coisa do outro mundo, eu via o rosto dela, coisa do outro mundo. [...] Eu 

via! Eu perguntei: “o quê tu tem?” Ela disse: “uma fraqueza.” Aí eu disse: “senta aí”. 

Ela morreu nos meus braços, ela teve uma parada nos meus braços quando eu socorri 

ela. Aí eu dizia: “eu perdi minha irmã hoje. Eu perdi minha irmã.” Aí eu entrei em 

depressão, passei um ano e quatro meses, passei a tomar três remédios de depressão, 

chorava, me aperriava, tá entendendo? [...] eu sofri muito, eu sofri com a morte da minha 

irmã. Me deram muita força, sabe, me ajudaram muito que eu tava numa depressão, eu 

queria morrer, eu queria assim.... pra mim o mundo acabou!  

 

Depois da morte da irmã, Oceana viveu a alegria de ganhar mais uma neta, o que a 

ajudou a passar por esse momento.  

Aí quando Gael me disse que ia ser pai eu fiquei muito feliz, eu tava na depressão já, 

sabe? Porque minha irmã morreu em junho, aí depois de três meses da morte da minha 

irmã foi que ele disse: “eu vou ser pai”. Eu pensei: “graças a Deus, só assim eu vou 

ganhar uma neta! Deus me deu uma neta.”  

 

No presente, ainda sentindo forte a falta da irmã, ela comenta sobre a necessidade de 

cuidar do marido e como isso tem refletido na sua forma de ser e viver. 

Faz dois anos que eu perdi minha irmã, aquela que era gêmea comigo. Então depois de 

dois anos que ela partiu, eu entrei em depressão. Tava com meu marido entrando num 

começo de um Alzheimer, mas ele tava bem melhor, tá piorando agora. Aí eu perdi tudo 

na minha vida, perdi tudo, perdi o gosto por viver. Eu num tenho assim alegria, eu num 

sei o que é festa, porque eu e essa minha irmã nóis era muito unida, e essas pessoas 

assim faz falta. 

 

Oceana conta que mesmo com os problemas do Coque, vale a pena morar na 

comunidade.  

Me conformo com tudo que eu tenho, pra mim tudo tá bom, num tenho o que dizer da 

minha... [...] E pra gente a vida foi muito difícil, pode ver que foi muito difícil a vida da 

gente, mas nóis superou! [...] Eu superei. Sabe porque eu superei? Porque aqui era bom 

de a gente morar. Eu sou feliz aqui, eu sou feliz, tô feliz mesmo!  [...] Eu agradeço a 

Deus, sempre minha família, agradeço tudo tá entendendo? Agora minha vida foi muito 

trabalhar, trabalhar, trabalhar, pra chegar onde eu cheguei, ralei muito. E hoje em dia 

ainda trabalho, tomo conta de neto, tomo conta de tudo. É um trabalho muito grande 

ainda, mas me sinto feliz. 
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5.3 Flora 

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores vencendo o canhão 

 

(Geraldo Vandré, Pra não dizer que não falei das flores) 

Nossa terceira entrevistada é Flora, uma senhora de fala mansa e grande sensibilidade. 

Ela vive cercada de plantas e pela sua família, onde fez e faz florescer sua vida, ainda que em 

meio às pedras. Foi também na sua casa, aconchegada nas suas flores, filhos e netos, onde Flora 

nos recebeu para a entrevista. 

A história de Flora começa longe do Coque. Nascida no interior de Pernambuco, ela viu 

sua mãe sair de casa, para o Recife, e seu pai casar-se com outra mulher. 

Assim, do tempo de mainha, aí que mainha deixou meu pai, que ele, assim... ela ficou 

com ele aí teve os filhos tudinho[...]. Aí no tempo que mainha deixou o meu pai, mainha 

veio pra Recife, praqui. Eu fiquei com meu pai lá em [cidade A], fiquei com ele. Mainha 

veio e Ana [irmã de Flora] minha irmã. [...] Aí mainha ficou trabalhando em casa de 

família e a minha irmã foi criada com as minhas primas lá em [lugar A], aí no domingo 

mainha largava do trabalho, mainha ia ficar com Ana e eu lá por [cidade A] com meu 

pai. [...] Nesse tempo mainha tava aqui em Recife e eu tava com a mulher do meu pai, 

que ele tinha deixado minha mãe por essa outra mulher. 

Flora conta que seu pai era muito exigente com a sua educação, mas ela não conseguia 

avançar nos estudos. 

[...] Ele caprichava, viu! Pra ir à escola tinha sapato Conga, tinha meia, a farda 

plissadinha o nome do colégio, cabelo arrumadinho, ia chique! A bolsa, os materiais 

escolares, tudo ele comprava, o governo veio dar agora, aí ele dava, né, comprava. Aí 

tinha uma cartilha do povo, era uma mão assim, A, E, I, O U. Aí daquela primeira página 

eu não saía, agora eu não saia porque eu apanhava muito... Aí pronto, se aqui é um “A” 

eu dizia era um “Bo”, se aqui era um “R” eu dizia que era “J”, era o contrário, aí meu 

pai: “é o quê?” Porrada mesmo!  

Sobre a criação do seu pai e madrasta, Flora diz: 

Porque os pais de antigamente não era como os pais de hoje. Eles, os pais antigos, eles 

davam mesmo, era de bater de ir pra água de sal, entendeu? [...] Mas eu não aguentei 

não, eu fugi. [...] Eu tinha assim, uns sete, oito anos por aí. [...] Fugi. Porque meu pai – 
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parece que eu sinto hoje, olha... [...] Aí um dia eu disse: eu vou sair de casa! Antes de 

eu sair, meu Deus, quando eu vi, eu disse: “seja lá o que Deus quiser!” Fugi, essa 

menina, até hoje! [...] Meu cabelo tu pensava que era esse tuim? Era não! Meu cabelo 

era grande, fazia trança, aí a mulher lá em [cidade A] cortou. Aí minha filha sei que eu 

fugi. 

Dona Flora descreve o dia da sua fuga. 

Aí eu peguei tomei banho, botei a fardinha, me arrumei. Aí ela [esposa do pai de Flora] 

me arrumou, penteou meu cabelo tudinho. Aí na hora do recreio eu pensando... Aí eu 

digo: “eu vou fugir!” Aí quando chegou na hora do recreio, pensando, pensando... aí 

porque antes de eu ir pro colégio, o meu pai pegou e me deu um tapão aqui: “Você não 

sabe de nada, você tá na mesma lição!” Porque meu pai foi no colégio saber, porque eu 

riscava assim, olhe [apontando de cima para baixo e de baixo para cima numa folha de 

papel]: daqui pra aqui, e riscava os daqui pra aqui. Eu filava o das meninas e marcava, 

aí as meninas que sabia ler, aí passava, pra essa, pra essa, e eu não. Ficava na mesma... 

No A, E, I, O, U. Menina, aí ele me prometeu uma pisa disse: “quando você vir, 

cachorra, vou lhe pisar”. E ele me pisava, aí eu digo: “eu vou morrer agora”, “vou morrer 

não, que Deus é mais!” Menina, eu fugi. 

Dona Flora, então, saiu da casa do pai e tentou encontrar outro lugar para ficar: 

Criei coragem, aí fiquei lá por [cidade A] na casa de um, na casa de outro, chamando 

“moça”, com a bolsa do colégio: “moça quer uma pessoa pra lhe ajudar, pessoal?” Aí 

numa dessa, nesse dia, a mulher foi e me pegou: “Ah, você é filha de seu Joaquim [pai 

de Flora], eu quero! Entre!”. Menina, aí ela me deu almoço, tudinho. Ela me pegou pelo 

braço, me levou. Essa menina, te juro, eu olhava assim... tinha o retrato da mulher dele 

e ele [pai de Flora]. Olha, eu tava com um problema, eu digo que eu tava, que eu achava 

que tava, e tava mesmo. Olha, eu olhava assim pra ele ali, pra mim... Eu via ele saindo 

dali pra me pegar, eu num tava assim obcecada não. Aí, essa menina, eu mesma assim: 

“Meu Deus do céu”, aí eu olhei assim, quando eu olhei pro papel pelo retrato dele... que 

homem ruim, mal encarado, assim... Meu pai tinha o jeito de gente ruim... que eu olhei, 

na minha mente ele ia sair dali. Aí eu: “perna pra que te quero!”  

Ela, então, encontrou outro abrigo temporário. 

Aí fugi. [...] Aí minha tia, [...] quando foi um dia ela me viu, aí ela: “venha cá.” [...] Aí 

eu digo: “Vou não!” “Eu vou levar você pra sua mãe.” E fui pra mainha. Aí eu sei que 

eu olhei assim, aí eu digo que eu tenho muita fé em Deus, eu tenho tanta, essa menina, 

mais tanta, que sempre ele tá comigo, graças a Deus. Aí ela [tia de Flora] chegou e disse: 

“umbora lá pra casa”. 

Flora relata como foi sua chegada à Recife. 
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Aí quando chegou na hora de quatro pra cinco horas, aí tia: “Bora a gente vai pegar o 

primeiro trem” aí eu cheguei aqui e tia fez: “Teresa [Mãe de Flora], olha a menina que 

eu disse a tu, contei as condições dela, o que Joaquim fez com ela”. Aí mainha: “Meu 

Deus!”, essa menina! [...] Aí quando eu cheguei mainha me viu, mainha disse: “Meu 

Deus do céu! Obrigada Lúcia [tia de Flora]”. Aí sei que mainha chegou: “Menina, o que 

foi que Joaquim fez com tu? Como era lá Flora?” Aí eu contei tudo como meu pai era, 

como meu pai fazia tudinho. 

Já em Recife, Dona Flora sofreu ainda com uma notícia ruim, vinda da sua cidade Natal. 

Aí depois a gente soube que a minha irmã mais nova morreu na cacimba. Ela foi pegar 

água e teve um colapso, aí disse que ela tinha falecido. Aí quando eu tava na casa de tia 

Lúcia, me deu vontade de ir buscar ela, porque assim né... eu ainda disse, aí tia Lúcia 

disse: “Eu não vou pegar Antônia [irmã de Flora] não, eu não vou pegar ela não. Deixe 

primeiro resolver o seu pra depois qualquer coisa eu levo ela”. Aí com poucos dias que 

eu vim pra casa de mainha, aí Antônia caiu no cacimbão. 

Em Recife, Flora logo começou a trabalhar. 

Aí mainha depois ficou, mainha não tinha ninguém. Aí ela botou eu pra levar água de 

ganho, ela lavava roupa de fora, aí ela arrumou meia lata, essas meia lata pequena de 

manteiga, aí eu num gosto, aí carregava água de balde grande assim, aí carregava, aí as 

vezes carregava duas latas assim.  Mainha lavava roupa que só pra fora, ai depois mainha 

disse: “eu vou arrumar um trabalho pra Flora, porque Flora tá ficando garotinha, tá 

ficando uma mocinha, precisando das coisas, o dinheirinho que eu pego das roupas é 

muito mal pra comer, pagar aluguel...” Aí pronto, aí fiquei trabalhando nas cozinhas dos 

outros, fui babá, ajudava em arrumação e por aí fui levando a vida assim, aí carregava 

água de ganho pros outros. Aí minha vida era assim, ficava carregando água de ganho, 

nas cozinhas dos outros e até hoje. Eu tava com uns nove anos, garota, já formando 

mocinha.  

Flora nos relata que quando chegou ao Recife, o lugar era bem diferente do que é agora, 

tanto que chega a esquecer que o lugar em que morou na sua chegada já fazia parte do Coque: 

Agora, porque o Coque agora, assim, tá diferente, não é o que era, porque quando eu 

vim morar aqui, quando eu vim morar com mainha a gente morava lá no [lugar B]. O 

[lugar B] é onde é o [lugar C], onde tiveram as mortes dos policiais que disseram, 

pronto... Eu morava ali, aí dali mainha se mudou aqui pra [lucar D], do [lugar B] pra 

[lugar D]. A gente foi morar ali, que foi quando comecei a namorar com o pai deles. 

Sobre o pai dos seus filhos, ela descreve: 

Aí namorar com pai deles, tudinho, agora mainha não queria não. Ele é cachaceiro. 

Ainda hoje é viu? Aí foi passando tudinho, trabalhando, aí depois apareceu esse bendito 
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do pai dela [apontando para a mesma filha]. Eu era nova, eu tinha assim uns 17, 18... 

Mainha não queria porque era cachaceiro.  

Flora conta também sobre seus filhos, e como viveu a perda de dois deles. 

Eu tenho sete. Eu tive nove, mas dois morreram, morreram os primeiros. Um tava com 

três meses, foi coração... e a menina foi sarampo, deu na garganta. Naquela época não 

tinha tratamento. Olhe, no tempo ainda deu pra ele [ex-marido de Flora] melhorar na 

cachaça, aí melhorou. Aí morreu João [filho de Flora], com três meses, morreu no mês 

de março. Nicole [Filha de Flora] morreu no mês de junho, de sarampo.  

Nesse momento, Flora repensa seu casamento, por recomendação da mãe, quando uma 

outra gravidez aparece. 

Aí minha mãe fez: “Flora, tu agora tu tá livre. Vai trabalhar, ter tuas coisinhas do jeito 

que tu gosta.” Aí eu fui trabalhar, aí eu trabalhando [...] Todo dia, todo dia, todo dia, eu 

disse: “esse caba tá trabalhando não.” Eu com meu dinheiro tava pagando a casa, ele 

junto com outro homem que morava lá perto que já partiu também, bebendo, e eu 

sustentando o vício dele, pagando casa pra ele. Saí do trabalho, eu fazia mês era 11 de 

ganhar o dinheiro. Fiquei na minha. Quando chegou no dia que a mulher me pagou, eu 

disse: “também eu não volto”, também não disse nada... até hoje! Aí fiquei grávida, mas 

ele sempre bebendo. Mas ele botava a feira, ele me dava dinheiro, até tempos atrás 

quando a gente morava lá no [lugar D]. Quando eu tava grávida desse aí [aponta para 

filho], a gente ia fazer compras que tinha um mercadinho, aí jogava as coisas aí, a gente 

comprava fruta, verdura, essas coisas. Menina, mas quando a gente saiu de lá, pra vim 

pra cá virou a cabeça: só cachaça, aí ele tome cachaça! 

Flora decidiu então pela separação, mas convive com seu marido, na mesma casa, até 

hoje. 

Ele vive dentro de casa, não tem pra onde ir, mas ele dorme no chão. Eu me separei 

dele, ainda tava buchuda dela [aponta para filha mais nova]. Foi, porque ele veio tirar 

uma onda de querer ser meu pai. Ele bebo, eu com barrigão de Isa [filha mais nova], ele 

já era cachaceiro. Aí que nem eu fui dizendo, eu fui levando a vida, até hoje, ontem 

mesmo ele chegou bebo, aí chegou aperriando esse mais novo. Sábado passado, esse 

não, o outro, tinha um rapaz ali da favela, bebendo na dele, não mexendo com ninguém. 

Pois ele veio foi tirar onda e foi bater no rosto do rapaz, aí ela [apontando para filha 

mais nova] viu e foi e chamou a minha outra menina que tava aqui ainda agora, aí ela 

foi e chamou ele. “Oxe, toda vez que o cara toma uma cachacinha, toda vez é isso”, 

quando foi ontem veio pro lado de Miguel [filho de Flora]. [...] Só cachaça, até hoje é 

beber, beber e falar besteira. Ele fala tanta da besteira, ele outro dia falou que ele era um 

matador, coisa da cabeça dele, que ele vai preso que ele já fez que não sei o quê, aí meu 

menino mais velho disse: “tu no dia que tu for mesmo, tu tirar uma onda aí que tu for 

preso, ou alguém te derrubar,  ou te matar, ou seja lá o que for, aí eu quero ver o que tu 
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vai dizer.” Porque ele fala coisa, a cachaça tá comendo o juízo dele. Tô nem aí. Agora 

assim, quando eu me ajeito, eu saio e tudo, ele fica mordendo a corda. Eu num ligo não, 

eu tô nem aí. 

Dona Flora também descreve os problemas que vem tendo pra conseguir dinheiro e 

sustentar a casa. 

E é complicado. Ele não me dá um dinheiro. [...] Eu vou pra rua na sexta-feira arrumar 

meus trocados. [...] Você vê que tem é vez que eu nem vinha pra rua, eu tinha roupa pra 

lavar, era roupa pra passar, eu ia ajudar os outros, aí o povo sem dinheiro! Tá difícil pra 

todo mundo. Aí o pai deles agora que tá aposentado. O mais velho recebe... Diz o povo 

assim, era pra ele também pegar ao menos 200, 300, era pra mim sim, mas também pra 

dentro de casa. Tá com uns dois meses ou foi um mês que ele me deu cem real. O mais 

velho deu pro pai, deu duzentos ao pai, aí ele disse: “Dê cem a Flora”. Aí eu fui, comprei 

cloro e comprei cheirinho, comprei outro negócio que eu não sei o que foi e comprei a 

fralda do bebê, pronto, morreu o boi. Porque o dinheiro não dá mais pra nada. Aí pronto, 

eu vendia planta. Eu tava até dizendo essa semana, eu não tinha nenhuma dessa 

palmeira, aí o pessoal fazia “Flora, arruma uma palmeira, Flora”. Hoje em dia tem 

palmeira aqui, tem palmeira ali, tem palmeira aqui atrás, ninguém chega pra comprar. 

 

Dona Flora diz que sempre conseguiu o que era preciso para enfrentar e passar pelos 

problemas. Ela relata que recentemente perdeu alguns momentos junto à filha mais nova, que 

estava grávida, quando queria acompanhá-la num grupo de gestantes, para conseguir sustento 

para a família. 

As meninas, toda vez, sempre diz comigo, que eu sou guerreira! Porque assim, quando 

eu vou pra reunião, Isa[filha mais nova] tava grávida, aí eu ia todo sábado, quando eu 

tava muito ocupada... às vezes passando uma roupa pra ganhar um trocado, eu dizia: 

“eita Isa, hoje eu não vou não, vou passar roupa de Chico, que já é vinte, vinte e cinco 

que eu ganho”. Aí ela: “tá certo”. Aí Isa ia, as meninas: “cadê Flora? Flora veio hoje 

não!” 

Flora atribui sua capacidade de passar pelos problemas a Deus. 

Olhe, minha filha: papai do céu! Porque, minha filha, o que eu já passei, oxe! Hoje eu 

tô uma rica de nosso senhor Jesus Cristo e meus irmãos de luz. Primeiramente Deus e 

ele que guia a gente e dá aquele caminho bom a gente. 
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5.4 Estela  

Das estrelas se perguntarem se tantas são  

Cada estrela se espanta à própria explosão  

Gente é muito bom, gente deve ser o bom  

Tem de se cuidar, de se respeitar o bom 

[...] 

Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome  

 

 (Caetano Veloso, Gente) 

 

A quarta entrevistada foi nomeada Estela, uma mulher que nos transmite um brilho de 

coragem e sensibilidade combinadas no seu contar. Sua narrativa também se deu no Neimfa, 

lugar que faz parte da sua história. 

Ela começa nos contando sobre sua infância. Ela diz compreender que vivia 

dificuldades, mas que isso não a impediu de viver o que podia. 

Minha infância, eu fiz tudo que eu pude fazer [...] mesmo com as dificuldade, isso é bem 

vivo dentro de mim até hoje [...]. Como a gente morava na [rua A] [...], perto da maré. 

Então a casa da gente era de taipa, né, de madeira, casinha da minha mãe. E quando... a 

maré... enchia, enchia a casa, enchia as casa, todo mundo na rua, tudinho. Pra mim, 

naquele momento, assim, quando eu era criança, era um momento de diversão, porque 

até, às vezes até tomar banho de maré, a gente saia escondido pra tomar. 

Ela lembra, no entanto, de outras situações nas quais identificava dificuldades, 

especialmente relacionadas a questões financeiras. Ainda assim, ela também encontrava formas 

de brincar, diante do que era possível. 

[...] Às vezes a gente queria, né, assim, ter um brinquedo. [...] Não tinha condições pra 

ter, né, uma boneca... Então a minha mãe e meu pai fazia o possível pra ter, é, dar o 

mínimo que eles podia. [...] Eu brincava com... o tijolo, pegava o tijolo e fazia de boneca, 

vestia o tijolo. E era muito aquelas bonecas, é, Vanderleia, né, que antigamente a gente 

tinha. Que não era uma boneca que você movimentava o braço... não era uma boneca 

que você penteava o cabelo, era sem cabelo. 

Estela nos revela que desses momentos fica a lembrança de um esforço dos pais, que 

reflete na sua vida até hoje, na sua forma de ser.  



89 

 

 

[...] Eu percebia muito nos meus pais esse esforço pra tentar dar o melhor, né, e... pra 

que aquele, aquele espaço ali, aquele ambiente ali, se tornasse o favorável, o mais 

favorável possível. [...] Lembro, mas não foi como uma marca assim de, nem muito de 

mágoa, porque [...] o que aconteceu comigo, que eu vendo essa, essa luta dos meus pais, 

essa força assim, isso eu trago comigo até hoje, de me esforçar, de poder dar o melhor 

pros meus filhos. 

Estela segue, falando um pouco mais sobre como sua mãe a influenciou para que hoje 

lidasse com os problemas de forma resolutiva. 

Eu acho que eu sou uma pessoa muito pé no chão. Não deixo me abater muito fácil com 

as coisa. Eu consigo. Aconteceu algo, aí eu pego aquilo, aí eu vou dar a volta por cima 

e vou tentar ver uma forma de que, como é que eu posso lidar com aquilo e aquilo me 

amadurecer como pessoa. Não ficar assim, de coitadinho. [...] Que eu acho que isso vem 

muito da minha mãe, de ser aquela pessoa forte de tá ajudando as pessoas, de tá ir 

correndo atrás das suas coisa. Então eu não sou muito de tá muito presa às coisa assim 

que acontece não. Não é que eu não sinta. Sinto falta, sofro às vezes, fico triste, mas aí 

eu já venho logo, dou a volta por cima e vou tentar ver isso. Às vezes eu via ela 

chorando, mas nunca assim na frente da gente, mostrar essa coisa assim e emoções e 

esses negócio. Ficava caladinha no canto dela chorando, mas no outro dia tava... Então 

isso eu tenho muito forte dela. 

Além da mãe, ela destaca o papel da família materna para sua formação como pessoa, 

especialmente trazendo força para si.  

Então, assim, até na própria família dela, assim, os irmãos, tudinho, eu vejo muito isso, 

forte. E essa coisa de um tá sempre junto, unido, assim, a família, sempre, contando 

sempre um com o outro. 

Ela relata que, com a separação do seus pais, viveu em uma casa composta apenas por 

mulheres (suas irmãs e mãe). Com isso, ela aprendeu a fazer coisas que um homem faria. 

A gente era assim 3 mulheres, né? Com o passar do tempo na infância ela se separa do 

meu pai, então era só nós 3 e ela, né, as 4 mulheres dentro de casa. Então a gente sem o 

homem, assim, a figura do homem pra fazer certas coisa. Mas junto com ela, assim, a 

gente era muito unida. [...] Então depois que ela se separou do meu pai, [...] a gente 

dormia junta, então assim sempre muito junta. Pra onde uma ia, pra ir pra cidade, pra 

qualquer coisa que ela fosse fazer eu e ela. Tudo que fosse resolver era eu e ela. Então 

eu aprendi a ter essa coisa de, sabe, falo essa resistência assim, muito pé no chão, assim. 

Foi com ela.  
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Conforme cresceu, Estela experimentou, por um lado, maior liberdade e, por outro, 

maior interferência do seu pai no que podia ou não fazer. 

Aí na adolescência eu era mais solta [...], só queria tá na rua [...]. Não é nem que se 

afaste, né, você para de ver certas coisa porque você tá naquela fase, né, de querer as 

coisa [...]. Isso aí meu pai interferia muito, assim, roupa, por exemplo, era ele que 

comprava, ele que escolhia. Pra ajeitar cabelo, era ele que levava. Uma coisa dela que 

ela sempre fazia questão de, não sei se seria obedecer, assim, como naquele momento 

era, ele era que dava o sustento de casa, né, então, tinha uma coisa, sempre que ele dizia, 

dizia, tava certo. 

Com o passar do tempo, no entanto, Estela passou a questionar a autoridade do pai. 

Aí na adolescência eu fui, comecei a perceber que também não era assim. Que quem 

tava no dia-a-dia era nós 4, então nós 4 era que tinha que decidir as coisa. Isso não, não, 

não quer dizer que ele não poderia opinar, porque era ele que dava o, a renda, né, de 

casa... a alimentação. Mas não ser ele que decidisse tudo. Que quem vivia, quem era o 

dia-a-dia era ela, que tava ali, todo dia, quem tava todo dia com a gente, é, as confusão 

na rua que a gente arrumava era ela que resolvia. 

Outra lembrança que tem de quando mais nova, era a violência do lugar onde morava, 

e como lidavam com a situação. 

Na [rua A] tem essa coisa do índice de violência muito forte. Então quase todo dia, [...] 

tinha muita bala, muita briga sobre dro-, coisa de droga, assim, às vezes a gente tava 

brincando na rua e... aí o tiroteio, aí tinha que entrar pra dentro de casa, dar as carreira, 

entrar, fechar tudo... Mas nada que impediu de a gente lutar pelo nossos direitos, nosso 

desejos, nossos sonhos. [...] Ela [mãe de Estela] sempre dizia, “não desis-, tem que se 

estudar, que é importante estudar. E assim, pra ser alguém na vida, você tem que estudar, 

estudar, não deixar, fazer que nem eu que terminei, só fui até a 5ª série, tem que, é, ser 

mais, mais pra frente, trabalhar, fazer”, entendesse? Aí eu isso eu tenho, eu levo isso 

muito dela. 

Mais tarde, ainda na adolescência, ela conta como aconteceu a perda do pai e o que 

sentiu. 

Eu tinha 15 anos, quando ele [pai de Estela] faleceu, né. [...] Foi muito rápida a morte 

dele, ele adoeceu, aí se internou, aí depois [...] a gente não viu mais porque foi da doença 

do rato. Então ele entrou no, no isolamento, a gente não podia ver mais. A gente só, a 

gente só sabia notícia dele por ela. Ela era que ia, e nem via ele, assim, só pelo vidro, 

né? Então acho que foi, só foi uma semana. Uma semana ele faleceu, [...] Então isso foi 

um baque muito forte, e nesse momento ela [...] se debilitou muito. Então aí eu tinha, 

eu me senti naquele momento de cuidar mais dela, e dar força, que a gente tava junto. 
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Apesar de tá sentindo a dor também da perda dele, porque era pessoa que, mesmo 

separado, mas tava sempre ali sabendo. A gente sabia que tinha uma pessoa, uma figura 

[...] masculina, que qualquer coisa que acontecesse tava ali pra nos apoiar, nos ajudar. 

E naquele momento a gente não tinha mais, só era, agora, daqui pra frente, era nós 4. 

Apesar da família dela ajudar, dar um apoio, mas sempre juntos, né? O pessoal, vizinho, 

assim, muito amigo, sempre junto, mas tinha momento que era só a gente e a gente 

mesmo. 

 Estela registra isso como um marco na sua vida, no qual surge a necessidade de deixar 

as brincadeiras e assumir mais responsabilidades. 

Aí você tá firme, você tem que apoiar [...], você tem que ficar junto. Depois que aquilo 

passa, que enterra, num sei o quê, aí é que ela cai. Então é naquele momento, é... como 

se diz assim: “Epa, eu vou ter que parar agora da minha, dessa minha fase de 

adolescência, de tá na rua, de tá brincando, e ficar muito mais próximo dela e ajudar 

nesse processo”, porque aí tinha minhas irmã menor. [...] Aí pra tá mais perto dela. [Ela] 

Passou muito tempo assim com a, com a autoestima muito baixa, né, sem ânimo pra 

fazer as coisa tudinho. Aí é o momento que eu entrei aqui pra aprender a cozinhar, pra 

fazer essas coisa de casa... 

Ela então diz que a morte do pai foi sentida somente depois, e a que essa perda deu lugar 

a outras coisas. 

Eu não vivi direito o luto, eu acho, com esse cuidado com ela. Aí comecei, aí outra fase 

minha, foi aí quando eu me aproximei mais do Neimfa. Porque eu vinha pro Neimfa 

mas era aquela coisa assim, eu vinha só pra brincar um pouquinho. [...] Então uma vez 

alguém me fez um processo [...], que a gente tinha um grupo, né, de terapia, então ele 

[psicólogo] fazia esses trabalho. Então uma vez ele fez comigo, que foi voltar todo 

processo, da hora da notícia do, que o pai morreu, do enterro, enterrando, tudinho. [...] 

É como se tivesse dado uma abertura [...] como eu não tinha vivido, mais por ela [...] 

Ele fez esse processo, então eu vivi todo o momento. Da notícia que ele, que a gente 

soube que ele tava doente, até enterrar. Então é como se eu tivesse me livrando daquilo, 

assim, dado uma abertura pra outras coisas, sabe? Né? E vivido, né? Tinha que passar 

pra outra, outra fase. 

Após a atividade terapêutica pela qual passou, Estela passa a participar mais do Neimfa. 

Ela descreve a importância dos cursos de formação na instituição. 

Aí depois a gente veio, é, pra cá, né, eu comecei a participar mais [...] das atividades do 

Neimfa, dos curso, e ter outra visão das coisas, da própria minha formação. [...] Brincava 

quando eu era criança de professora com os meninos, então assim dizia “quando eu 

crescer eu vou ser professora”. Sempre gostei dessa área. Aí, mas tinha outro sonho que 

era fazer o ensino médio, casar, ter filho, porque acho que é muito do exemplo dela, né? 
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[...] É o modelo de família que a gente vê, é esse [...]. Era, é, importante, era bonito da 

forma que ela conduzia a família dela. Mas aí eu entrei no curso [...] de atendimento ao 

cliente no Neimfa, e depois passei pro curso de Educador Social, que foi um curso, pra 

mim, que eu digo a ele que ele foi um divisor de águas, tanto pra minha formação 

acadêmica, quanto pra minha formação como mulher, como a minha visão dentro do 

Neimfa e aqui dentro da própria comunidade. 

Estela segue então falando sobre como os cursos mudaram sua percepção sobre o que 

ela e as outras mulheres do Coque poderiam fazer. 

Porque a gente, num estágio que a gente fez no de atendimento ao cliente, a gente passou 

muito essa questão do preconceito, porque eu morava aqui. Então as pessoas escondiam 

a bolsa, as pessoas não deixava a gente entrar em certos lugares dentro da, da instalação, 

trancava os armários quando a gente tava lá estagiando, porque a gente era da 

comunidade. Então isso mexeu muito comigo e disse assim, “ah não, a gente pode sim 

conseguir um emprego, a gente pode sim cursar uma universidade, a gente pode sim ser 

mãe, mulher, aqui, [...] sem sofrer nenhum preconceito”. 

Estela, então, realizou um dos seus projetos de vida, que era se casar e ser mãe, sem 

abandonar outras atividades que queria desempenhar. 

Aí casei, né. [...] Eu to com o Joel [marido de Estela] acho que vai fazer uns 20 anos já, 

juntando tudo, de namoro, de noivado. Aí a gente casou, depois de 2 anos eu tive Íris. 

Íris a gente planejou, assim, basicamente eu planejei Íris, assim, depois de 2 anos, eu 

queria ter um filho, né, aí chegou Íris, mas nada me impediu pra fazer minhas coisa 

assim, Cresceu aqui dentro, do Neimfa, das atividades. Eu ia pras formações aqui e 

trazia Íris pras formações, quando Joel não podia ficar, aí eu trazia ela pras formações. 

Um pegava, outro pegava, foi assim, criada aqui dentro.  

Ela nos conta sobre como criar uma filha foi uma forma de se reencontrar com memórias 

e desejos de quando ela era criança. 

Você se reconhece, quando você tem um filho [...]. Eu fugia muito. [...] Íris, ela não faz, 

[...] até que é uma menina mais tranquila assim, fica muito dentro de casa. Mas assim, 

o nascimento dela, é como se tivesse esse: “agora eu vou saber o que minha mãe viveu, 

fiz o que ela fez”. É como se, é, com o nascimento dela, é, me tornasse, é, desse uma 

abertura pra outra mulher, outra pessoa. [...] E nesse processo de Íris, também ter um 

amadurecimento grande em mim, porque eu queria fazer pra ela o que minha mãe [...] 

não conseguiu fazer pra mim. Então tudo que eu podia [...], as bonecas que eu não tive, 

as coisa, eu comprava. Mas Íris nem queria saber. Nem provar. Íris queria saber era de 

bola. Então toda aquelas coisinha de casinha, fogão [...], tudo que é possível de rosa. 

[...] Mas Íris, olha, nem fazia, nem tava aí, ó. Eu acho que, quando eu fiz esse processo, 

é como se tivesse fechado o ciclo. Eu ter dado pra ela é como se eu tivesse dado pra 
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mim essas coisa. Ter, minha mãe não pôde. Então eu fazer é como se eu tivesse dizendo 

“ah, ah, to me presenteando”, né? Me presenteando no que eu não pude ter.  

Buscando continuar a realizar seus sonhos, Estela embarca no processo de se formar na 

faculdade como pedagoga. 

Aí tentei. Porque meu sonho era entrar [...] na universidade federal. Tentei 4 vezes [...] 

a pedagogia, né, a faculdade. Não consegui. Aí teve a oportunidade do Neimfa pagar 

minha, uma particular pra mim. Aí eu fiz a prova [...] no curso de pedagogia, passei, e 

consegui uma bolsa de 50%, né? Aí o Neimfa ficou pagando. Aí eu cursei, né, 

pedagogia. Mas ainda tinha aquela coisa de entrar na Universidade Federal de 

Pernambuco. Assim, exercer “a gente pode”. Mas já o curso de pedagogia já foi um 

grande passo. 

Estela revela que, dando esse importante passo, percebia a importância de seguir 

reafirmando a identidade de moradora do Coque. 

Que a gente [...] pra procurar emprego, tinha que mudar de endereço. Eu nunca mudei 

de endereço, e nunca deixei de me apresentar em lugar nenhum que eu era daqui. Onde 

eu chego, eu moro no Coque. [...] Que no mapa não existe Coque, é Ilha Joana Bezerra. 

Eu digo Coque. Onde eu for, eu moro no Coque. Aí a pessoa pergunta: “Coque não é a 

Ilha Joana Bezerra?”. Eu disse: “é, mas é Coque, eu moro no Coque”. Nunca tive 

vergonha de dizer de onde moro. Aí, até, na própria faculdade [...] tinha horas que a 

turma: “em Casa Amarela, pei, pei”, né? Tinha essa coisa. Aí “no Coque, pei, pei”. Mas 

nunca deixei de me apresentar, nem de dizer a ninguém que morava aqui. Eu tenho 

orgulho de morar aqui.  Apesar de todas as dificuldades, que eu sei que tem aqui na 

comunidade, que outras pessoas têm, mas eu acho que aqui [...] tem uma coisa assim 

que com as pessoas unidas, pra ajudar um ao outro, pra servir um ao outro. 

Ela relembra como foram seus estágios, e como buscou que estivessem associados ao 

Coque.  

Aí comecei a ensinar aqui no Neimfa, na educação infantil, mas tinha o sonho de entrar 

nas escola, fiz estágio nas escolas daqui. Todas escola daqui da comunidade eu passei. 

Fiz questão de ficar aqui. 

 No momento em que estava na faculdade, se dedicando aos estágios, contribuindo com 

a comunidade através da sua formação, Estela descobriu uma gravidez não planejada. 

Depois de 7 anos de Íris, aí meu DIU saiu fora do lugar, eu tirei, depois de 3 meses eu 

peguei Mateus [filho de Estela], então não foi uma coisa... planejada, né. Vê, Mateus 
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chegou assim. Então, eu tive, foi um processo difícil, que eu fiquei com vergonha, 

porque eu tava num processo de estudando, tava no curso, né, então com vergonha de 

dizer às pessoas aqui do Neimfa que eu tava grávida. 

Ela conta como soube da gravidez, a recepção que teve das pessoas próximas à notícia, 

os sentimentos envolvidos, e como chegou à aceitação.  

Quem foi buscar meu resultado de gravidez foi mãe. [...] Essa cena, assim, eu não 

esqueço. Eu tava trabalhando numa municipal do Coque, numa escola, ela chegou lá e 

disse assim [...]: “Ó aqui, nera o que tu queria?”. Aí foi embora, deu as costa. Isso pra 

mim foi muito forte, assim, porque naquele momento, que eu queria o apoio, né, ficou 

uma coisa assim, como se ela não quisesse me apoiar. Depois de, de um tempo, no outro 

trabalho, aqui no Neimfa, eu fiquei com, com vergonha de dizer às pessoas que eu tava 

grávida. Eu dizia, mas não era coisa assim de, tá feliz, num processo de... tinha alguma 

coisa faltando. Aí, depois, [...] a gente teve uma reunião, aí fizeram uma festinha pra 

anunciar a gravidez [...] e que era bem-vindo, essas coisa. Aí, o pessoal da faculdade 

também foi apoiando. Aí foi que ela [mãe de Estela] [...] falou que não é que ela não 

tava me apoiando. [...] Não é que ela não queria que eu tivesse grávida. [...] Era 

preocupada com o estudo. De eu desistir de estudar, de eu desistir de fazer mestrado, e 

querer que eu cresça mais [...] sempre dando força pra gente...pra mim e [...] pra minhas 

irmã, essa coisa de sempre lutar pelos seus sonhos, não desistir. Porque às vezes tem 

gente que passa pelo processo de engravidar e não tem a possibilidade que eu tenho. Eu 

tive uma possibilidade de meus filho, de ter pessoas perto de mim, de me apoiarem, de 

me ajudarem, de me dar força de ficar, e eu ir, eu estudar, eu viajar, ir pra congresso, e 

eu ter alguém que fique. Então isso é muito forte, eu acho. [...] Aí eu, foi bom que deu 

um alívio, aí a partir daí. É, aí teve o susto de eu perder Mateus, né, aí isso uniu mais, a 

gente ficou mais, mais unido. 

Estela fala sobre como foi o processo de fazer um mestrado, entrando na universidade 

desejada, e tomando professores atuantes na comunidade como formadores e colegas mulheres 

atuantes na comunidade como exemplo. 

Aí eu passei um tempo, depois que eu terminei pedagogia, me preparar pra o, o 

mestrado, né? Sugeriu Paulo, Francisco [professores de Estela], achou uma ideia que 

teria, seria importante pra mim, tudinho. [...] Minha mãe, né, sempre junto, dando força, 

tinha que estudar. Aí passei 4 anos pra entrar na federal. Foi difícil, assim, um processo, 

assim, Paulo ajudou muito nesse processo [...] na questão de escrita mesmo. [...] Escola 

pública, eu não tive uma, uma base boa, né? Tinha essa questão da leitura. [...] Mulheres, 

que eu eu tenho, eu tomei como exemplo, né? Cris, Fabi, Jana, assim, que eram daqui 

do Neimfa, e são pessoas que eu acho que são mulheres fortes, são mulheres que vão, 

corre trás das suas coisa, tipo minha mãe mesmo. Então eu tomo sempre elas como 

referência a nível acadêmico. Aí fui fazer o mestrado, né. Também foi um processo 

muito bom pra mim. Assim, a nível acadêmico e outras coisa. [...] É como se o meu 

mestrado fosse a minha graduação. Teve, é, tinha um prazer de ir pra aulas, assim, pena 
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que era só, é... era 2 dias, no grupo de pesquisa, né. Mas era pra mim, quando eu ia, era 

como se eu tivesse fazendo a graduação, dentro da federal, assim, entrado dentro da 

federal, de, passar por esse processo. [...] Não tinha possibilidade de viajar de avião e 

viajei de avião. Nesse, no mestrado, teve uma coisa marcante pra mim, é que eu tinha 

muito medo às vezes de fazer coisas sozinha. Sempre estar junto, que eu acho que isso 

eu herdei dela [mãe de Estela] [...]. Então no mestrado eu tive que ir pro [lugar A], [...] 

visitar escola, porque eu tava analisando, né. [...] Então esse, é, esse, essa viagem pra 

mim foi, assim, nasceu uma outra pessoa. [...] Eu tenho medo de certas coisa mas não é 

nada que me impeça mais de fazer o que eu tenho de fazer. Que antes me impedia. 

Estela afirma que a sua maneira de buscar realizar o que quer e o desejo de servir aos 

outros foi absorvida da sua mãe, bem como de outras pessoas da comunidade, em especial das 

mulheres. 

Ela passa isso, transpassou isso [...] pra mim e pras minhas irmã. [...] Porque somos 

assim, as três, muito independente, de correr atrás das coisa, [...] é caindo e se levantando 

e buscando força na família, diz assim “não, a gente pode, a gente vai, a gente vai 

conseguir fazer”. [...] E outras pessoas aqui na comunidade. Essa coisa de resistir, de vir 

o sofrimento, e de você buscar força nas relações, né, em quem tá próximo, e resistir ao 

que chega [...] e levantar, e buscar seus sonhos, suas coisa. [...] Ela tem essa coisa de 

você... se dar bem com quem está ao seu redor, assim, não tá arrumando inimizade, ser 

sempre prestativa [...], isso também é dela.  Essa coisa de servir, de tá ajudando o outro. 

É o que eu tento passar pra Íris. Espero que ela consiga, né, ter essa coisa, e eu já percebo 

nela, essa coisa de forte assim, de, de lu-, de tá querendo o que quer, de lutar pelas coisa, 

de resistir aqui dentro da comunidade. [...] E a nível de assim de luta assim, de, do dia-

a-dia, é essas mulheres, é Jana, Gabriela, minha mãe, Manuela, é Ranna, aqui, né, são 

essas mulheres que você olha e vê uma, é uma fortaleza. [...] E de repente eu to inserida 

no meio dessas mulheres, dessas outras mulheres muito fortes, me aproximo delas muito 

forte, muito, muito. Não sei como, fui levada, porque eu não era muito assim, era várias. 

Às vezes eu me pego perguntando como foi que eu me aproximei muito delas. [...] Eu 

vejo, nas mãe, né, Tiana, que eu vejo também isso muito nas, em umas filhas delas, em 

algumas filha dela: toda essa coisa de, da resistência dela. Tem muitas mulheres aqui 

assim. 

Ela reafirma sua identificação e pertencimento ao Coque. 

Eu nunca desejei sair da comunidade. Nunca desejei. Pra mim aqui... é o melhor lugar 

do mundo, apesar de todas dificuldades [...] que a gente vive, e eu vejo que outras 

pessoas vivem aqui, né, da questão de fome, tem a questão da violência. Por exemplo, 

como professora, você ver aluno que passou por você, na educação infantil, meus alunos 

[...] entrar no mundo do crime. Isso é, é como se, não sei se seria você se sentir, assim, 

hoje eu digo que não seria um fracasso. Aí eu, eu, eu gosto de pensar assim que tudo é 

escolha. Você teve a oportunidade, você fez o que pôde, mas aí a pessoa escolheu [...] 

fazer outras coisa. E você tem que respeitar...o momento de cada um. Agora se, é, se p-

, por exemplo, se sentir a vontade de voltar, de retornar, eu tô aqui. [...] Hoje a geração 
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[...] é mais complicada [...] de que na minha época, as mais nova. [...] Mais difícil de 

você trabalhar, de você educar...né. De trazer essa coisa de, de você resistir, de você ser 

forte, “você é guerreira” [...] não passar por cima do outro, não querer ser melhor do que 

o outro. Eu acho que essa geração dá mais trabalho do que na minha época. 

Estela encerra nossa entrevista refletindo sobre si mesma, atualmente, entendendo-se 

como resultado de toda sua história. 

Mas, assim, na minha vida, é isso, sou muito bem resolvida, assim. Não sou uma pessoa 

de tá com esse negócio não, eu vou atrás mesmo. De desistir, eu não sou uma pessoa de 

desistir fácil não...das coisa não. [...] Me abalo, mas me levanto. Me levanto. Apesar de 

eu ter... Eu f-, eu aproveitei. Aproveitei na minha infância, aproveitei, eu brinquei de 

tudo que eu tinha de brincar. Na adolescência eu fiz tudo que eu tinha de fazer, não me 

arrependo de nada. Eu vivi mesmo, né, eu vivi. Sou feliz assim. [...] Aí eu acho que, as 

minhas fase, assim, são, tão todas aqui. Aí você vai, na medida que você vai 

amadurecendo muitas coisa vão chegando, vai se abrindo pra outras coisa [...]. E tudo 

aquilo que eu tinha vivido antes tá guardado, assim, em cada pedaço do meu corpo. 

Cada momento no meu corpo. 

 

5.5 Meri 

Eu quero ser o mar 

Cruzando a rebentação 

Indo com delicadeza no ar 

E a terra é alto-mar 

Longe das turbulências 

Meus medos vão se acalmar 

Lá aonde surge a onda pra recomeçar 

 

(Kleyson Barbosa e Marcela Vale Pinheiro, Eu quero ser o mar) 

 

Nossa quinta participante foi nomeada Meri. Sua entrevista também ocorreu no Neimfa. 

Foi apelidada neste trabalho numa tradução da palavra “mar”, em referência ao mistério que 

habita nas suas emoções e espiritualidade presentes em todo nosso contato. 

Sobre sua infância ela conta: 

Nascida e criada aqui no meio da comunidade, onde eu fui criada pela minha avó. Não 

porque eu não tenho mãe, eu tenho mãe, mas minha mãe tinha necessidade de trabalhar 

naquela época. Há quarenta anos atrás as pessoas tinham mais necessidade do trabalho 
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pra sustentar. Então, não era só eu; era eu mais uns dez. Quando ia nascendo minha avó 

ia ficando, e a gente foi tudo criado junto na casa da minha avó. E os filhos da minha 

avó – minha mãe, minha tia, meus dois tios – eles saiam pra trabalhar pra ajudar minha 

avó criar a gente. Uma das minhas tias faleceu. E nesse falecimento minha avó, minha 

tia, minha mãe criou os três filhos dela, deixou três filhos. E a gente foi crescendo tudo 

junto. [...] O que um comia, todos comia igual, ela não tinha melhor e nem pior, ela 

dividia tudo igual. [...] Hoje é galinha, então todo mundo comia galinha; hoje é ovo, 

então todo mundo comia ovo; hoje não é nada, então só feijão, arroz e a gente comia 

todos o feijão, arroz. 

Meri aborda sua infância e adolescência como momento de brincar, com os poucos 

recursos disponíveis, mas também de estudar. 

A minha adolescência, a minha infância, o tempo de criança, eu lembro que eu era muito 

de brincar. Brincadeira mesmo de rua, essas brincadeiras que hoje a gente não tem não 

vê as crianças brincando. De amarelinha, brincadeira de casa. Antigamente a gente tinha 

menos recurso. A gente pegava tijolo, o cabo de vassoura, coisas de rua para montar o 

próprio brinquedo da gente. As bonecas a cozinha, a comida, essas coisas. [...] Até meus 

dezessete anos eu brincava com brincadeira de rua. E eu era muito virada, assim, eu era 

muito virada. Eu aproveitei muito de estudar. A gente sempre estudou de manhã. Ela 

[mãe de Meri] nunca deixou estudar à noite nem à tarde a tarde. Ela botava no reforço, 

que nem era nem reforço, era um reforço assim: eu chegava, professora e ela ensinava 

o que sabia naquele tempo naquela época, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás [...]. E 

minha mãe nunca foi muito de critério no estudo. Ela não dizia  assim: “você vai estudar 

vai fazer uma faculdade”. Não, o sonho dela era que a gente terminasse pelo menos o 

segundo grau e cada um fosse trabalhar para se sustentar, para se manter, ter um 

dinheiro, como ela foi. Ela não teve oportunidade de fato de estudar, né? Porque naquele 

tempo tinham duas opções: a opção de você estudava, ou você trabalhava, naquela 

época.  

Ela carrega a memória da ausência, e diz que a distância afetiva permanece até o 

presente. 

Minha mãe sempre foi muito retraída. [...] Ela teve muito ausente, foi muito ausente. A 

gente só tinha mais contato com ela era aos domingos. Então, de segunda a sábado ela 

trabalhava de oito da manhã a oito da noite. Então, quando ela largava do trabalho é que 

ela ia pegar a gente na casa da minha vó. Mas nunca deixou a gente dormir na casa da 

minha avó, ela fazia questão de juntar eu e meu irmã e levava para casa da minha vó. 

Então ela ia, então ela tira quando eu fui mas adolescente ela ela tirou a gente da casa 

da minha avó e a gente ficava em casa até para dar um descanso para minha vó. Então 

ela deixava o almoço pronto e a gente esquentava e almoçava. [...] Então era ausência. 

Assim, era perto da gente tinha mas assim poucos carinhos, poucos toques. Até hoje a 

casa foi construída desse desse pouco, tudo pouco, né? Tem esse amor mas assim, é um 

amor que é um amor que um amor não fala nem age, a gente é envolvida por afetos.  
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Na adolescência, Meri sentiu falta de conversas com mãe, avó e tia sobre as novas 

experiências. 

A gente foi crescendo, aí eu fui moça de menstruação muito tarde, moça com 15 anos. 

Minhas amigas tudo já eram, eu ficava agoniada porque eu queria experienciar a 

oportunidade de ser moça. Naquele tempo, minha mãe não falava sobre menstruação, 

não falava de sexo, não falava nada e eu era muito curiosa, assim. [...] Eu ia ler, 

perguntava para as pessoas que eu tinha intimidade. [...] Antigamente ela, minha avó, e 

minha tia e ela tinha muita vergonha de falar disso. 

Nesse contexto, quando Meri buscava viver coisas que a família desaprovava, era 

repreendida. 

Eu gostava de namorar, eu gostava de ter amizade. Eu de vez em quando dava uma 

fugida. Eu apanhei bastante, assim. Ela [mãe de Fernanda] educava de bater, bater, de 

castigo. Tinha dia que eu passava uma semana de castigo por algo que eu aprontava [...] 

E eu apanhei muito tanto minha avó. [...] Eu era respondona. [...] Eu queria sair já com 

quinze, dezesseis anos. Ia numa praia só, no cinema não ia porque elas não deixavam 

tá. Então era muito, muito assim... protetora. [...] Não via que eu já tinha crescido. E 

também eu fazia por onde para elas não confiar, porque assim, se eu dissesse assim: “eu 

vou dar uma fugida”, eu fugia. Dizia que ia para um canto, e não ia, ia para outro, muito 

assim. Então acho as pessoas da rua, como ela trabalhava e chegava à noite, ficava me 

acompanhando, o que eu fizesse, os vizinhos. Quando ela chegava, eles diziam. Ela não 

tinha espaço para me escutar. Começou a bater. Isso me marcou, para mim, mas ao 

mesmo tempo, até hoje, assim, eu agradeço, porque quando a gente, quando é 

adolescente, tem uma mente; depois que a gente cresce a mente abre, né? Isso para mim 

era muito forte. 

Para Meri, apesar da educação rígida, avó é uma referência. 

Mesmo assim, eu sempre levei minha avó como uma referência de mãe, sempre falo ela, 

se foi muito responsável por uma referência para mim, por uma criação de tudo mesmo 

também minha avó sendo calada. Hoje eu tenho muito como referência dentro da 

comunidade a minha avó. Não conheceu os pais, não foi criada com o pai, criou os 

quatro filhos sem conhecer o pai. 

Assim como a avó, a mãe de Meri não contou com a presença do pai de Meri na criação. 

Meri, no entanto, contou com um padrasto. 

E a história se repetiu mais uma vez com a minha mãe, a história da minha avó. 

Aconteceu com minha mãe, dela engravidar e o pai deixar, não sei como foi até hoje. 

Ela não conta essa história. [...] Sempre fui criada com padrasto e não com o pai. [...] 

Quando eu chamava ele de pai a família dele dizia que ele não era meu pai. [...] Barrava 
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mesmo. [...] E isso eu fui construindo chamando ele pelo nome. Isso é muito forte pra 

mim. 

Meri então conhece o seu futuro esposo e, diferente de sua mãe e avó, tem filhos dentro 

de um casamento. 

E ao longo do tempo foi passando aí eu conheci o meu esposo que tá hoje. Eu namorei 

muito, mas fiquei, fiquei com ele. Foi engraçado, foi impedido de todos os lados, tanto 

meu, por parte de mãe, mãe não queria de jeito nenhum [...] Os irmãos dele era [...] 

esposo das minhas primas. [...] Eles tem problema de alcoolismo [...] onde eles bebiam, 

né, junto. E ele também fazia, era... tava no meio. Ela via ele como esses irmão, que não 

tinha responsabilidade de assumir então.  Assim eu fiquei com ele durante o tempo sem 

dizer, ela não queria. Chegou um certo dia que ele veio e pediu a ela para ficar, né, ela 

deixou a gente ficar. Com 3 anos a gente casou mesmo. Ela disse que eu só saía se 

casasse, mas ela organizou direitinho, ajudou a gente na casa e tal. A gente casou, aí foi 

quando eu casei eu tive os filhos. 

Com o nascimento dos seus filhos, algumas questões em relação ao seu próprio pai 

surgiram. 

Os meninos foram crescendo tudo e o Lucas [filho de Meri] tem 17 vai fazer 18, a 

menina tem 14, próximo ano que ela faz 15. [...] Fiquei com o menino, e foi que eu senti 

a falta do pai, de conhecer o pai, essa busca pelo pai. E sempre tinha medo, porque ela 

[mãe de Meri] nunca falou do meu pai para mim. [...] Nunca, nunca, nunca ela falou 

assim: “seu pai é esse, ponto”, nunca. [...] Foi momentâneo essa angústia, que eu acho 

que hoje, que talvez hoje não, mas foi a minha maior angústia foi ter descoberto isso né, 

que o conhecimento do pai. Que eu digo assim, não sei se isso surgiu uma inveja com 

comigo para o meus filhos, isso pode ter brotado, pelo pai que eles têm que é um pai 

presente, que é um pai amigo, um pai carinhoso, um pai que dá amor. Ele só não bota 

os meninos no braço porque não pode, então é... tem é... muita relação muito boa com 

os filhos. 

Meri conta que buscou respostas com sua mãe, sobre seu pai. 

Então, um certo dia eu perguntei assim como era meu pai aí ela só disse assim: “Não”. 

[...] Eu queria saber o nome, ela não disse. Eu queria... Aí “Tu atrás de conhecer teu 

pai... teu pai é [padrasto de Meri]”. Aí eu disse “Não, mas eu queria saber direito”. Aí 

ela disse assim: “Aí eu engravidei dele ele foi trabalhar em São Paulo. A gente escrevia, 

ele mandava alguma coisa para tu e depois eu não achei necessidade de mais mandar, 

porque eu arrumei alguém que é um bom padrasto”. Eu tinha uns dois anos quando ela 

foi morar com meu padrasto e viu que não tinha necessidade mais de mandar carta. Mas 

eu ainda disse assim: “Eu fui fruto de um relacionamento antes. Eu acho que não podia 

ter cortado isso, né?” Mas também, ele não procurou. Ah sim, isso foi me... Isso eu 

fiquei muito muito mal, assim, porque eu tinha inveja das pessoas que tinha pai, né?  
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Amigas minhas, amigas com pai, não sei o que. Podia ser o pai que fosse: “mas você 

tinha pai e você não tem eu, eu não tenho” Então, assim, isso eu eu acho que hoje é o 

que mais me inquieta. 

Outra versão sobre quem seriam seus pais biológicos surgiu depois, e ela reconhece que 

isso tem a afetado, mesmo que ela tenda a acreditar no que sua mãe lhe falou anteriormente. 

Surgiu uma história minha que eu era adotada. Aí só que essa senhora disse isso que eu 

era adotada, que eu não era filha da minha mãe, eu era filha da minha tia, de uma traição. 

Aí minha tia pegou, deu e não tirou. Ela trabalhava viajando e me deu a minha mãe, me 

criar escondido. Escutei essa história, mas em aberto eu não acredito. Eu acreditei. [...] 

Tive um processo depressivo que [...] só ficava no quarto escuro chorando, chorando e 

não comia. Eu fico contando a umas pessoas essa história, e sei que minha mãe 

descobriu e ela ficou muito triste. [...] E ela ficou com muita raiva, eu ter descoberto a 

história, e ela disse que não era, que não sei o quê... [...] Acredito que... que eu sou fruto 

de amor desses dois amores, porque até um tempo desses, até minha mãe não vive bem 

com isso. Eu acho que ela gostava dele também, e essa fase de trabalho tal... 

No presente, Meri tem percebido que essa questão tem afetado seu casamento. 

Hoje o que mais pesa em mim é essa questão, que é um peso, que eu tô tentando de 

fato... não é leve... Tentando, de fato, liberar, mas é um muito difícil. [...] Sempre fui 

muito alegre, fui uma pessoa... hoje, de um tempo para cá, perdi isso. [...] Uma das crises 

maior, hoje, crise é o afeto que eu tô perdendo pelo meu esposo, sabe? Assim, tem um 

carinho, um amor, mas não é um amor que eu sinto de mim mesma para homem em 

casa. Eu continuo, mas às vezes eu tô tentando, assim... Ele é um cara dez, assim como 

todos falam dele. Que o problema é ele, eu é que estou perdendo isso. 

Meri aponta a espiritualidade como um recurso para se fortalecer para passar por essas 

problemáticas.  

Eu acho que é essa espiritualidade assim me dá força sabe, me dá força assim, eu passar 

por essas questões e acreditar que nada é por acaso. Ver um dia de sol. Então, às vezes, 

eu vejo assim. [...] Eu tenho certeza que hoje mais de que nunca que o que eu passei, o 

que eu passo, foi porque o plano espiritual resolveu isso para mim. Eu me agarro assim 

nessa espiritualidade maior, assim. Eu sou muito de chamar Jesus, Deus, mesmo não 

tando aqui. Eu vivo aqui na prática do dia a dia. Mas eu não digo assim “Ah, eu tenho... 

esse sou santo é o santo que eu tenho devoção, que eu vou me agarrar”. Não, eu não 

tenho isso, eu sou, assim. Então é para cantar para Shiva, eu vou cantar pra Shiva, é pra 

cantar pra Francisco, eu canto pra Francisco. Não tem isso, assim “eu vou me agarrar a 

divindade, isso pra mover isso, pra mover isso”. Eu quando morrer, ó, vai ser tanto 

espírito, tanto espírito, que eu não sei nem quem! Eu vou eu vou gritar para me levar 

pra luz. [...] Por que eu ia dizendo a Estela: “Ó, o primeiro que vir na tua mente, tu 

chama que eu me agarro.” [...] Então isso me move. 
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Meri menciona também a psicoterapia como outro recurso para lidar com as suas 

questões familiares. 

Eu faço terapia já faz uns dois anos, três. Então talvez isso me mova, sabe, a olhar essas 

questão mais sofisticadas da minha vida. E sempre trago referência a minha avó, [...] 

também não conheceu o pai. [...] Minha mãe, com minha avó, também não conheceu o 

pai [...] Minha avó criou os quatro sem pai, sem dizer quem é o pai, ou dizia sem querer 

dizer, você tá entendo? Então minha linhagem masculina, tô dizendo nas 

ancestralidades, eu não conheço. [...] É eu acho que hoje é um foco da minha família é 

não falar de passado. É muito forte, assim. Se você pergunta assim: “Qual a história da 

sua mãe?” Eu não sei porque, ela se renega a falar do passado tanto dela quanto da mãe. 

Então poucas coisas eu sei, e de fato, a origem da minha família. Muito pouco, porque 

é... sempre elas foram, e até hoje... 

Apesar das ausências na sua família, dentro dela Meri também encontra nela relações 

de união. 

A gente, eu e minhas primas, é que a gente convive ainda. A gente tem um círculo muito 

forte familiar da gente querer estar junto. Chega o domingo, a gente inventa um 

churrasco para tá junto. A gente tem isso muito forte, de estar junto de família, de estar 

junto de fato. 

Por fim, Meri fala sobre a comunidade do Coque e como a mudança na relação com 

esta, também refletiu na mudança da relação consigo mesma. Ela descreve, então, o que para 

ela representa esse viver em comunidade.  

Você mora numa comunidade que é conhecida como uma comunidade marginalizada, 

no contexto geral, é muito difícil, pra o olhar das pessoas. [...] Quando gente sai para 

algum lugar longe da comunidade, quando a gente se apresenta, a gente apresenta. A 

identidade da gente ta dentro de uma comunidade. Então quando a gente fala “Ilha de 

Joana Bezerra ou Coque”, as pessoas [abre bem os olhos e se afasta]. Então é a 

identidade da gente: periférica, pobre, negra, gorda, magra. Isso para mim hoje não é 

nem tanto. [...] Já foi um problema,  hoje não é. “Ah, eu moro no bairro São José.” São 

José é o centro da cidade. [...] Eu acho que a hoje eu tenho um olhar diferenciado praqui, 

pra dentro da Comunidade, né? [...] O modo de ser, o modo de estar dentro da 

comunidade, sem precisar generalizar tudo sem precisar me sentir marginalizada. [...] A 

forma de estar e de olhar, porque nem todo mundo é marginalizado. E viver em 

comunidade é muito mágico. É você viver em bando, é você viver em coletivo. Você 

não pode ter muitas amizades, mas quando você cai, que precisa, a comunidade chega. 

Isso para mim é muito interessante. Você tá lá, você não pode ter uma rede de amizade 

muito boa, mas taí: você caiu, a comunidade chega pra te socorrer, chega pra gritar,  

chega pra dizer, pra mostrar, então para mim é mágico. 
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5.6 Ametista 

É preciso estar atento e forte 

Não temos tempo de temer a morte 

Atenção para as janelas no alto 

Atenção ao pisar o asfalto, o mangue 

Atenção para o sangue sobre o chão 

Atenção 

Tudo é perigoso 

Tudo é divino maravilhoso 

 

(Caetano Veloso, Divino Maravilhoso) 

 

Filha de Flora, Ametista pede para ser entrevistada na presença da mãe, a quem se refere 

por vezes durante a narrativa. Nosso encontro se deu na sua própria casa, ao som de orações na 

rádio. É importante dizer que nesta entrevista ocorreram interrupções por algumas vezes, 

quando pessoas vieram à janela, entraram pela porta, e quando policiais faziam uma operação 

no beco onde mora Ametista, ocasionando em todas as vezes alguns silêncios, expressões de 

medo, mas logo o retorno ao foco do nosso encontro. O nome que lhe foi conferido neste escrito 

intenciona demonstrar a força e preciosidade de uma vida lapidada pela necessidade de buscar 

saídas frente às tensões diversas. 

Ametista recupera, como primeiras memórias, os momentos em que, não amparada pelo 

pai, buscava ajuda com sua avó materna, sem, no entanto, ser bem recebida. 

Quando a gente ia pegar... Que meu pai bebia, nera? Que eu, a gente ia pegar, comer na 

casa da minha vó, e minha vó ficava xingando nós. Nera? Se lembra? Ela ficava dizendo 

coisa cá gente. Aí teve uma vez que Flora foi lá, com os menino pequeno, que Flora 

mandou eu ir, aí eu num foi não. Aí Flora foi, aí Flora pegou, eu disse “Flora, tu num 

vai não, que tu vai voltar chorando, que eu num vou não, que se eu for vou ter raiva”. 

Aí Flora foi e voltou chorando, aí... Eu sou um pouquinho que nem Flora. [...] A irmã 

dela dizia com a gente. Chama eu de cabelo duro. Chamava eu de, chamava eu de, de 

macaca, que eu era bem preti-, porque eu sou bem pretinha, mais do que tudinho, e 

chamava a minha outra irmã do cabelo duro, porque minha irmã tinha o cabelo bem 

duro. [...] Aí ficava dizendo coisa, dizia coisa, chamava meu irmão de aleijado. Chamava 

Pedro [irmão de Ametista] de, também de macaco, de nego, dizia as coisa com a gente, 

é, eles lá.  
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Ametista então decide por não mais ir na casa avó. 

E aí eu, eu disse a, aí eu fiquei, ficava indo lá na casa dela, mas depois me afastei... Aí 

eu me afastei... Um pouquinho... Da casa dela. Aí ela quer que a pessoa ficasse, ficasse 

indo lá. Eu só fui lá umas duas vez quando ela... Tava no hospital, que ela já ia falecer. 

Ela fala então sobre ter a sua primeira filha, destacando da mãe e a presença de outra 

mulher da comunidade que ajudou nesse momento, com a alimentação. 

Aí eu fiquei na casa de Flora. Aí eu fiquei grávida de Luna [filha de Ametista], aí veio. 

Eu, eu tinha 21. Quando eu descansei de Luna... Não. Eu tinha 22. Que quando eu fiz 

23 ano, Luna ia fazer 8 meses de nascida. Tu lembra que Sofia fez uma charque de sopa? 

[...]. [Flora diz: Sopa gostosa!] 

Na criação de sua filha, ela relata que a sua mãe teve papel relevante. 

Quem me ajudou foi Flora. Que nem de Isa [irmã mais nova de Ametista]. Flora ajuda 

Isa que nem ajudou Luna [filha de Ametista]. [...] Foi, que Flora ajudava eu. Cuidar de 

Luna [...] Assim, porque eu, eu, eu criei Lu-, Flora criou Luna mas eu ajudava também, 

nera não, Flora? Que nem, assim, que nem Isa. Eu ajudava Flora, eu ajudava assim os 

outro pra ganhar um trocado... pra ajudar, dar as coisa a ela também.  

Ametista conta que seu pai e sua mãe não questionavam sobre sua gravidez, nem lhe 

traziam problemas, ao contrário de seu irmão mais velho. 

O meu pai e Flora num dizia nada não. Meu pai bebia, mas num aperreava não, ele 

aperrava mais Flora. E ele dizer coisa, ele diz coisa com todo mundo, ele num diz... Se 

ele beber, se não beber, ele diz coisa de todo jeito, ele sempre diz, coisa. E quando meu 

ex-irmão, meu irmão, era... Cheirava. usava as droga dele, bebia que só. [...] É porque 

ele é drogado mesmo.  É o mais velho dos homem, né? [...] E num queira nem imaginar 

do que ele dizia. Não, ele falava e tinha vez que ele vinha pra cima, aí eu, e Flora ia pra 

cima dele, e eu, né, Flora? Né, que a gente chamava, chamava os homem pra ele. 

 Ela fala sobre como esse problema foi se estendendo para sua filha. 

Depois que Luna ficou cresci-. Quer ver? Ele aperreava só quando Luna [...]. Não, que 

ele fazia as palhaçada dele. [...] E a tia de Luna dava calmante a ela, e suco de maracujá, 

que ela ficava tremendo. Por causa dos estresse. [...] Só quando Felipe [irmão mais velho 

de Ametista] bebia, e usava os negócio dele, e também um rapaz de frente o bar, tu viu 

o bar? O rapaz do bar chamou ele atenção, num foi? Na frente de Flora, chamou ele 

assim, disse coisa com ele, e ele, acho que ele escutou ele falar. Aí ele deixou mais 

também de aperrear. 
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Mesmo não sendo mais alvo do irmão, Ametista percebia sua ação sobre sua mãe. 

Aí depois Luna fez três, foi, foi fazendo a idade, foi fazendo. [...] Ele foi deixando. 

Deixando Luna, deixou eu... Aí ele deixou mais de aperrear, mas ainda tinha o outro 

lado, que Flora tirava o dinheiro do outro, Luiz [irmão de Ametista que tem deficiência], 

ele ficava aperreando Flora por causa do dinheiro. Era que, que ele era pequenininho. 

Aí ele pegou, ficava aperreando Flora. Tendesse? Que ele queria o dinheiro, aí Flora 

tirava só o dinheiro de o, fazer, comprar as coisa. E dava o resto tudinho a ele. A... A 

Luiz. Aí ele pegava e ficava lá falando, aí Flora “eu só tirei tanto, então o resto tá tudinho 

com ele”. 

Ametista relata que mais recentemente isso tem deixado de acontecer. 

Aí até que ele agora parou mais de beber, num foi, Flora? Mas também ele agora também 

num pode tá bebendo muito mais. Colesterol... Pressão alta... [...] Que agora ele num é 

mais não, que nem antes não, agora ele já é... Tendesse? Agora ele... Ele agora já sabe, 

assim, o jeito. Também, quer o quê, ele já é avô! O neto dele daqui a pouco já chega por 

aí. 

Ela conta que, à época da chegada de sua segunda filha, ela não passou pelas 

preocupações com o irmão, pois não morava mais na mesma casa. 

Porque quando eu fiquei com, quando eu arrumei Bela[filha mais nova de Ametista], 

essa pequena, eu num tava na casa de Flora mais não. Eu já tava na mi-, já tava na minha 

casa. Era outra, né, né não? 

Mesmo vivendo em outro espaço, Ametista ainda tem sua mãe próxima na sua segunda 

gestação, quando estas buscam a igreja. 

Oxente, nós ia pra igreja, nera, Flora? Pra igreja quase todo, toda de tarde Flora dizia 

“se ajeita Ametista, que a gente vai andar”. “Se ajeite que a gente vamo andar, a gente 

vai é lá na igreja”. Que é a Igreja de Santo Antônio, que tá ajeitando, que uma vez a 

gente foi a um quadro, que nós se inscreveu. Aí depois Flora levou eu lá na outra que 

tem lá perto do negócio do Bolsa Família. [...] Lá na rua do Imperador, né, parece que é 

Imperador aí, né? Nós foi pra aquela igreja que tem ali, tem uma igreja ali, de Santo 

Antônio. Que aí Flora-, aí, ela, eu tava com o barrigão dela. Aí a ota fez assim: Eu vou 

dar ela a Jesus Crist... não, pra Santo Antônio Caminhador. Foi. Pra ela andar logo. Pra 

ela caminhar, né? Aí digo “eita, tá caminhando, mesmo!” Ela, ela tira só nota boa na 

escola, vum? Caminhando, mas, oxe! 

Ainda em relação à criação das filhas, ela expõe um problema que viveu recentemente 

com sua filha mais velha. Sua mãe, novamente, teve papel relevante. 
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Foi. Até... Luna me dar um trabalho, teve uma parte que Luna também me deu um 

trabalho. Foi, teve uma vez que Luna me deu um trabalho que... Ela ia pra escola e dizia 

que num ia, mas ela tava com o marido dela. [...] Aí eu fui lá na escola com a minha 

irmã que o menino [sobrinho de Ametista] estudava lá, aí foi eu e Iara [irmã de 

Ametista]. Ela mostrou a frequência, aí ela “mas eu to indo”, aí a diretora e o vigia disse 

que ela num tava indo não. Que ela num chegava nem no corredor. Ela tava mais o 

Roberto. Mais o marido dela. Aí depois nós ficou-, mas aí depois nós ficou conversando, 

conversando, aí... Num foi, não? E Flora. Flora ficou, fica conversando. 

No seu casamento, Ametista aponta um momento em que se separaram, mas que 

retomaram o relacionamento, com intermédio da sua sogra. 

Foi, uma vez, porque [marido de Ametista] se é, se coisou. Aí ele – O meu marido, 

aquele dali, da foto, que tá ali [...]. Aí eu peguei, nós se deixou, aí depois Nita [sogra de 

Ametista], a mãe dele [...] ela conversou, conversou... Aí pra gente se entender, aí, por 

causa da menina. [...] A gente não discutia muito não, só algumas, umas duas vez, aí 

depois a gente nós se deixou, voltou... voltou tudinho, aí Nita pegou, conversou com 

ele, conversou comigo, chamou eu e ele atenção, que era pra nós ficar direito. 

Ela discorre então sobre um problema que ela e o marido enfrentaram em relação ao 

aluguel da sua antiga casa. 

Depois nós teve um, um avanço por causa do homem lá da casa. Que queria a casa, que 

num sei o quê, discutiu, aí a gente saiu de lá pra cá. Mas aí quando a gente saiu de lá, 

pra vir pra cá, aqui já é mais melhor do que onde eu morava.  

Ela relata que o marido, na antiga casa tinha costume de beber muito, mas que por 

morarem agora em um local mais tranquilo, isso não ocorre mais. 

Porque ele queria lá se juntar com as, com os po-, lá tem muito cachaceiro. Aí ele bebia 

mais. Sim, ele bebia mais lá, mas aqui ele num bebe não. Tendesse? Aqui não tem 

ninguém, ó, pode ver que tá livre, livre...num tem ninguém. 

Ao fim, Ametista afirma que se considera uma guerreira. 

Não, acho que sim. Não, acho que sim não, eu sou, né? Que eu já passei por tantas coisa, 

agora eu sou, né? Que eu, que eu pagava aluguel. Eu pagava aluguel, saí de um aluguel... 

Eu sou mesmo. 
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5.7 Íris  

Mujer Arcoíris 

haz lo que quiere hacer, 

ve a donde quieras ir, 

te guía el amor 

 

(Abuela Malinali, Mujer Arcoíris) 

Íris é uma menina adolescente, filha de Estela e neta de Aurora. Na sua fala, Íris nos 

transmite clareza e encanto com suas convicções e ideais, além de um sentido de coletivo e 

união, que buscamos traduzir na imagem de um arco-íris. Ela nos recebe para a entrevista na 

sala de sua casa, enquanto observa seu irmão e amigos, na rua, e interage com estes nas vezes 

em que chegam à sua porta. 

De início, Íris nos conta que não acredita ter passado por muitos momentos difíceis na 

sua vida. Ela inicia nossa entrevista falando de como é amparada na família para lidar com o 

que quer que aconteça. 

De difícil, pra mim... Acho que num teve tantos momentos difíceis. Porque, tipo, eu 

sempre fui muito unida com a minha família. Sempre tive essa abertura pra poder 

conversar e receber de volta. Aí eu chegava pra minha mãe e conversava. Quando não 

tinha ela eu converso muito com meu pai também.  

Além da sua família, Íris destaca outras pessoas que apareceram na sua infância que 

buscavam apoiá-la a lidar com as dificuldades, mas comenta que teve problemas para se abrir 

com os psicólogos quando não havia vínculo pessoal. 

Como a gente entrou muito cedo no Neimfa e teve muitos psicólogos. Nunca gostei, de 

nenhum. Não... Num consigo. Porque eu tinha dificuldade de falar. Aí eles disseram: 

“te conheço” [...], aí não podia. Porque eu tinha um vínculo com ele... aí me botavam 

pra um desconhecido, aí eu não falava de jeito nenhum. Eu preferia inventar uma 

história, criar. 

Íris relata que foi levada a encontrar-se com psicólogos quando perceberam essa 

demanda no primeiro curso que fez no Neimfa, o qual se volta para educar as crianças em 
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aspectos tipicamente não abordados na escola, tais como emoções e espiritualidade. Ela revela 

que no grupo, os psicólogos puderam ajudá-la. 

Acho que foi quando começou o curso. Foi o educador holístico. Porque eles disseram 

que a gente tinha que se abrir mais, pra novas experiências. E... Aprender. O nosso eu 

pra poder botar pra fora, pro mundo. Aí como a gente era muito fechado, cada um com 

os seus mundinho, o psicólogo ajudava a gente. A se abrir pra novas ideias, novas coisas. 

Foi aí que começou tudo a fluir melhor. Tinha uns 6 pra 7 anos. 

Ela nos conta que se envolveu com problemas de bullying na escola, mas diz não ter 

sofrido com isso, pois percebeu sua parte nessa dinâmica. 

Sempre que eu me sentia mal, aconteceu alguma coisa comigo na escola, bullying, por 

exemplo – eu nunca sofri, graças a Deus. Consegui resolver bem, porque a partir do 

momento que eu consegui-, que eu perturbava, abusava também com os outros...eu dava 

o direito também deles fazerem comigo, aí isso foi um vice-versa. Fui aprendendo a 

controlar e a parar um pouquinho. Fazia, porque me abusavam, como eu era a 

menorzinha de sempre. “Não, não vai fazer isso, porque é a menor”, que num sei o quê. 

Aí ficava chateada. 

Conforme foi crescendo, Íris percebeu algumas cobranças, por parte de amigos, 

especialmente relacionados ao tornar-se mulher.  

A cobrança. “Não, porque você tá ficando uma mulher ma-, mais velha, tem que ta-, 

fazer isso, fazer aquilo”. “Olha, tem que usar, fazer isso”. Ah, muita coisa. Regra 

demais. “Você é uma moça, tem que se comportar de tal e tal jeito”. Só que eu me 

estresso. Aí digo “não, que eu posso fazer isso do jeito que eu quiser”, que num sei o 

quê, que num sei o quê. Aí começa a gerar pequenas discussões, com amigos. 

Íris aponta o descontentamento dos seus pais com algumas amigas. 

[As discussões] com meus pais é geralmente por causa de lá das minhas amigas, 

algumas. Da rua, assim. Aí a gente conversa um pouco. De coisas que eu faço, que elas 

fazem, que eles não gostam. 

No seu enfrentamento a situações do dia-a-dia, Íris destaca a importância das suas 

formações e grupos que fez ou faz parte. Ela salienta um grupo de meninas de mesma idade 

que, na comunidade, tem se articulado para trabalhar questões relativas ao feminismo por meio 

da fotografia, chamado Revelar.si. 



108 

 

 

No Revelar.si, no Neimfa e no Educador Guerreiro - do Holística, no caso: foi uma 

formação, uma base maravilhosa que a gente tem. Que já tá levando até hoje. [...] 

Quando eu entrei pro Revelar.si, aí começou essa história mais forte de empoderamento 

feminino, feminismo. Aí teve uma da Marcha das Vadias, vários outros exercícios e tal, 

aí eu fui, fui me... fui ficando mais forte. É porque eu já me acho, pelo menos, uma 

pessoa empoderada, mas no Revelar.si eu aprendi a mostrar isso de várias outras formas. 

Aprendi a mostrar na fotografia, na colagem e outros fatos. 

Ela conta que com essa inserção no grupo, tem pensado mais sobre igualdade de direitos 

entre mulheres e homens.  

Acho que foi um vídeo que a gente tava vendo com Linda esses dias, que teve uma 

mulher do vídeo que falou: que pra uma mulher trabalhar ela tem que ter 3 vezes mais 

pra competir com o homem. Mas por que isso? A gente começou a debater e tal. Aí a 

gente pra ver: a gente pode ser igual a eles. Não é porque a gente é mulher que a gente 

é menos capaz. Aí ficou nessa discussãozinha. Que a gente se empoderar é bom pra 

gente saber se go-, gostar de si mesma antes de começar a gostar de alguém.  

Íris acredita, no entanto, que anteriormente a esse grupo, ela já se sentia amparada pela 

força de mulheres que estão à sua volta. 

É porque eu fico no meio de mulheres que pra mim são empoderadas. Minha mãe, minha 

vó, Clara, minha madrinha, Nina – as mulheres lá do Neimfa. As meninas do Revelar.si 

são maravilhosas também. Aí já fico nesse círculo. Que elas são fortes. Passam força. 

Mesmo rodeada de mulheres empoderadas e tendo uma formação que a deu suporte para 

lidar com momentos difíceis, Íris não escapa de se deparar com pessoas e situações entendidas 

como machistas. 

Ah, em alguns lugares, tipo na escola mesmo, tem muito menino machista. Aí de repente 

a gente rola debate. Aí eles ficam meio chocado. Porque quando a menina, a mulher vai 

“tac!” [estala os dedos], fala, “não, que ela só tá sabendo mais, que não sei o quê”, aí 

uma vez ou outra um conflitozinho. Mas nem ligo. Tem uns lá do colégio que não 

gostam não [que eu saiba mais]. É péssimo. 

Ela ainda descreve que como mulher negra e de periferia ela passa por situações que 

transcendem apenas o machismo, e que ela busca mudar isso com ações e palavras. 

Tranquilo nunca tá. Porque quando eu acho que a mulher – já por ser mulher, já tem o 

machismo, os embustes. Aí mulher, negra, da fav-, da, da favela, do Coque. O povo já 
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olha diferente. Mas quando a gente mostra que a gente tem a mesma capacidade do 

outro, já choca. Por isso cada vez mais a gente vai mostrando, fazendo, formando. Aí é 

isso. [...] Exemplo: se eu for tentar uma faculdade. O ENEM mesmo já é super 

concorrido. Aí passa uma mulher negra pra medicina, e um filhinho de papai não passa. 

Fica o quê? Um choque. Porque como é que ela teve tanta capacidade de fazer isso, isso 

e isso? Aí fica esse negócio, sabe? 

Ela demonstra estar apropriada das suas capacidades: “de saber, tenho capacidade de 

conquistar, estudar, tudo.” 

 

 

5.8 Pérola 

Debaixo d'água se formando como um feto 

[...] 

Debaixo d'água por enquanto sem sorriso e sem pranto 

Sem lamento e sem saber o quanto 

Esse momento poderia durar 

Mas tinha que respirar 

(Arnaldo Antunes, Debaixo d’água) 

Pérola é uma menina adolescente, filha de Meri, neta de Dona Oceana. Seu nome surge 

como uma alegoria para sua forma mais introspectiva de lidar com os sofrimentos sobre os 

quais nos fala, com certa reserva. Nossa entrevista ocorreu no Neimfa. 

Ela começa sua narrativa sobre abordando problemas relacionados a bullying na 

infância, os quais estão registrados na memória do seu primeiro dia de aula: “Com amigos já 

[...] eu sofri bullying na escola, por ser gorda. Aí quando foi no [...] meu primeiro dia de aula, 

quando eu entrei na sala o povo me chamava de gorda, [...] os colegas.” 

Pérola nos relata que conseguiu passar por tais problemas quando conseguiu se 

aproximar mais dos colegas, especialmente um amigo: “Assim, eu consegui-, eu tinha 

conseguido um amigo, aí quando foi depois eu fui chegando mais.” 
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Outra vez, ela relata que também ocorreu bullying na rua, com desconhecidos. Dessa 

vez, ela buscou ignorar o que estava acontecendo, e relata que desta forma conseguiu que as 

ofensas cessassem: “[Na rua] foi com outros meninos que eu nem conhecia. Eu nem ligava. Aí 

eles viram que eu não tava ligando e pararam.”   

Na sua adolescência, Pérola dá destaque para a violência. Ela conta então um pouco do 

seu ponto de vista e sentimento diante de um ocorrido na comunidade, poucos dias antes da 

entrevista. 

Assim, é... tinha uma... uma amiga da minha mãe, que ela sofreu muito...o esposo... 

Porque o esposo batia muito nela. Aí isso foi difícil pra mim porque a ma-, a, essa 

mulher, a filha dela é minha melhor amiga. Aí ele terminou batendo em-, tanto nela e 

ela voltava pra ele direto, toda vez. Aí ele, nesses dias acabou matando ela. Aí ficou 

muito difícil pra mim. Aí agora a menina foi morar com o pai. Aí agora tá dando em 

cima da menina. Aí agora ela tá sem a mãe agora. [...]  

Outra vez, ela investe na em tentar deixar a marca do ocorrido passar, contando com 

uma única pessoa com quem compartilha seu sentimento: “Assim, eu tô tentando esquecer isso 

pra ver se passa. [...] Aí só [falo sobre isso] com um amigo meu, que eu considero ele como 

meu irmão.” 

 

Pérola não se entende como uma menina ou mulher guerreira, e novamente aborda a 

violência: “Porque eu tenho que enfrentar essas coisas que acontecem por aqui. As violências 

que têm por aqui, no Coque. Só.” 
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6 O que as histórias nos ensinam 

No encontro com as histórias, nos abrimos ao que elas podem despertar, para além de 

uma apreensão das palavras. Bicudo (2011) argumenta que a linguagem media o conhecimento 

das experiências vividas, por meio de diferentes expressões. Deste modo, os fenômenos 

investigados – a resiliência e o trauma – se mostram a partir das narrativas das participantes, 

intermediadas pela narrativa da pesquisadora, que soma às percepções registradas em áudio, 

suas observações registradas em diário. Expressões como gestos, expressões, sensações são, 

então, levadas em consideração, articuladas e inseridas no contexto. A soma dessas expressões 

e linguagens foram submetidas à análise e reflexão da pesquisadora. Neste capítulo, 

abordaremos as percepções sobre este contato de forma mais sistematizada. 

As narrativas expostas no capítulo 5 objetivaram revelar as vivências da maneira em 

que foram contadas pelas mulheres; neste capítulo 6, apresentam-se os resultados da 

compreensão dos significados, que através das narrativas foram desvelados. Assim, depois de 

evidenciadas em texto as unidades de sentido, foram destacadas as unidades de significado, 

como “pontos de partida das análises” (Bicudo, 2011, p. 50), com base no seu sentido para 

responder à questão de pesquisa. Com as unidades de significado, foi possível uma apreensão 

mais abrangente do fenômeno, por meio da rede de significados. A seguir, o procedimento é 

melhor demonstrado, e as unidades e redes são apresentadas. 
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6.1 O que cada história nos diz? Destacando as unidades de significado 

No processo de análise das narrativas, as unidades de sentido foram sublinhadas em 

texto, e posteriormente revisitadas a fim de formar as unidades de significado. Para cada 

unidade de significado destacada, é criada uma sigla que referencia a narrativa da mulher da 

qual a unidade foi destacada e o significado. No quadro a seguir, o processo é exemplificado. 

 

Tabela 2  

Exemplo de destaque das unidades de significado 

Entrevista Aurora (M1) 

 

As dificuldades era muito grande, porque meu pai não 

tinha trabalho. Minha mãe era doente das perna, dos 

braço. [...] E a gente morava numa casa de taubua, onde 

a gente, a maré quando enchia entrava dentro de casa. 

E a gente tinha que esperar secar tudinho pra depois ela 

limpar tudinho, pra poder se acomodar tudinho dentro 

de casa. E a dificuldade grande mesmo era sobre 

alimentação que a gente passamo, né, passamo por 

muito necessidade. 

Dificuldade financeira 

(US-1) 

 

Moradia precária (US-2) 

 

Instabilidade na 

alimentação (US-3) 

 

 É possível observar, no Anexo 1, todo processo de destaque das unidades de sentido, 

sublinhadas nas narrativas das participantes, e sua redução às unidades de significado, 

destacadas e referenciadas em sigla específica. 

Nas subseções que se seguem, apresentamos as impressões gerais sobre as histórias de 

cada uma das mulheres e as unidades de significado destacadas nas respectivas narrativas. 
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6.1.1 Aurora (M1) 

Dona Aurora nos informa de uma infância demarcada por dificuldades e faltas de 

acessos. O Coque já foi, para ela, vivido como lugar de pobreza e violência. Somado a isso, 

Aurora se percebeu muito cedo enquanto responsável, se distanciando do lazer e divertimento 

que seriam próprios da juventude. Não obstante, sua trajetória é de busca por maneiras de ser 

nos improvisos, nas margens do improvável, nas associações, que se fazem na comunidade mas 

também ultrapassando as barreiras simbólicas da periferia. No Coque, Aurora encontra o que 

lhe foi necessário para, no coletivo, passar pelas dificuldades. 

Aurora nos conta sua história de peito aberto, literal e metaforicamente, sem medo ou 

vergonha de extravasar seus momentos mais difíceis, demonstrando no seu contar uma coragem 

de ser em comunhão, para ir além do que lhe fora dado como possível. 

Apresentamos abaixo a lista de unidades de significado (US) destacadas da narrativa de 

Dona Aurora. A primeira coluna exibe a representação abreviada que foi adotada para as 

unidades de significado descritas na segunda coluna. 

 

Tabela 3  

Unidades de significado destacadas da narrativa de Aurora (M1) 

M1.US Unidade de significado 

M1.US-1 Dificuldade financeira 

M1.US-2 Moradia precária 

M1.US-3 Instabilidade na alimentação 

M1.US-4 Coque como lugar de pobre 

M1.US-5 Violência 
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M1.US-6 Isolamento pela maré 

M1.US-7 Não acesso a serviços públicos (políciamento, luz elétrica) 

M1.US-8 Improviso como via de acesso aos serviços públicos 

M1.US-9 Não poder se divertir 

M1.US-10 Ser criança, adolescente e mulher ao mesmo tempo 

M1.US-11 Criação regrada 

M1.US-12 Casamento entre perdas 

M1.US-13 Melhora financeira com casamento 

M1.US-14 Lazer com marido 

M1.US-15 Sofrimento com a separação e morte do ex-marido 

M1.US-16 Dificuldade financeira com separação e morte do ex-marido 

M1.US-17 Associação com pessoas de fora e de dentro do Coque 

M1.US-18 Fundação do Neimfa com outra mulher do Coque 

M1.US-19 Passar bem pelas dificuldades 

M1.US-20 Não ser guerreira, em meio a várias pessoas que passam por dificuldades 

M1.US-21 Certeza de vencer as dificuldades 

M1.US-22 Apoio da família 

M1.US-23 Ser exemplo 

M1.US-24 Acolhimento e apoio das e pelas pessoas do Neimfa 

 

6.1.2 Oceana (M2) 

Oceana, assim como Aurora, viveu os não acessos do Coque na infância e juventude e 

percebe que ser do Coque lhe rendeu por vezes humilhações – que não foram por ela aceitas – 

mas também contato e ajuda de pessoas que ela julga boas. Ela destaca sua aposta no trabalho 
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e na colaboração com a família como formas de alcançar melhorias para a própria vida e para 

a vida dos seus. Oceana ainda conta, com uma dose de arrependimento, da rigidez com que 

criou os filhos, afirmando que esta foi uma escolha baseada no medo, mais do que no amor – 

medo este presente em boa parte da sua narrativa. Com algumas perdas, Oceana se vê 

deprimida, mas não deixa de crer numa espiritualidade amparadora, tampouco de agradecer 

pelo vivido. 

Dona Oceana confere para a sua história uma forma de luta e, apesar de não esconder a 

dor que sente, nos fala com firmeza e orgulho dos enfrentamentos vividos desde muito nova, 

vivências que têm para ela o valor dos seus esforços e conquistas. A seguir, apresentam-se as 

unidades de significado extraídas de sua narrativa. 

 

Tabela 4 

Unidades de significado destacadas da narrativa de Oceana (M2) 

M2.US Unidade de significado 

M2.US-1 Dificuldade financeira 

M2.US-2 Necessidade de trabalhar e não estudar, para ter o que comer 

M2.US-3 Instabilidade na alimentação 

M2.US-4 Colaboração entre mãe e vizinha 

M2.US-5 Mãe boa pois garantia o necessário 

M2.US-6 Não acesso a serviços públicos (luz elétrica, água encanada, transporte 

público) 

M2.US-7 Moradia precária 

M2.US-8 Criminalidade: ladrões que respeitam 
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M2.US-9 Trabalho como saída das dificuldades 

M2.US-10 Marido como vencer na vida 

M2.US-11 Colaboração em família 

M2.US-12 Educação para que os filhos não entrassem no crime 

M2.US-13 Não poder dar amor por sentir medo 

M2.US-14 Busca por criar os netos 

M2.US-15 Ajuda de pessoas da comunidade 

M2.US-16 Humilhação por ser do Coque 

M2.US-17 Coque tem gente direita 

M2.US-18 Perigo com o Fórum 

M2.US-19 Maior tráfico de drogas e menor violência 

M2.US-20 Medo dos traficantes 

M2.US-21 Sobrecarga de trabalho com impossibilidade de colaboração com a família 

M2.US-22 Depressão com perdas na família 

M2.US-23 Coque bom de morar 

M2.US-24 Conformidade e gratidão pela vida 

M2.US-25 Espiritualidade nos momentos bons e ruins 

 

6.1.3 Flora (M3) 

Flora conta da infância atravessada por violência, que a obriga a fugir da casa do pai. 

Perdendo a irmã mais nova, ainda criança ela deixa também para trás os estudos e as 

brincadeiras, para trabalhar. Na juventude vivência outra perda – a dos primeiros filhos – e se 

vê um casamento problemático, do qual não consegue se desvencilhar, em função dos filhos 
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que vieram em seguida. É destacada na sua narrativa a busca por ajuda, por oportunidades e o 

apego a uma espiritualidade amparadora. 

Flora tem na sua narrativa uma serenidade e contentamento com a vida que lhe são muito 

próprios. Muito acolhedora, ela nos abraça com os braços e com suas histórias, contadas com 

alento e esperança, anunciando que a vida é boa, apesar de e com todo o vivido. Seguem-se as 

unidades de significado que se destacaram de sua fala. 

 

Tabela 5 

Unidades de significado destacadas da narrativa de Flora (M3) 

M3.US Unidade de significado 

M3.US-1 Criação violenta 

M3.US-2 Dificuldade para estudar 

M3.US-3 Medo de pai 

M3.US-4 Fuga da violência 

M3.US-5 Perda da irmã mais nova 

M3.US-6 Trabalho na infância 

M3.US-7 Saída da violência local 

M3.US-8 Desaprovação de namoro pela mãe 

M3.US-9 Perda dos seus primeiros filhos  

M3.US-10 Não acesso a serviço de saúde 

M3.US-11 Filhos como ligação ao marido  

M3.US-12 Marido "cachaceiro" 

M3.US-13 Separação com moradia conjunta 

M3.US-14 Problemas com juízo do ex-marido 
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M3.US-15 Ignorar algumas coisas que o marido faz 

M3.US-16 Pedir dinheiro na rua 

M3.US-17 Dificuldades financeiras e de trabalho 

M3.US-18 Anseio pela ajuda financeira dos filhos 

M3.US-19 Ser guerreira por buscar oportunidades 

M3.US-20 Frequentar grupo comunitário 

M3.US-21 Espiritualidade como guia 

 

6.1.4 Estela (M4) 

Estela narra uma infância feliz, embora com dificuldades. Conta que cresceu com 

estímulos e amparo da comunidade e se vê orgulhosamente pertencente ao Coque. Ela diz ter 

aprendido com a mãe a se unir às mulheres. Inspirada e estimulada pela mãe e por outras 

mulheres da comunidade, Estela conta da sua luta pela realização de sonhos que, apesar de 

inicialmente parecerem para ela contraditórios e improváveis, puderam se realizar com a ajuda 

de pessoas do Coque, e com um retorno para a mesma comunidade. Apesar de algumas questões 

difíceis que a maternidade lhe despertou, Estela busca transmitir a mesma inspiração que lhe 

foi dada pela sua mãe para a sua filha mulher. Ela sublinha ainda seu esforço na busca que as 

pessoas da comunidade tenham oportunidades diferentes do crime. 

Estela passa na sua fala força e ânimo para construir um Coque diferente do noticiado 

nos jornais, e que se baseia não nas barreiras, mas nas alianças. Ela também dá muita ênfase à 

potência das mulheres e se torna também para nós uma inspiração de luta com amor e brilho 

nos olhos. A seguir são apresentadas as unidades de significado extraídas de sua história. 
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Tabela 6 

Unidades de significado destacadas da narrativa de Estela (M4) 

M4.US Unidade de significado 

M4.US-1 Infância bem vivida, em meio às dificuldades 

M4.US-2  Moradia precária 

M4.US-3  Poucos brinquedos mas presença de brincadeiras 

M4.US-4  Esforço dos pais 

M4.US-5  Influência da mãe para ser forte, correr atrás e conseguir 

M4.US-6  União da família 

M4.US-7  União das mulheres, na ausência da figura do homem 

M4.US-8  Adolescência solta 

M4.US-9  Interferência do pai 

M4.US-10  Autoridade da mãe 

M4.US-11  Violência  

M4.US-12  Lutar por direitos, desejos, sonhos 

M4.US-13  Estudo para ser alguém na vida, sob influência da mãe 

M4.US-14  Parar adolescência para ajudar a mãe 

M4.US-15  Vivência do luto do pai em psicoterapia 

M4.US-16  Sonhos de ser professora ou ter família 

M4.US-17  Cursos no Neimfa como mudança (formação, visão de si no Neimfa, visão 

de si na comunidade) 

M4.US-18  Preconceito por ser do Coque 

M4.US-19  Poder ter emprego, estudar, ser mulher e mãe no Coque 
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M4.US-20  Maternidade como amadurecimento e fechamento do ciclo de desejos da 

infância 

M4.US-21  Acesso ao sonho da faculdade com apoio financeiro do Neimfa 

M4.US-22  Identificação e orgulho do Coque 

M4.US-23  União da comunidade 

M4.US-24  Desejo de servir à comunidade 

M4.US-25  Vergonha de a gravidez atrapalhar o que havia conquistado 

M4.US-26  Preocupação da mãe para que não desistisse dos sonhos 

M4.US-27  Possibilidade de apoio para continuar 

M4.US-28  Chegar ao mestrado na UFPE 

M4.US-29  Referência nas mulheres em termos de luta, família e formação acadêmica 

M4.US-30  Possibilidades, acessos e independência 

M4.US-31  Resistência, força e prestatividade nas relações na comunidade 

M4.US-32  Buscar passar resistência para a filha 

M4.US-33  Reconhecimento como mulher forte 

M4.US-34  Violência e fome 

M4.US-35  Abertura de trabalho, educação e oportunidades para buscar contornar 

criminalidade 

M4.US-36  Respeito diante da escolha da criminalidade 

M4.US-37  Felicidade e integração das fases da vida 
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6.1.4 Meri (M5) 

Meri conta de uma infância feliz, embora sentindo falta do afeto da mãe e da presença 

do pai. Para ela, as questões da família de origem se refletem em algumas dificuldades na 

relação com marido e filhos. Assim como Estela, se inspira e se une às mulheres da sua família. 

Para lidar com as dificuldades, conta com uma espiritualidade sincrética, além da própria 

vivência em comunidade, descrita por Meri como mágica. 

Meri transmite sua história com todas as emoções, de medo, tristeza ou alegria. Assim, 

ela nos toca com sua sensibilidade e intensidade no contar. Abaixo encontram-se as unidades 

de significado que puderam ser reveladas a partir da sua narrativa. 

 

Tabela 7 

Unidades de significado destacadas da narrativa de Meri (M5) 

M5.US Unidade de significado 

M5.US-1  Criação junto com primos, pela avó 

M5.US-2  Infância e adolescência como tempo de brincar, estudar, namoro, amizade 

M5.US-3  Expectativa da mãe de que trabalhasse ao terminar escola 

M5.US-4  Ausência da mãe (pouco contato por necessidade de trabalhar) 

M5.US-5  Educada pelo bater e castigar (agradece) 

M5.US-6  Desconhecimento do pai, assim como mãe e avó 

M5.US-7 

M5.US-8 

Contato com alcoolismo da família do atual marido  

Namoro escondido (impedida pela mãe) 

M5.US-9  Casamento com colaboração da mãe 

M5.US-10  Falta do próprio pai ao ver relação dos seus filhos com o pai 
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M5.US-11  Visões conflitantes e adoecedoras sobre paternidade e maternidade 

M5.US-12  Inveja de quem tem pai 

M5.US-13  Influência da ausência do pai no relacionamento com o marido 

M5.US-14  Espiritualidade como um sentido para as dificuldades  

M5.US-15  Psicoterapia para lidar com questões familiares 

M5.US-16  União com mulheres da família extensa 

M5.US-17  Comunidade marginalizada 

M5.US-18  Não se sentir marginalizada 

M5.US-19  Viver em comunidade é mágico 

 

6.1.5 Ametista (M6) 

Ametista conta que quando criança sofreu com a ausência do pai e com as humilhações 

pela avó. Quando teve sua primeira filha, viveu com a própria mãe uma experiência diferente, 

de colaboração e união em família, embora tenha vivenciado problemas com um irmão. Quando 

vivenciou problemas com filha e marido, investiu no diálogo para a resolução. Por ter passado 

bem por todas as adversidades, ela se considera guerreira. Também a espiritualidade é, para ela, 

uma fonte de esperança. 

Ametista conta das suas dificuldades com a convicção da sua potência para resistir a 

elas e enfrentá-las, realçando ainda, com certa modéstia, suas conquistas. Acolhemos sua 

história afetados pela força que Ametista, na sua simplicidade, nos transmite. Observam-se 

abaixo as unidades de significados desveladas de sua narrativa. 
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Tabela 8 

Unidades de significado destacadas da narrativa de Ametista (M6) 

M6.US Unidade de significado 

M6.US-1  Ausência dos cuidados do pai por alcoolismo 

M6.US-2  Dificuldades financeiras 

M6.US-3  Humilhações pela avó 

M6.US-4  Apoio da mãe na criação da filha 

M6.US-5  Apoio de outra mulher na comunidade 

M6.US-6  Colaboração em família 

M6.US-7  Agressões pelo irmão "drogado" 

M6.US-8  Saída da casa da mãe como saída para agressões 

M6.US-9  União com mãe 

M6.US-10  Espiritualidade como união e cuidado em família 

M6.US-11  Problemas com a filha 

M6.US-12  Conversa para resolver os problemas 

M6.US-13  Retomada do casamento pela filha 

M6.US-14  Briga com dono da sua antiga casa 

M6.US-15  Mudança de casa para melhor 

M6.US-16  Marido se juntar com os "cachaceiros" 

M6.US-17  Guerreira por conquistar 
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6.1.6 Íris (M7) 

Desde o início da sua narrativa, Íris nos apresenta à importância das relações na sua 

história. A confiança na família, bem como a união com outras meninas e mulheres, alicerçam 

sua segurança para ser quem é. Apesar de se perceber tendo vivenciado bullying, bem como o 

machismo e racismo, Íris é muito assertiva ao constatar que pode ser e conquistar o que quiser, 

apoiada na arte e no feminismo como expressões de si. 

Inspirando-se em muitas das mulheres de sua convivência diária, Íris também nos 

ilumina com suas convicções sobre a potência das mulheres negras e de periferia. Sua narrativa 

nos faz intuir e buscar, com ainda mais fôlego, um futuro melhor para nós, mulheres. São 

expostas em seguida as unidades de significado extraídas da história de Íris. 

 

Tabela 9 

Unidades de significado destacadas da narrativa de Íris (M7) 

M7.US Unidade de significado 

M7.US-1  União com família 

M7.US-2  Conversar com sua mãe e seu pai para prevenir/lidar com as dificuldades  

M7.US-3  Ajuda de psicólogos, atravessada pela dificuldade de vínculo 

M7.US-4  Abrir-se, expressar-se e aprender com cursos do Neimfa 

M7.US-5  Percebeu praticar e ser vítima do bullying 

M7.US-6  Exclusão por amigos 

M7.US-7  Cobrança dos amigos por estar tornando-se mulher 

M7.US-8  Poder fazer o que quiser 

M7.US-9  Incompreensão da família sobre coisas que faz com amigos 
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M7.US-10  Participação no Revelar.si 

M7.US-11  Empoderamento feminino 

M7.US-12  Demonstrar empoderamento pela arte 

M7.US-13  Defesa da igualdade de direitos e capacidades entre homens e mulheres 

M7.US-14  Rodeada de mulheres que passam força (Revelar.si, família, comunidade) 

M7.US-15  Olhares diferentes por ser mulher, negra, da favela 

M7.US-16  Choques aos demonstrar sua capacidade 

M7.US-17  Saber que é capaz de estudar, conquistar, saber 

 

6.1.7 Pérola (M8) 

Pérola nos narra uma história difícil, atravessada por violências várias: o bullying, o 

contato com a violência contra mulher, com a violência sexual e com o feminicídio.  Ela nos 

conta da sua dificuldade em lidar com o sofrimento daí decorrente, e que encontra no apoio de 

um único amigo a sua maneira de passar por isso. 

Mergulhada na dor, por ver de perto mulheres do Coque, como ela, vítimas de violência 

de gênero, Pérola nos relembra que, mesmo fortes, persiste a necessidade de cuidar das nossas 

feridas; ainda que vivas, temos ainda que ainda lutar pelo nosso direito básico de seguir 

vivendo. Seguem-se as unidades de significado as quais se destacaram da narrativa de Pérola. 

 

Tabela 10 

Unidades de significado destacadas da narrativa de Pérola (M8) 

MI.US Unidade de significado 

M8.US-1  Vítima de bullying na escola 
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M8.US-2  Apoio de um amigo 

M8.US-3  Aproximação dos colegas 

M8.US-4  Bullying por desconhecidos na rua 

M8.US-5  Ignorar o bullying para que parassem 

M8.US-6  Sofrimento por estar próxima de mulher vítima de violência 

M8.US-7  Dificuldade de lidar com feminicídio de amiga da família 

M8.US-8  Dificuldade de lidar com tentativa de violência sexual contra amiga 

M8.US-9  Tentar esquecer o sofrimento 

M8.US-10  Falar com amigo sobre sofrimento 

M8.US-11  Não ser guerreira por ter que enfrentar violências do Coque 

 

6.2 Os encontros e desencontros nas histórias: as categorias abertas e as redes de 

significado 

Com as unidades de significados de cada história já destacadas, é possível estabelecer 

as relações que nos aproximam ainda mais das respostas aos objetivos do trabalho. Conforme 

orienta Bicudo (2011), a rede de significado pode ser utilizada como ferramenta para buscar os 

encontros e/ou diálogos possíveis entre as unidades de significado. 

Tomando todas as unidades de significado destacadas na seção anterior, foram 

encontradas grandes áreas convergências, como regiões maiores de compreensão – as 

categorias abertas. São elas: a) Olhares sobre o Coque; b) Relações comunitárias; c) Relações 

familiares; d) Relações entre mulheres; e) Ser mulher; f) Expressões de violência e opressão; 

g) Feridas ou paralisias internas; e h) Para continuar a nascer. 

A categoria olhares sobre o Coque reúne as compreensões sobre a localidade; já a 

categoria relações comunitárias enfoca os contatos com outros moradores da comunidade; na 
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que corresponde às relações familiares, são agrupadas as menções a esse tipo de 

relacionamento, sejam os familiares do Coque ou não; a categoria correspondente às relações 

entre mulheres também abarcam as conexões das participantes com outras mulheres, 

independentemente também destas últimas serem do Coque; na categoria seguinte, buscamos o 

que significa ou se associa a ser mulher, nas vivências e impressões das nossas entrevistadas; 

as expressões de violência e opressão foram congregadas a partir das narrativas que foram 

assim qualificadas, mas também a partir do que foi percebido pela pesquisadora como 

adversidades que tinham como fundo questões sociais mais amplas, tais como violação de 

direitos, machismo e preconceitos diversos; a categoria feridas e paralisias internas englobou 

os conteúdos trazidos como causadores de sofrimento e de dificuldades de seguir com a vida, 

se aproximando do que compreendemos neste trabalho como traumatismo; por fim, a categoria 

para continuar a nascer incluiu todas as buscas por formas de retomar a vida após um 

sofrimento significativo, tendo sido essa tentativa bem sucedida ou não. 

As subseções seguintes apresentam as redes de significados, que buscam demonstrar a 

articulação de unidades de significado em categorias abertas. Buscando responder aos objetivos 

da investigação, apresenta-se uma rede de significados para cada geração de mulheres. Em 

todos os casos, não houve limites para articulação entre US e categoria aberta, sendo vários os 

casos nos quais uma US se articulou a várias categorias. 

6.2.1 A rede de significados da geração 1 

Conforme figura 1, todas as participantes da primeira geração, nos informam de alguns 

olhares sobre o Coque. Todas elas apontam para o isolamento e não acesso, seja o isolamento 

físico pela maré, seja o não acesso a serviços públicos (saúde, policiamento, etc.) ou o 

isolamento social, por meio da vivência da humilhação e preconceito por morarem na 
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comunidade. Todas citam também a violência. Aurora e Oceana trazem aspectos positivos sobre 

os moradores.  

Diante desses olhares para a localidade, as mulheres da geração 1 demonstram diferentes 

relações comunitárias. Enquanto Flora cita rapidamente sua interação com um grupo 

comunitário, ao falar da sua impossibilidade de participar, tendo que trabalhar, Oceana fala da 

ajuda que acontece entre as pessoas da comunidade, e Aurora aborda sua participação do 

Neimfa, associação comunitária que ajudou a fundar e pela qual se sente acolhida, e a qual 

também acolhe. Aurora fala também de passar pelas adversidades junto com outros moradores. 

As relações familiares abordadas pelas avós diferem muito entre uma história e outra. 

Flora fala de uma família de origem violenta, que a faz fugir e chegar ao Coque, buscando pela 

sua mãe. Oceana, ao contrário, fala de uma profunda ligação com a sua irmã e de uma mãe boa, 

que supria o que era necessário. Aurora descreve uma criação regrada e pouco acesso a lazer. 

Todas elas casaram. Para Aurora e Oceana, o casamento foi algo positivo, financeiramente e 

pessoalmente; para Flora, no entanto, o casamento com um marido “cachaceiro” representou 

dificuldades financeiras e uma ligação baseada nos filhos. Para as três, a dissolução do projeto 

de casamento e família, pela separação, por doença ou morte, ocasionou dificuldades 

financeiras. Aurora, no entanto, se disse amparada pela família; Oceana, por sua vez, que se 

sentia amparada pela colaboração em casa, sentiu-se sobrecarregada com a doença e morte da 

mãe e irmã, e se deprime diante da doença do marido. Flora e Oceana gostariam de maior apoio 

dos filhos. 

As relações entre mulheres destacadas por esta geração são poucas. Aurora fala da 

colaboração com uma vizinha, que do mesmo modo que ela acolhe as pessoas que viriam a, 

junto com elas, fundar o Neimfa. Oceana cita a colaboração da mãe com a vizinha, além da 

própria relação significativa com irmã. 
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Sobre ser mulher também são poucas as falas, e sinalizam o que não se poderia fazer. 

No caso de Aurora, o controle do lazer por parte dos pais, e a buscar por ser um exemplo para 

as outras pessoas. Para Flora, a desaprovação do namoro pela mãe. 

As expressões de violências e opressões citadas pelas mulheres são muitas. Sua forma 

mais direta para as três é a violência urbana, embora na opinião de Flora a violência estivesse 

presente desde sua família, com seu pai. Ainda que em alguns casos estejamos abordando 

questões de um outro contexto histórico, onde as leis e a cultura eram diferentes, a partir do 

destacado pelas senhoras como dificuldades, problemas, aperreios, é possível perceber também 

as problemáticas que transcendiam as microrrelações e informavam questões sociais de 

violência e opressão, a exemplo dos já mencionados acessos limitados, isolamentos e 

preconceitos sobre o Coque e seus moradores. Outra violência também social são as 

dificuldades financeiras, que levaram à instabilidade na alimentação, trabalho infantil e à 

mendicância, na história dessas mulheres. 

Como feridas e paralisias internas, as três relatam sofrimento com as dificuldades 

financeiras. Aurora e Oceana trazem a incerteza alimentar. É possível destacar também o 

sofrimento de Aurora com a separação e morte do ex-marido. Como feridas para Oceana, a 

humilhação sofrida por ser do Coque, o medo que impediu de amar, as perdas familiares e o 

trabalho sacrificante diante do impedimento da colaboração familiar. Tal como Oceana, Flora 

sofreu com perdas familiares, mas também viveu o medo do pai e os problemas com o “juízo” 

do ex-marido “cachaceiro”. 

Por fim, como estratégias para continuar a nascer, Oceana e Flora trazem a 

espiritualidade e o trabalho. Flora também teve como estratégia a fuga da violência, por duas 

vezes na sua vida, além de tentar ignorar os problemas. Já Aurora busca ter autoconfiança e 

estar dentro de um coletivo que passe pelas dificuldades juntos.  
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Figura 1. Rede de significados da geração 1 
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6.2.2 A rede de significados da geração 2 

Como podemos observar na figura 2, a geração 2 traz várias convergências a serem 

discutidas. A respeito dos olhares sobre o Coque, Estela diz que apesar do Coque sofrer com 

questões como fome e violência, é possível trabalhar para criar oportunidades e lutar por 

direitos e sonhos. Ela e Meri concordam que a comunidade é lida de fora com preconceito, mas 

ambas falam de como buscam rompê-lo, identificando-se com a comunidade e se orgulhando 

de fazer parte dela. 

Nas suas relações comunitárias, Estela e Meri sentem a união da comunidade, ao que 

Estela acrescenta resistência, força e prestatividade. A primeira também fala sobre como sua 

inserção no Neimfa mudou sua vida e possibilitou realizar sonhos, e ainda servir à comunidade. 

Ametista cita briga e apoio pontuais. 

Nas relações familiares, todas citam algum nível de união, sendo que Estela e Ametista 

falam também de colaboração com a família. As três viveram a ausência ou distância do pai, 

em algum nível. Estela e Meri citam cobranças de suas mães. Embora Meri fale de uma 

educação rígida e que incluía o bater, Ametista é a única a falar em agressões dentro da família, 

por parte de seu irmão, o que relaciona aos efeitos da droga que este usa. Para as três, a 

maternidade trouxe à tona ou acentuou sentimentos e questões difíceis anteriores ao nascimento 

dos filhos, da própria história individual. 

Nas relações entre mulheres, Estela e Ametista apontam o apoio da mãe. No caso de 

Estela, a união com mãe e irmãs também é destacado. Ela fala ainda da inspiração em outras 

mulheres, e como busca passar tal inspiração à filha. Ametista relata relação difícil com a avó, 

na qual sofria humilhações, e problemas com a filha. Meri, por sua vez, fala de dificuldades 

com a mãe, mas de união com as mulheres da família extensa. Nas três histórias, a união e apoio 

entre mulheres da família está acompanhada da pouca presença dos homens. 
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Significados associados ao ser mulher são citados apenas por Estela, que fala da sua 

referência em mulheres da família, comunidade e Academia, reconhecendo-se como mulher 

forte e buscando passar essa referência para a filha. 

As violências e opressões são bem menos citadas nessa geração, embora estejam 

relacionadas a questões semelhantes às da primeira. São destacadas as dificuldades financeiras, 

violência, fome, preconceito e agressões.  

No que se refere às feridas e paralisias internas, podem ser citadas as limitações de 

brincadeiras e liberdade da infância e adolescência, nas histórias de Estela e Meri, por 

dificuldades financeiras, violência, criação restritiva, ou por precisar assumir um lugar de maior 

responsabilidade na família. A ausência do pai aparece como uma ferida para Meri, 

atravessando outras relações familiares. Para Ametista, as humilhações da avó e as agressões 

do irmão drogadito são suas feridas mais marcantes, mas também cita problemas com o marido, 

relacionados à bebida. Estela cita a vergonha da gravidez como um momento de grande 

dificuldade e incerteza. 

Para Estela e Meri, como maneiras de continuar a nascer, estão a vivência da infância 

com brincadeiras, estudos, namoro, amizade, com liberdade. As mesmas também concordam 

quanto à psicoterapia enquanto um recurso para lidar com as feridas internas. Todas abordam 

algum tipo de relação de apoio, colaboração ou união que as ajuda a passar pelas dificuldades. 

Estela especificamente aponta a luta por direitos, desejos e sonhos, e ainda sua participação no 

Neimfa e acesso à universidade como formas de continuar a nascer. Todas elas referenciam 

relação positiva ou inspiração em mulheres. Ametista e Meri destacam a espiritualidade na 

forma de fé em algo que proverá um bom futuro. 

 

 



133 

 

 

 

Figura 2. Rede de significados da geração 2   
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6.2.3 A rede de significados da geração 3 

Na geração 3, conforme figura 3, são pouco mencionados os olhares sobre o Coque. 

Íris diz que, por ser da favela do Coque, as pessoas a olham de maneira diferente e se chocam 

por sua capacidade. Para Pérola, o Coque é um lugar no qual as violências precisam ser 

enfrentadas. 

A respeito das relações comunitárias, ambas as meninas falam de exclusão e bullying, 

mas também de amizades. Íris, especificamente, aborda sua inserção no Neimfa e sua 

participação em grupo com outras meninas de mesma idade, da comunidade. 

Sobre as relações familiares, Íris fala da união e conversa com os pais, mas também 

alguma incompreensão sobre as coisas que faz com amigas. Ela fala da inspiração nas mulheres 

da família. 

As relações entre mulheres também são citadas apenas por Íris, que conta da 

preferência por conversar com a mãe sobre as suas dificuldades. Ela também fala da 

participação de grupo que aborda empoderamento feminino e o feminismo, como relação 

relevante com outras meninas e mulheres. 

O ser mulher foi mais abordado nessa geração, embora seus significados sejam muito 

distintos entre as meninas. Para Íris, ainda que ela seja cobrada para agir de uma determinada 

forma como mulher, ela entende que pode fazer o que quiser. Sua participação no grupo de 

meninas pelo empoderamento feminino também a faz explorar ainda mais essa sua 

compreensão, apesar de já se sentir fortalecida pelo seu contato com outras mulheres, como as 

da família e da comunidade. Para Pérola, o ser mulher está ligado à exposição à violência.  

Como violências e opressões, ambas vivenciam o bullying, sendo que Íris também se 

percebeu enquanto praticante, além de vítima, nesse processo. Íris cita as desigualdades que se 

colocam entre homens e mulheres na sociedade e os olhares diferentes que recebe por ser 
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mulher, negra, da favela. Pérola aborda a violência contra mulher, da violência sexual e do 

feminicídio.  

Como feridas e paralisias internas, as meninas abordam justamente essas violências.  

Como formas de continuar a nascer, Íris menciona o contato com psicólogos, a 

participação em cursos do Neimfa, o empoderamento feminino, a arte, a defesa de igualdade de 

direitos entre homens e mulheres e a autoconfiança em sua capacidade. Para Pérola, são formas 

de buscar continuar a vida, depois das situações difíceis, o contato e conversa com amigos e a 

tentativa de esquecer ou ignorar os problemas.  



136 

 

 

 

Figura 3.  Rede de significados da geração 3 
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7 E o que aprendemos somando as histórias à literatura científica 

No percurso até aqui, introduzimos nossa revisão sobre resiliência, e mulheres nas 

periferias, apresentamos nosso percurso teórico-metodológico. Em seguida, nossas 

colaboradoras da pesquisa. E por fim no sexto capítulo, “O que as histórias nos ensinam...” 

apresentamos ao leitor as unidades de significado de cada uma das nossas entrevistadas, as 

categorias abertas advindas do cruzamento das unidades de todas elas. 

A discussão aqui empreendida retoma os principais autores do terceiro capítulo através 

da sistematização possível que ocorre no encontro entre o que aprendemos com trabalho de 

campo e revisão de literatura. 

 

7.1 Uma resiliência transpessoal: ser nos quatro quadrantes, tornar-se mais pessoa 

Na revisão sobre resiliência, realizada no quarto capítulo deste escrito, observamos o 

fenômeno da resiliência a partir de uma inspiração transpessoal, em diálogo com autores que, 

embora partam de outras perspectivas, no auxiliam no caminho para essa compreensão. Neste 

capítulo, essa observação toma corpo através dos resultados deste trabalho. 

Como também já abordado anteriormente, entendemos a Psicologia Transpessoal, como 

estudo da consciência integral em desenvolvimento. (Ferreira, Silva, & Silva, 2015). A 

amplitude humana, como compreendida na Psicologia Transpessoal, requer um estudo 

multidimensional e integral do ser, abarcando as dimensões subjetiva, física, social, cultural e 

espiritual (Ferreira, 2007; Ferreira, Silva, & Ribeiro, 2016b; Ferreira et al., 2015; Lima, 2014; 

Wilber, 2007, 2010). Wilber (2007), em sua abordagem Transpessoal/Integral, nos propõe um 
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modelo de quadrantes, o qual pretende dar conta da compreensão dos fenômenos diversos que 

compõe a experiência humana. Por meio dos quadrantes, o autor sugere quatro perspectivas 

básicas correlacionadas a esses fenômenos: subjetiva, comportamental, cultural e social. Em 

outras palavras, os quadrantes são compostos pelos olhares singular e plural para o interior e 

exterior da vivência humana. 

Com base no trabalho de Wilber (2007), é possível reunir algumas das propostas para 

resiliência visitadas no capítulo 3, que mais relevantemente baseiam a perspectiva da 

pesquisadora sobre o construto. Conforme descrito na seção 3.3 desta dissertação, os trabalhos 

de Cyrulnik (2004, 2015, 2016) e Ungar (2008, 2011, 2018) tem sido base para algumas 

compreensões sobre a resiliência em Psicologia Transpessoal (Bezerra, 2015; Ferreira e at al., 

2013). Cyrulnik (2004, 2015, 2016) tem contribuído para essa perspectiva com a atenção aos 

aspectos subjetivos, físicos e relacionais da resiliência; por outro lado, a importância da obra de 

Ungar (2008, 2011, 2018) tem se mostrado na abordagem da influência de atitudes, da cultura 

e de questões sociais no processo resiliente. 

Os referidos autores colaboram para a apreensão da resiliência a partir de suas diferentes 

perspectivas e a intenção de reuni-las não é fazê-las convergir ou sinalizar uma verdade. O 

intuito dessa ilustração, que contempla apenas as principais referências que basearam os 

entendimentos sobre resiliência neste trabalho, é demonstrar a compreensão da pesquisadora, 

através da sua lente pautada na Psicologia Transpessoal, das mais relevantes contribuições de 

tais literaturas – ainda que muitas outras tenham sido consultadas no decorrer da revisão, sem 

que tenham assumido centralidade na construção teórica. O resultado desta reunião é 

apresentado na tabela 11. 
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Tabela 11 

Reunião de referências-chave sobre resiliência revisadas nos quatro quadrantes 

 

Fonte: elaborada pela autora, em adaptação de Wilber (2007) 

 

Conforme ilustrado na tabela 3, o quadrante superior esquerdo abarca teorizações que 

apresentam relevantes contribuições para o conhecimento de aspectos subjetivos da resiliência, 

ligados aos padrões de vinculação, a capacidade de tessitura interna da resiliência e a 

valorização da avaliação interna da ocorrência tanto de trauma, quanto de resiliência (Cyrulnik, 

2004, 2016). No segundo quadrante, o superior direito, são reunidas referências de estudos que 

buscam aspectos objetivos individuais da resiliência, relativos a atitudes, comportamentos e até 

mesmo aspectos físicos e/ou biológicos que interferem neste fenômeno (Cyrulnik & Cabral, 

2015; Cyrulnik, 2015, 2016; Ungar, 2008). Já no quadrante inferior esquerdo encontra-se o 

conjunto de referências que aborda tópicos relacionados à cultura, comunidade, pertencimento 
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a grupos, que influenciam o processo resiliente (Cyrulnik, 2015, 2016; Ungar, 2008). Por fim, 

o último quadrante abriga questões sociais, políticas e sistêmicas, as quais incidem sobre este 

mesmo processo (Cabral, 2015; Ungar, 2018). 

Como é possível notar, as referências aqui listadas não se limitam, por vezes, a um único 

quadrante, podendo se repetir em mais de um deles. Mesmo as referências que não se repetem 

entre os quadrantes não encerram apenas em um deles, mas contribuem predominantemente 

para a compreensão de aspectos daqueles nos quais foram inseridos. 

Avançando neste caminho e pensando os resultados deste estudo, propomos a tabela 12, 

a qual distribui as categorias abertas que surgiram da análise dos resultados nos mesmos 

quadrantes. Essa não é uma classificação definitiva, tampouco significa um fechamento de tais 

resultados em apenas um dos quadrantes, mas demonstra mais uma vez o caráter dinâmico, 

entre o individual e o coletivo, objetivo e subjetivo, que assume a resiliência aqui discutida.  
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Tabela 12 

Expressão das categorias abertas nos quatro quadrantes  

 
Fonte: elaborada pela autora, em adaptação de Wilber (2007) 

 

Também como ocorreu com os quadrantes relativos às referências-chave, o conjunto 

das categorias abertas se apresentou de forma a contemplar por vezes mais de um quadrante. É 

importante salientar que, conforme Wilber (2007), os acontecimentos não se dão em apenas um 

destes quadrantes, mas surgem em todos os quadrantes ao mesmo tempo, em maior ou menor 

grau. O que se busca, com a apresentação da tabela 12, é indicar os aspectos predominantes em 

cada uma das categorias. 

Aprofundando a reflexão, chegamos à tabela 13, que reúne aspectos do processo 

resiliente que, tendo sido destacados na literatura apresentada na tabela 11, também se fizeram 

relevantes na experiência das mulheres participantes desta pesquisa. 
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Tabela 13 

Aspectos do processo resiliente das participantes expressos nos quatro quadrantes  

 
Fonte: a autora, em adaptação de Wilber (2007). 

 

Como é possível notar, no primeiro quadrante da tabela 13, a autoconfiança, otimismo 

e autoconsciência como fatores relevantes à resiliência, do ponto de vista subjetivo, surgem em 

nossos resultados, em concordância com Cyrulnik (2016) e Ungar (2008). Estes aparecem em 

falas como a de Aurora, Estela e Íris, no reconhecimento de seus potenciais e na confiança de 

lidar com as dificuldades. 

Ainda no primeiro quadrante, a afetividade e o vínculo seguro, defendidos por Cyrulnik 

(2004, 2016), aparecem nas falas de Estela e Íris, quando estas abordam a segurança de poderem 

se expressar, agir, crescer, por estarem bem amparadas. Íris e Estela também expressam 

assertividade, na defesa de suas capacidades e direitos, em conformidade com Ungar (2008).  
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Por último, a identificação com crenças espirituais, indicadas por Flora, Meri e 

Ametista, também vão em concordância a Ungar (2008), dando sentido e apoio para a 

construção de resiliência.  

No quadrante superior direito, relativo aos aspectos comportamentais, podemos citar o 

trabalho, que surge em falas de Oceana e Flora como recurso para enfrentar as dificuldades, 

assim como defendido por Ungar (2008). As atividades artísticas, que ajudam Íris a se 

expressar, são trazidas por Cyrulnik (2016) como uma forma de reorganizar a representação 

dos traumas.  

Acerca do desenvolvimento, Libório e Ungar (2010) e Ungar (2008) dissertam que 

desenvolver uma identidade pessoal, como um senso de individualidade, pode ser importante 

para o processo resiliente. Nesse sentido, podemos citar o desenvolvimento de identidade como 

o ser mulher, que aparece para Íris e Estela de forma a alicerçar resiliência, em concordância 

com os autores. Por outro lado, para Pérola, esta mesma identidade é trazida de forma a reforçar 

um traumatismo cotidiano.  

Cyrulnik (2015, 2016) e Cabral e Cyrulnik (2015), por sua vez, tratam das etapas do 

desenvolvimento e a sensibilidade específica de cada momento do crescimento para a 

construção da resiliência. A relevância de vivenciar os períodos do desenvolvimento pode ser 

notada, nos nossos resultados, nas falas de Estela e Meri, que, ao contrário das suas mães, 

Aurora e Oceana, puderam viver a infância e a adolescência sem tantas restrições quanto a 

geração anterior, percebendo esta vivência como algo positivo e importante na sua formação. 

Aspectos relativos ao desenvolvimento na visão da Psicologia Transpessoal, são mais 

detalhadamente apresentados mais à frente, nesta seção. 

No quadrante inferior esquerdo, as relações significativas de que tratam Ungar (2008) e 

Libório e Ungar (2010), se aproximam ao que Cyrulnik (2004, 2015, 2016) chama de tutores 
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de resiliência, na forma de pessoas que de alguma forma apoiam, entendem ou sustentam a 

construção de resiliência. Estas pessoas aparecem nas relações entre mulheres, família e 

comunidade, que são discutidas em outras seções deste mesmo capítulo. A aderência cultural e 

a afiliação a grupos e organizações, da mesma forma, são abordadas em outra seção deste 

capítulo. Estes últimos fatores dizem respeito, para Ungar (2008) e Libório e Ungar (2010) à 

capacidade de aderir ou não às normas, valores, crenças da comunidade e de grupos 

significativos. 

Por fim, no último quadrante, as garantias governamentais (de segurança, lazer, moradia 

e emprego) e o acesso a recursos (materiais, de educação e informação), enfatizados em sua 

relevância por Ungar (2008) e Libório e Ungar (2008) para a construção de resiliência, variam 

em sua expressão ao longo das gerações. Para a primeira geração de mulheres participantes 

deste estudo, estes recursos em algum momento da vida não foram acessados ou foram 

acessados de forma precária. Na segunda e terceira gerações, por outro lado, a segurança, dentre 

estes recursos listados, parece ser o que mais significativamente não é acessado. Outros 

recursos, como educação, emprego, lazer, acesso a bens materiais são valorizados por mulheres 

de todas as gerações.  

A busca por se esquivar da violência é relatada por Flora e Pérola com maior ênfase, o 

que seria por Ungar (2008) também apontado como conduta para a construção de resiliência. 

Por outro lado, a fuga desta que, para ambas, é causa de traumatismo, para Cyrulnik (2004, 

2015), não construiria resiliência, por não promover, por si só, a ressignificação dos 

acontecimentos traumáticos – processo de importância primeira para o processo resiliente, na 

perspectiva deste autor. 

As experiências de justiça social, conforme descritas por Libório e Ungar (2010), estão 

na capacidade de reivindicar direitos, na conscientização e resistência políticas, na 



145 

 

 

solidariedade, no enfrentamento à opressão e ao preconceito. Essas capacidades são 

demonstradas nas narrativas de Estela e Íris, especialmente, quando estas defendem sua 

capacidade e seu direito, enquanto mulheres do Coque, de acessar e conquistar o que por vezes 

lhes é negado. 

Finalmente, a coesão social e espiritual é citada por várias das participantes, como 

Aurora, Flora, Estela, Meri e Ametista, quando estas se identificam como pertencentes a algo 

maior, e agem pelo bem deste algo, em concordância ao que diz Ungar (2008). Este aspecto 

também ganha seção específica neste capítulo. 

Ainda que reconhecendo as limitações das adaptações realizadas, a produção das tabelas 

acima apresentadas nos permitiu pensar alguns elementos para a consideração da integralidade 

do processo resiliente. Continuando na busca por uma compreensão da resiliência que 

contemple os principais pontos da visão da Psicologia Transpessoal de humano e mundo, 

seguimos para a abordagem da abertura ao desenvolvimento e como isso pode contribuir para 

a compreensão da resiliência. 

Como já tratado anteriormente nesta dissertação, a Psicologia Transpessoal volta seu 

interesse para as capacidades humanas últimas (Weil, 1990), vendo o humano sempre como ser 

inacabado, em sua abertura ao crescimento e transformação, e dedicando esforços para a 

compreensão deste desenvolvimento (Ferreira, Silva, & Ribeiro, 2016a). Neste sentido, a 

Psicologia Transpessoal se aproxima da resiliência. 

A capacidade humana de ir além em seu desenvolvimento, ou, em outras palavras, de 

tornar-se mais pessoa, é entendida pela Transpessoal como sua capacidade de transcendência, 

manifestada na possibilidade de ser no mundo vivido, preservando sua abertura (Ferreira, 2012; 

Ferreira et al., 2016a). Em sentido semelhante, a resiliência se dá na ação de desenvolver-se, 



146 

 

 

depois do trauma, na tessitura de formas de ser, no mundo vivido, que transcendem a paralisia 

inicial do traumatismo (Cyrulnik, 2004). 

O desenvolvimento, conforme a Psicologia Transpessoal não se encerra em uma 

individuação, mas vai na direção de formas mais integradas de ser que abarcam uma 

consciência de si, dos outros e do todo (Wilber, 2010, 2011). Em paralelo, a resiliência, na 

acepção da discussão realizada neste escrito, ultrapassa a dimensão individual, e está articulada 

a uma forma de ser que se articula com contextos e relações de forma ampla (Ungar, 2011, 

2018). 

Assim, em uma inspiração sobre o desenvolvimento e a transcendência em Psicologia 

Transpessoal, a partir de Wilber (2011) e Ferreira (2012), compreendemos o processo resiliente, 

neste tornar-se mais pessoa, como um desenvolvimento que efetivamente transborda o 

indivíduo. No nosso estudo, o tornar-se mais pessoa (Ferreira, 2012) se expressa em muito neste 

transcender as barreiras de um eu separado do mundo, dando lugar a um crescimento em 

coletividade, em associação, em inclusão. 

Nas narrativas das nossas participantes, o processo resiliente se mostra em um 

desenvolvimento de formas mais autênticas de ser para si, mas também na articulação com seus 

grupos, como a família e a comunidade, ou ainda em um sentimento – que também é uma 

atitude – de união com o todo. Isto ocorre quando, nas suas histórias, as participantes se 

reconhecem nas mulheres como um todo, nos moradores de periferia como um todo, ou ainda 

numa espiritualidade inclusiva/total, por exemplo. 

Portanto, a resiliência, neste trabalho, é compreendida ao lado da transcendência, no 

desenvolvimento de vivências mais integradas com o mundo, com os outros e com o todo, em 

um tornar-se “mais pessoa”, em relação.  
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7.2 A força das mulheres: das famílias e coletivos ao reconhecimento de si 

Nesta seção, propomos um olhar para aspectos levantados nas categorias abertas ser 

mulher e relações entre mulheres. Reconhecemos, nas narrativas, elementos que falam de 

delimitações que podem ser lidas na sua relação com os papeis sociais e gênero, mas também 

de uma identificação positiva do ser mulher tanto diante daquelas que vieram antes, como junto 

daquelas com as quais compartilham o dia a dia, mas também em si mesmas. 

É possível apontar, nas narrativas das nossas participantes, algumas limitações ou 

direcionamentos que as suas vidas ganharam, enquanto mulheres. Aurora nos conta que, quando 

mais nova, foi “criança, adolescente e mulher, tudo ao mesmo tempo”, já que não pôde 

experimentar plenamente as opções de lazer do Coque, pois era impedida pelos pais de fazê-lo. 

Mais tarde, quando viúva, também não vivenciou algumas possibilidades de lazer, por buscar 

“ser exemplo”, dentro da comunidade.  

Estela, por sua vez, nos informa de duas alternativas que, enquanto adolescente, via para 

si: ser mãe, esposa e se dedicar ao lar, tal como sua mãe Aurora, ou estudar e trabalhar fora de 

casa, numa ideia de que a conciliação entre estes projetos não era factível. A mesma conta que 

seu pai interferia na sua maneira de se vestir, de cortar o cabelo. No âmbito dos relacionamentos, 

Flora e Meri falam da inicial proibição dos seus namoros pelas respectivas mães. Uma das 

participantes, Íris, percebe nos amigos a cobrança de que ela se comporte tal como é entendido 

que as mulheres devem fazer. 

Tais delimitações, impedimentos e cobranças podem ser lidos em associação aquilo que 

se entende como gênero. Segundo Scott (1992) a expressão gênero comporta a compreensão 

das diferenças que se operam entre homens e mulheres em todas as dimensões da vida em 

sociedade.  
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Scott (1995) ainda descreve o gênero enquanto a primeira forma de significar as relações 

sociais e de poder, comportando normas pautadas em doutrinas religiosas, educativas, 

familiares, científicas, políticas e jurídicas, as quais tentam limitar as possibilidades ao opor 

binariamente feminino e masculino, a partir de supostos consenso e permanência. Com isto, 

apontamos para consideração da forma como este conjunto de normas social e historicamente 

construídas influi na história das nossas participantes.  

Todas as mulheres das gerações 1 e 2 se casaram, sendo que na primeira, o casamento 

era tido como um possível meio de melhora financeira. É importante ressaltar que, ainda que 

duas destas mulheres trabalhassem fora de casa, o trabalho da mulher, principalmente da mulher 

negra e de periferia, tende a ser menos remunerado (Garbi & Brisola, 2017; Gonzalez, 1982), 

o que à época de sua juventude era ainda mais agravado. A relação dessas mulheres com o 

trabalho é mais abordada à frente, nesta seção. 

Estela que, a princípio, opunha a possibilidade de constituir família, com marido e 

filhos, ao estudo superior e trabalho fora de casa, narra que, com a participação em um curso 

no Neimfa, mudou de visão quanto ao que poderia realizar. Ela, no entanto, conta da sua 

vergonha, quando uma gravidez inesperada parecia novamente antagonizar a família ao estudo 

e trabalho. Nesse momento, uma rede de apoio colaborou para que ela pudesse conciliar uma 

vida também fora do espaço doméstico. 

O caso de Estela se soma ao de algumas outras participantes da primeira e segunda 

geração que viveram a maternidade em conjunto com ocupações fora do espaço doméstico, 

como Oceana e Ametista, as quais, assim como Estela, trabalharam fora de casa. As três 

revelam que a participação de outras figuras de apoio e cuidado na criação dos seus filhos, como 

as suas mães, foi ou ainda é de extrema importância para a o funcionamento familiar, 
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permitindo que as entrevistadas pudessem estudar e/ou trabalhar e contribuir financeiramente 

para o lar. Oceana ainda conta que hoje vive a experiência de cuidar dos netos.  

Tais dados estão em conformidade com o que fala Fonseca (2013), sobre o caráter aberto 

dos domicílios nas periferias, e a importância de outras mulheres na criação dos filhos, de forma 

circular, compartilhada. Nossos resultados concordam ainda com os achados de Brasil (2015), 

autora que retrata a importância das avós como figuras de cuidado para os netos na comunidade 

do Coque. 

No que concerne ao trabalho remunerado, uma de suas formas mais tipicamente 

atribuídas às mulheres, em especial a mulher negra de periferia, tal como descrito por Couto-

Oliveira (2007), Garbi e Brisola (2017) e Gonzalez (1982), foi encontrada por algumas de 

nossas participantes como meio de melhora na situação de vida.  

Flora, ainda muito criança, buscou por oportunidades de fugir da violência do pai, ao 

“ajudar” na casa de outras pessoas, em troca de comida e abrigo. Oceana nos conta que 

trabalhou em “casa de família” e, ainda que precisasse sair muito cedo e voltar muito tarde para 

casa, tendo poucos momentos com os filhos, entende que o trabalho foi algo positivo, pois fez 

a situação financeira da sua família mudar.  

A este respeito, Garbi (2017) disserta que o acesso das mulheres ao trabalho tem sido 

pela via de funções menos remuneradas e mais aceitas socialmente, por irem ao encontro da 

ideia de que às mulheres cabe o âmbito privado. Gonzalez (1982) acrescenta que as mulheres 

negras carregam um histórico de exclusão social, que repercute, entre outras coisas, em baixa 

qualificação e, por conseguinte, menos acesso a tipos de trabalhos melhor remunerados, o que 

se soma aos estereótipos baseados no racismo e sexismo, sendo, portanto, o serviço doméstico 

um dos que mais incorpora o trabalho destas. 
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Concordamos com Couto-Oliveira (2007) quando esta argumenta que, ainda que o 

trabalho doméstico garanta a sobrevivência e alguma mobilidade social para as mulheres 

pobres, como nos conta Oceana, este tipo de ocupação tem uma grande história de 

informalidade e pode não ser amparador, em termos de direitos sociais, como alerta a mesma 

autora. Na história de Oceana, em especial, percebe-se também uma sobrecarga de tarefas, que 

vão do trabalho fora de casa, à educação de filhos e netos, além do cuidado prestado a mãe, 

irmã e marido, acúmulo este que é reflexo do vivido há muito pelas mulheres pobres e negras, 

nas sociedades capitalistas (Couto-Oliveira, 2007; Gonzalez, 1982; Rocha-Coutinho, 2004)        

As atribuições às mulheres participantes foram se modificando ao longo das gerações, 

como percebe Aurora. Estela, filha de Aurora, compreende a si mesma, enquanto mulher e 

moradora do Coque, a partir das suas possibilidades de realização, seja no trabalho, no estudo, 

no casamento ou maternidade, valorizando sua independência.  Íris, neta de Aurora e filha de 

Estela, por sua vez, ainda que conte com desaprovações pontuais e algumas cobranças por parte 

dos amigos, entende que, como mulher, negra e de favela, pode fazer o que quiser, e que ser 

mulher não deve torná-la desigual em relação aos homens, em termos de direitos.  

Percebemos que a mudança na visão sobre a mulher das participantes da segunda e 

terceira gerações da família Céu, articula gênero, classe, raça e contexto. Nesse sentido, vão ao 

encontro de entendimento sobre feminismo e gênero de autoras como Piscitelli (2009), Scott 

(1992, 1995) e Butler (2017), as quais defendem a articulação do que se entende por gênero 

com outras diferenças sociais e de poder. 

Mesmo que algumas das participantes se entendam neste propósito de emancipação e 

empoderamento da mulher, nossos resultados ainda apontaram para situações de sérias 

dificuldades nos relacionamentos sociais, afetivos e familiares, com os homens. Flora aborda a 

difícil relação com o ex-marido, com quem ainda convive, duas décadas depois separada. 
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Ametista relata violências verbal e física por parte do irmão contra ela e sua filha. Pérola fala 

da sua dificuldade em acompanhar de perto situações de violência contra mulher, tentativa de 

violência sexual e feminicídio, além de lidar  com o bullying que enfrentou, na escola e também 

com meninos, na rua. 

Compreendendo a existência de tais violências e delimitações sobre o que é ser mulher, 

expressas nas narrativas das participantes, recuperamos o tratado no capítulo teórico, sobre a 

resiliência como um olhar para as potencialidades (Ferreira et al., 2013; Galdino & Ferreira, 

2012). Sem negar as violências e adversidades que acometem essas mulheres, atentemos agora 

para como elas tem promovido sua resiliência, dentro desse mesmo olhar para o ser mulher. 

Há, por parte das mulheres da segunda e da terceira gerações, um reconhecimento e 

inspiração para com as que vieram antes. A capacidade de conquista de hoje não é, para estas, 

simplesmente uma constatação, mas decorrência da história de luta das muitas mães e avós da 

comunidade. O sentimento de protagonismo feminino é, assim, tributário de histórias e efetivos 

apoios e presenças das mais velhas. A resiliência pode assim, em coletivo e ancestralidade, 

adquirir um fôlego extra diante das dificuldades.  

Podemos destacar algumas falas no sentido de admiração e agradecimento por alguma 

conduta das mais velhas para com elas, como diz Oceana: “Minha mãe criou a gente com tanto 

sacrifício [...]. Foi boa mãe”. Íris, por sua vez, conta: “Sempre tive essa abertura pra poder 

conversar e receber de volta. Aí eu chegava pra minha mãe e conversava.” Estela também 

destaca: “Que quem vivia, quem era o dia-a-dia era ela, que tava ali, todo dia, quem tava todo 

dia com a gente, é, as confusão na rua que a gente arrumava era ela [mãe de Estela] que 

resolvia”.  

As mulheres entrevistadas também falam que se inspiram e se fortalecem diante das 

mulheres que vieram antes. Íris, relata, sobre sentir-se “empoderada”: “É porque eu fico no 
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meio de mulheres que pra mim são empoderadas. Minha mãe, minha vó, Clara, minha 

madrinha, Nina – as mulheres lá do Neimfa”. Já Estela, diz: “Que eu acho que isso vem muito 

da minha mãe, de ser aquela pessoa forte de tá ajudando as pessoas, de tá ir correndo atrás das 

suas coisa”. Ela também conta: 

Ela [mãe de Estela] passa isso, transpassou isso [...] pra mim e pras minhas irmã. [...] 

Porque somos assim, as três, muito independente, de correr atrás das coisa, [...] é caindo 

e se levantando e buscando força na família, diz assim “não, a gente pode, a gente vai, 

a gente vai conseguir fazer”[...] Essa coisa de resistir, de vir o sofrimento, e de você 

buscar força nas relações, né, em quem tá próximo, e resistir ao que chega [...] e levantar, 

e buscar seus sonhos, suas coisa. [...] Ela tem essa coisa de você... se dar bem com quem 

está ao seu redor, assim, não tá arrumando inimizade, ser sempre prestativa [...], isso 

também é dela.  Essa coisa de servir, de tá ajudando o outro. (Estela) 

Mulheres, que eu eu tenho, eu tomei como exemplo, né? ? Cris, Fabi, Jana, assim, que 

eram daqui do Neimfa, e são pessoas que eu acho que são mulheres fortes, são mulheres 

que vão, corre trás das suas coisa, tipo minha mãe mesmo. Então eu tomo sempre elas 

como referência a nível acadêmico. (Estela) 

E a nível de assim de luta assim, de, do dia-a-dia, é essas mulheres, é é Jana, Gabriela, 

minha mãe, Manuela, é Ranna, aqui, né, são essas mulheres que você olha e vê uma, é 

uma fortaleza. (Estela) 

Também as mulheres nos falam de um companheirismo e união com as mulheres da 

mesma geração na família. Esse contato aparece para Oceana como um compartilhar de uma 

vida com a sua irmã gêmea. Para Meri, as primas representam este estar junto. 

A gente, eu e minhas primas, é que a gente convive ainda. A gente tem um círculo muito 

forte familiar da gente querer estar junto. Chega o domingo, a gente inventa um 

churrasco para tá junto. A gente tem isso muito forte, de estar junto de família, de estar 

junto de fato. (Meri) 

 

Takeuti (2010) insiste nas periferias como lugar no qual é possível vivenciar 

experiências comuns na adversidade e fazer operar uma lógica de solidariedade contrária ao 

modus operandi do sistema capitalista. Ainda, é possível, a partir do narrado por nossas 
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participantes, seguir a linha de argumento de autoras que defendem que mulheres como as de 

nosso estudo, redefinem os conceitos de mulher, de feminino e periferia na sua própria vivência 

(Sacramento, 2011).  

Neste sentido, destacamos algumas das falas das nossas mulheres quando estas nos 

contam dessa associação com outras mulheres e como isto permitiu produzir novas formas de 

viver. 

Manuela também participou desde lá. Desde lá, foi que começou junto comigo. Ela 

começou. Pessoal lá me chama porque diz que eu fui a principal, de, do Neimfa, né? 

Mas sempre quando eu faço essas entrevista, eu sempre entro no nome de Manuela. 

Porque ela foi que ficou junto comigo, quando eu não tava ela era quem. (Aurora) 

Quando eu entrei pro Revelar.si, aí começou essa história mais forte de empoderamento 

feminino, feminismo. Aí teve uma da Marcha das Vadias, vários outros exercícios e tal, 

aí eu fui, fui me... fui ficando mais forte. [...] As meninas do Revelar.si são maravilhosas 

também. Aí já fico nesse círculo. Que elas são fortes. Passam força. (Íris) 

Finalmente, chamamos atenção ao reconhecimento dessas mulheres da apropriação de 

uma força que as faz vencer dificuldades, conquistar algo, seguir com as próprias vidas. 

Conforme descrevemos no capítulo que aborda os aspectos metodológicos da pesquisa, 

utilizamos a palavra “guerreira” como uma designação possível para a compreensão da ideia 

de mulher resiliente. Deste uso, alguns significados surgem nas narrativas das mulheres para o 

termo. As mulheres que não tiveram tanto apoio de outras pessoas na sua trajetória, se valem 

da autodenominação “guerreira”, em referência a um esforço individual e o alcance de um 

crescimento.  

Esse é o caso de Flora, quando diz que se vê como guerreira por buscar oportunidades 

de trabalhar e conseguir renda. Sua filha, Ametista, se entende como guerreira por conquistar a 

casa própria. Em contraste, temos a narrativa de Aurora, que não se entende como guerreira 

porque teve uma experiência compartilhada na adversidade: “Eu não acho guerreira porque... 

como eu... existe tanta gente, pessoas junto comigo, que passaram por dificuldades”. 
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Outras mulheres se reconheceram conectadas com uma força, poder ou capacidade 

coletiva, neste ser mulher, conforme é possível perceber nos seguintes trechos das entrevistas. 

Ah não, a gente pode sim conseguir um emprego, a gente pode sim cursar uma 

universidade, a gente pode sim ser mãe, mulher, aqui, [...] sem sofrer nenhum 

preconceito. (Estela) 

E de repente eu tô inserida no meio dessas mulheres, dessas outras mulheres muito 

fortes, me aproximo delas muito forte, muito, muito. Não sei como, fui levada, porque 

eu não era muito assim, era várias. Às vezes eu me pego perguntando como foi que eu 

me aproximei muito delas. (Estela) 

Já por ser mulher, já tem o machismo, os embustes. Aí mulher, negra, da fav-, da, da 

favela, do Coque. O povo já olha diferente. Mas quando a gente mostra que a gente tem 

a mesma capacidade do outro, já choca. Por isso cada vez mais a gente vai mostrando, 

fazendo, formando. (Íris) 

É porque eu já me acho, pelo menos, uma pessoa empoderada, mas no Revelar.si eu 

aprendi a mostrar isso de várias outras formas. Aprendi a mostrar na fotografia, na 

colagem e outros fatos. (Íris) 

Faz-se, neste ponto, importante lembrar que Pérola diz não se compreender como 

guerreira justamente porque, como mulher, se vê precisando lidar com as violências. Neste 

sentido, compreendemos que não é somente uma identificação como mulher que faz as outras 

se reconhecerem fortes. Alguns dos fatores relativos ao ser mulher que pareceram ser 

significativos para construção de resiliência, nos demais casos, foram o contato relevante com 

outra(s) mulher(es) e a apropriação de uma maneira de enfrentar as dificuldades, com base em 

um exemplo, apoio ou compartilhamento neste processo.  

Neste sentido, ratificamos o exposto por Ferreira e colaboradores (2013) e Cyrulnik 

(2004, 2015, 2016), quando estes apontam para a necessidade das relações na construção de 

resiliência. Ainda, testificamos o que defendem Ungar (2008, 2011, 2018) e Ungar e 

colaboradores (2013) sobre a influência positiva de relações significativas com pares para o 

processo resiliente. 
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Nossos resultados demonstram, por um lado, o longo caminho ainda a ser percorrido 

pela nossa sociedade, para que cheguemos a uma igualdade de gênero, no que concerne aos 

direitos. As desigualdades e violências várias, especialmente para estas que, em sendo mulheres 

negras e de periferia, vivenciam outras intersecções do não-hegemônico, são possíveis 

produtoras de eventos traumáticos.  

Por outro lado, frisamos as construções possíveis, indicadas nos nossos resultados, pela 

relevância da presença, reconhecimento e amparo das mulheres entre si, desde a família 

pregressa e atual, aos coletivos de pares, para o reconhecimento do “poder ser” da mulher de 

periferia, como nos conta Estela. Entendemos, assim, que precisamente quando estas mulheres 

estão ancoradas num reconhecimento subjetivo, mas também coletivo, de poder, a resiliência 

logra ser tecida. 

 

7.3 Ninhos periféricos de resiliência: relações familiares e comunitárias 

Vários são os autores que defendem que a família pode ser uma base para a construção 

da resiliência (Cyrulnik, 2004; Cyrulnik & Cabral, 2015; Rooke & Pereira-Silva, 2012; Walsh, 

2016; Yunes, 2003; Yunes, Mendes, & Albuquerque, 2005; Yunes & Szymanski, 2003, 2006). 

Também é reconhecida na literatura científica a relação entre resiliência e contexto comunitário 

(Bezerra, 2015; Cabral, 2015; Ojeda, 2005; Ojeda, Jara, & Márquez, 2007; Peres et al., 2018). 

Considerando os resultados de nosso estudo, elencamos a seguir algumas articulações com tal 

literatura. Usando a metáfora de ninhos periféricos, convergimos as categorias abertas olhares 

sobre o Coque, relações comunitárias e relações familiares, as quais estiveram, em nossa 

análise, conforme redes de significados, fortemente articuladas, às estratégias para continuar a 

nascer.  



156 

 

 

O ninho, é um espaço de desenvolvimento que possibilita a organização de atitudes e 

estratégias que serão usadas ao longo da vida. A periferia, por sua vez, pode ser compreendida 

como um sentimento de pertencimento e uma atitude de não assujeitamento à margem. Esta 

mesma periferia tem construído maneiras de ser solidárias e amparadoras entre os que a 

compõem, bem como modificadoras da realidade social (Souza, 2014; Takeuti, 2010). Assim, 

os ninhos periféricos podem ser compreendidos a partir das relações e vínculos que se 

estabelecem nesse contexto, construindo vivências transformadoras e, portanto, resilientes. 

No presente trabalho, nota-se que as mulheres encontram na família e na comunidade 

uma espécie de ninho, que facilita e alicerça seu desenvolvimento, ainda que em meio a 

dificuldades. Em outras palavras, esse ninho familiar e comunitário permite construir 

resiliência.  

Não obstante histórias de distanciamento afetivo, ausências e até violências nas famílias 

de origem, como as de Flora, Meri, e Ametista, todas as mulheres, com exceção a Pérola, 

citaram algum suporte neste primeiro grupo familiar. Na geração 1, as três mulheres buscaram 

posteriormente por uma nova configuração familiar, que melhor as amparasse, com origem em 

um casamento e baseada na colaboração mútua, para benefício e crescimento coletivos e, 

mesmo com dissolução parcial ou completa desse projeto de família, essas mulheres encontram 

novos desenhos familiares que constroem também formas possíveis para continuação da vida.  

Ainda que todas na geração 2 tenham se casado, essa união não é citada como algo 

determinante frente às maiores questões de suas vidas. A maternidade, ao contrário, as faz 

revisitar suas feridas anteriores e ressignificá-las ou reagir sobre estas. Na geração 3, Íris afirma 

ter apoio na família, ainda que haja incompreensão pontual.  

Conforme exposto, as vivências dessas mulheres vão ao encontro do que se denomina 

resiliência familiar. Esta última pode ser compreendida como um processo de fortalecimento 
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tanto do indivíduo, quanto da família, em relação, no enfrentamento a adversidades (Walsh, 

1996, 2016; Yunes, 2003; Yunes & Szymanski, 2006). 

Na Psicologia Transpessoal, as relações familiares são abordadas por autores como Grof 

(2000) e Wilber (2007, 2010), os quais compreendem que os laços construídos, desde a mais 

tenra idade, alicerçam o processo de desenvolvimento humano. Assim, apontam para a 

importância da família de origem nessa formação. No mesmo sentido, Cyrulnik e Cabral (2015), 

argumentam pela importância da vinculação segura para esse desenvolvimento e consequente 

base para a construção de resiliência.  

Algumas das histórias de nossas participantes descrevem vínculos fragilizados nas 

famílias de origem. Entretanto, assim como sugerem Cyrulnik e Cabral (2015), essas mulheres 

encontram em outros eventos significativos na sua trajetória, tais como o casamento, a 

maternidade e a nova organização familiar, uma forma de buscar estabelecer vínculo seguro.  

De forma semelhante a Sousa (2006), percebemos nas nossas mulheres que a nova 

dinâmica familiar, a qual se revela com o advento da conjugalidade, da maternidade e dos 

consequentes novos projetos de vida familiar, demandam diferentes formas de viver que podem 

levar ao processo resiliente. Ainda, o entendimento da experiência da maternidade como uma 

abertura para novos padrões de vinculação está, no presente trabalho, em consonância com o 

indicado por Felice (2007), quando credita a esta um poder transformador e curativo para a 

mãe, em relação a experiências anteriores. 

Ainda no que se refere a esse ninho familiar, Cyrulnik (2004) argumenta que uma 

família suprida afetivamente e socialmente oferece maior segurança para a construção da 

resiliência dos seus membros. Assim, as famílias também se inserem em um contexto 

comunitário e social, o qual influenciam e pelo qual são influenciadas. Passamos então ao 

segundo ninho: a comunidade do Coque.  
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Todas as mulheres citam violências que perpassam a vivência na comunidade. De forma 

distinta, porém, elas veem e vivem a comunidade. Oceana e Meri falam de um Coque que abriga 

as incongruências da criminalidade e o estigma da margem social, mas também onde vivem 

pessoas “direitas” que se ajudam. Flora e Ametista, por sua vez, falam de lugares, pessoas e 

experiências boas e ruins em comunidade, e abordam ajudas pontuais recebidas, além da 

inserção em um grupo, no Neimfa. Assim, as relações comunitárias citadas pelas quatro 

mulheres informam colaborações e apoios momentâneos, embora disponíveis e relevantes em 

algum momento das suas vidas.   

Aurora destaca sua ligação afetiva com os membros do Neimfa, enquanto Estela tem 

como foco sua persistência em sonhos e a luta por direitos, identificando-se e defendendo a 

comunidade, com influência da educação e suporte que recebeu do Neimfa. Íris reconhece 

preconceitos e questões sociais que se relacionam com sua origem na comunidade, e se insere 

em grupo de pares e cursos semelhantes ao que sua mãe anteriormente participara, também 

através do Neimfa, numa forma de buscar a igualdade.  

Aurora, Estela e Íris, assim, reconhecendo também os problemas, se inserem de forma 

mais ativa na construção de um desenvolvimento em associação com a comunidade, à serviço 

desta ou em identificação com a mesma. Pérola é a única que não cita algum apoio comunitário, 

para além do suporte emocional de um amigo, para enfrentar as consequências das violências 

vividas no Coque.  

Concordamos com Yunes e Szymanski (2005), quando estes descrevem que a família é 

contexto para desenvolvimento de seus membros, assim como, em comunidade, este grupo 

também pode agir para facilitar ou encorajar as pessoas à sua volta ao mesmo desenvolvimento, 

como é o caso de Aurora, Íris e Estela. A família Céu tanto aborda um fortalecimento mútuo 

entre suas membras, quanto uma relação parecida com a comunidade, na qual, como diz Aurora, 
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acolhem e são acolhidas. Dessa forma, elas constroem resiliência tanto em família, quanto em 

comunidade, reforçando o que descreve Cyrulnik (2004, 2015, 2016), sobre o caráter relacional 

da resiliência.   

Cyrulnik (2016) descreve também casos em que toda uma família se encontra 

traumatizada, ou casos nos quais seus membros não conseguem prover entre si o suporte para 

a resiliência. Esse pode ser o caso da família Água, que nos traz, desde a avó, dona Oceana, 

histórias de medo, passando pela mãe, Meri, histórias de ausências, até Pérola, histórias de 

violência. Todas estas não mencionam amparo significativo da família, diante de tais 

sofrimentos. Por outro lado, Oceana e Meri descrevem algum nível de ajuda ou identificação 

comunitária, que pode as alicerçar para o processo resiliente. 

Autores como Cabral (2015) e Ojeda (2005) apontam que a comunidade pode ser 

protetiva na lida com as adversidades, ao que Ungar (no prelo) acrescenta que, para que o 

contexto possa conferir base para o processo resiliente, não basta que os recursos existam, mas 

é necessário que eles sejam acessados de maneira relevante. Assim, a experiência de 

participação do Neimfa, conforme narrado por Aurora, Flora, Estela e Íris, é um recurso 

acessível que existe justamente na e para a relevância de quem o materializa, na ação destas 

mulheres e de outras pessoas da localidade e de fora dela. 

Das narrativas de Aurora, Flora, Estela e Íris, depreendemos ainda que um dos atratores 

dessa mesma associação reside em fornecer uma identidade comum e uma coesão comunitária, 

como suporte de resiliência. Essa identidade e coesão, ainda que não relacionada diretamente 

ao Neimfa, também surge nas falas de Oceana e Meri. O desenvolvimento de identidade e 

coesão com outros é apontado por Libório e Ungar (2010) como um dos pontos para 

desenvolver resiliência. 



160 

 

 

A partir dos nossos resultados, reforçamos compreensões de que a resiliência se dá em 

interação entre pessoa e contexto, e que se faz fundamental o acolhimento e apoio de outras 

pessoas nesse processo. Conforme apontado por Cyrulnik (2004), não é o indivíduo isolado que 

vai criar as condições para o desenvolvimento de forma saudável e resiliente. Esse processo se 

dá justo na interação.  

Nesta perspectiva relacional, Cyrulnik (2009, 2016) aponta a importância dos tutores de 

resiliência, como os indivíduos ou grupos que entendem, apoiam a pessoa em processo 

resiliente ou têm alguma conduta mais ativa na proteção e enfrentamento de adversidades. Tais 

tutores proveem um auxílio afetivo que baseia uma nova forma de vinculação e socialização, a 

qual reorienta o universo psíquico a um desenvolvimento, sustentando o processo resiliente. 

Assim, corroboramos com a literatura sobre a resiliência quando esta afirma que as 

relações comunitárias e familiares são sustentação para o desenvolvimento de resiliência. No 

caso das nossas mulheres, os vários ninhos construídos nessas relações permitiram, em 

diferentes momentos de suas trajetórias, algum nível de enfrentamento das dificuldades e 

crescimento. 

É importante enfatizar que concordamos com Cyrulnik (2016), quando este argumenta 

que não é um modelo de estrutura familiar que irá definir a sua capacidade de amparar 

seus(suas) membros(as) para resiliência, mas sim seu funcionamento voltado para relações 

afetivas amparadoras. De forma semelhante, Ungar (no prelo) explica que os recursos sociais e 

comunitários que podem embasar a resiliência não obedecem a um padrão, devendo ser 

específicas e relevantes aos indivíduos e grupos. 

Ainda, outro ponto a se salientar é que as narrativas das nossas colaboradoras 

corroboram com Kruppa (2017), demonstrando que se os espaços periféricos não podem ser 

reduzidos ao risco e à vulnerabilidade, também não devem ser romantizados. Nos alinhamos ao 
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autor, quando este destaca que a imposição à pobreza e à exclusão social não é, de maneira 

alguma, algo a se poetizar. Mesmo que com atenção aos enfrentamentos possíveis, não podemos 

perder de vista que os espaços periféricos vivem uma somatória de exclusões e violências 

(Vieira da Cunha & Feltran, 2013; Feltran, 2010; Pryston, 2003). 

Logo, a percepção dos ninhos já mencionados não é uma negação das adversidades. Ao 

contrário, compreendemos que tais ninhos não são blindagem aos traumatismos, mas, tal como 

ocorre em todo processo resiliente, são a construção de um desenvolvimento, em relação, a 

partir do que se vive. A proposta de uma perspectiva de ninhos periféricos de resiliência é, 

assim, uma busca de compreensão da periferia a partir dos vínculos significativos que 

constituem alicerces para as transformações e a resiliência. 

 

7.4 A resiliência-espiritualidade e o compromisso com a vida 

A consideração da espiritualidade é de importância primeira para a legitimação da 

Psicologia Transpessoal enquanto uma Psicologia de integralidade. (Ferreira, Silva, & Silva, 

2015). Desde a sua fundação, a Psicologia Transpessoal trabalha com a noção de uma 

subjetividade espiritual, numa afirmação de que a natureza humana é mais ampla do que 

comumente é compreendida: não uma essência, mas um processo (Silva, Ferreira, & Silva, 

2016). A afirmação desta amplitude e processualidade, em relação à espiritualidade, é melhor 

explicitada a seguir. 

Do ponto de vista Transpessoal a espiritualidade não é simplesmente uma crença de 

fórum pessoal. Rememorando o que foi anteriormente tratado nesta dissertação, a 

espiritualidade pode ser compreendida como um acontecimento que, independentemente de 

afiliações religiosas, vai na direção de transformações e atingimento de valores altruístas, 

tocando e modificando a pessoa como um todo (S. C. R. da Silva, 2015).  
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Também segundo S. C. R. da Silva (2015), a espiritualidade está em tudo que aponta 

para possibilidades de ser, quebrando com a rigidez identitária, informando da abertura humana, 

de maneira que o indivíduo tenha sua relação com o mundo alterada e não possa levar vida 

como anteriormente o fazia. Conforme nossa participante, Meri, a espiritualidade é aquilo que 

nos move. 

Sem a pretensão de reduzir uma categoria a outra, quando hifenizamos resiliência e 

espiritualidade, nosso objetivo é discutir a resiliência a partir da Psicologia Transpessoal 

(Ferreira, 2012; Silva, 2015; Silva et al., 2016), a qual aponta para a espiritualidade como força 

motriz do desenvolvimento e formação humanos. Visto deste ponto, qualquer tentativa de 

apreensão da resiliência é fragmentada se não faz referência à espiritualidade, pois esta enseja 

o cultivo de potenciais humanos no plano relacional, afetivo, cultural, entre outros (Saldanha & 

Simão, no prelo; S. C. R. da Silva, 2015; Simão & Saldanha, 2012). Tais potenciais, florescendo 

em diferentes planos deste desenvolvimento, são imprescindíveis para o florescimento de uma 

resiliência integral. 

Ao hifenizar as palavras “resiliência” e “espiritualidade” e torná-las uma única 

expressão, enfatizamos ainda uma processualidade que se desenrola no curso da vida. Essa 

processualidade implica em uma abertura para a transformação e o desvelamento de novas 

formas de ser, ainda que em meio a eventos traumáticos, que criam empecilhos nesse percurso 

e obstacularizam a retomada de um desenvolvimento.  

Neste sentido, várias das narrativas que compõem os resultados deste estudo evidenciam 

o enfrentamento dos traumatismos, reconhecendo as dificuldades, mas afirmando uma 

confiança no enfrentamento que as faz transcender os obstáculos, sem negá-los, numa forma de 

compromisso com a vida. Seguem alguns trechos das narrativas que ilustram o dito. 

Eu acho que é essa espiritualidade assim me dá força sabe, me dá força assim, eu passar 

por essas questões e acreditar que nada é por acaso. Ver um dia de sol. Então, às vezes, 
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eu vejo assim. [...] Eu tenho certeza que hoje mais de que nunca que o que eu passei, o 

que eu passo, foi porque o plano espiritual resolveu isso para mim. Eu me agarro assim 

nessa espiritualidade maior, assim. Eu sou muito de chamar Jesus, Deus, mesmo não 

tando aqui. Eu vivo aqui na prática do dia a dia. Mas eu não digo assim “Ah, eu tenho... 

esse sou santo é o santo que eu tenho devoção, que eu vou me agarrar”. Não, eu não 

tenho isso, eu sou, assim. Então é para cantar para Shiva, eu vou cantar pra Shiva, é pra 

cantar pra Francisco, eu canto pra Francisco. Não tem isso, assim “eu vou me agarrar a 

divindade, isso pra mover isso, pra mover isso”. Eu quando morrer, ó, vai ser tanto 

espírito, tanto espírito, que eu não sei nem quem! Eu vou eu vou gritar para me levar 

pra luz. [...] Por que eu ia dizendo a Estela: “Ó, o primeiro que vir na tua mente, tu 

chama que eu me agarro.” [...] Então isso me move. (Meri). 

Não sou uma pessoa de tá com esse negócio não, eu vou atrás mesmo. De desistir, eu 

não sou uma pessoa de desistir fácil não...das coisa não. [...] Me abalo, mas me levanto. 

Me levanto. (Estela) 

Oxente, nós ia pra igreja, nera, Flora? Pra igreja quase todo, toda de tarde Flora dizia 

“se ajeita Ametista, que a gente vai andar”. “Se ajeite que a gente vamo andar, a gente 

vai é lá na igreja”. Que é a Igreja de Santo Antônio, que tá ajeitando, que uma vez a 

gente foi a um quadro, que nós se inscreveu. Aí depois Flora levou eu lá na outra que 

tem lá perto do negócio do Bolsa Família. [...] Lá na rua do Imperador, né, parece que é 

Imperador aí, né? Nós foi pra aquela igreja que tem ali, tem uma igreja ali, de Santo 

Antônio. Que aí Flora-, aí, ela, eu tava com o barrigão dela. Aí a ota fez assim: Eu vou 

dar ela a Jesus Crist... não, pra Santo Antônio Caminhador. Foi. Pra ela andar logo. Pra 

ela caminhar, né? Aí digo “eita, tá caminhando, mesmo”. Ela, ela tira só nota boa na 

escola, vum? (Ametista) 

E pra gente a vida foi muito difícil, pode ver que foi muito difícil a vida da gente, mas 

nóis superou! [...] Eu superei. Sabe porque eu superei? Porque aqui era bom de a gente 

morar. Eu sou feliz aqui, eu sou feliz, tô feliz mesmo! (Oceana) 

Em sentido semelhante Aurora nos diz: “Rapaz, o que me ajudou muito mesmo foi a... 

a certeza de, de vencer as dificuldades”, enquanto Flora conta: “Olhe, minha filha: papai do 

céu! Porque, minha filha, o que eu já passei, oxe! Hoje eu tô uma rica de nosso senhor Jesus 

Cristo e meus irmãos de luz.” 

Nestas seis falas, abordamos uma resiliência que em ligação com a espiritualidade, tem 

como característica a confiança no viver. Seja num sentido ou propósito para o vivido, seja num 



164 

 

 

sentimento de felicidade ou na perseverança, essas mulheres nos informam de um movimento 

no qual a resiliência é o próprio ato de viver, que inclui os traumatismos, mas os ultrapassa. 

Conforme Wilber (2007), o desenvolvimento humano está a serviço de um movimento 

contínuo de transcender e incluir. Em concordância, a resiliência, conforme Fantova (2008), 

não é a mera exclusão das adversidades. Em complemento, podemos citar Cyrulnik (2004, 

2016, 2015) e Cabral e Cyrulnik (2015), quando estes afirmam que a resiliência não consiste 

em apagar o que aconteceu, mas sim em criar uma nova perspectiva depois do acometimento 

por um traumatismo. 

A noção de transcendência, que está no radical da palavra Transpessoal, indica um 

impulso para a espiritualidade, enquanto potencialidade de transformação e integralidade 

humanas, sem desligar-se da imanência (Ferreira et al., 2016b). A transcendência assinala, 

assim, as possibilidades de cultivo de uma subjetividade aberta, enraizada na experiência, 

inclusiva e em constante vir a ser. 

Com esta compreensão, e com base nas histórias que dão vida a esta pesquisa, 

apostamos, junto com nossas mulheres, em uma resiliência-espiritualidade que não é senão no 

mundo vivido. Compreendemos, desta forma, que a resiliência está na transformação, própria 

da existência humana em desenvolvimento, rumo a formas mais integradas (ou transpessoais) 

de ser. 
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8 Considerações finais 

O estudo que se imprime neste escrito partiu do desejo de compreensão da trajetória de 

mulheres que, contrariando as predições lógicas de tantas abordagens sobre a periferia, 

pareciam desafiar perspectivas deterministas e trágicas sobre sua vivência, construindo novas 

perspectivas de crescimento, em associação. Também contrariando as racionalidades da 

pesquisa tradicional, esta pesquisa nasce de um sentimento e intuição pessoais de que a história 

das mulheres da periferia importa, toca, emociona, de modo que desde o início sabíamos que 

nem tudo caberia nestas páginas. 

Começamos a pesquisa com o objetivo de compreender de que forma traumatismos e 

resiliência perpassam a trajetória de vida de três gerações de mulheres da comunidade do 

Coque, na cidade de Recife-PE. Desde a primeira centelha do que originaria esta dissertação, 

baseamo-nos numa perspectiva sagrada (Clements, 2004, 2009, 2011), com reverência e 

cuidado para com as histórias e experiências das oito mulheres que colaboraram com o nosso 

trabalho diretamente, através das entrevistas narrativas, mas também de todas as outras, que de 

forma menos direta estiveram nas nossas anotações no diário de campo e na construção e 

acolhimento diários desta pesquisa na comunidade.  

Partindo de um desejo e significado pessoais, a pesquisa tornou-se terreno para 

encontros que foram além do estritamente necessário para responder aos compromissos de uma 

pesquisa, o que só acrescentou e oportunizou um contato mais genuíno com o campo e o tema 

de estudo. 
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Iniciamos esta dissertação introduzindo o tema que baseia este trabalho, a resiliência, 

bem como trazendo outras literaturas que se fizeram importantes nesta construção. Em seguida, 

as histórias que compuseram nossa pesquisa foram expostas, inicialmente, com pouca 

interferência da pesquisadora. Na continuidade, somamos às histórias nossas compreensões do 

diário de campo, em uma análise estruturada na hermenêutica, a qual valorizou pensamento 

tanto quanto sensação, intuição e sentimento, para que se chegasse a uma apresentação ao 

máximo aproximada do que pudemos compreender dessas histórias.  

A apresentação das histórias obedece a um agrupamento em gerações, na busca de 

demonstrar como o processo estudado se deu, ao longo do tempo e nas histórias coletivas de 

cada grupo. Na primeira geração, são muitos os relatos de violações, desde as barreiras sociais 

até a violência urbana. Por outro lado, as relações familiares e comunitárias ganham destaque 

como formas de enfrentamento. Na segunda geração, as relações familiares surgem tanto como 

terreno para feridas, quanto de crescimento. As relações comunitárias e entre mulheres, 

baseadas em um sentimento de pertencimento e/ou colaboração, também são referidas como 

facilitadoras da construção de novas perspectivas. Na terceira, o ser mulher é fortemente 

acionado, em reconhecimento às questões de gênero e às problemáticas e enfrentamentos 

possíveis diante disso.  

Por fim, o capítulo de discussão serviu para demonstrar o que acreditamos serem as 

principais contribuições deste trabalho, em articulação à literatura científica. 

Destacamos a compreensão da resiliência destas mulheres numa leitura de quatro 

quadrantes, a partir de Wilber (2007), entendendo que aspectos subjetivos, objetivos, singulares 

e plurais se entrelaçam nesta construção. Dessa forma, afirmamos a relevância de buscar 

aspectos de subjetividade, comportamento, cultura e sociedade para uma resiliência integral. 

Ainda, conforme compreensão do desenvolvimento humano da Psicologia Transpessoal, 
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também identificamos que a resiliência pode ser vivenciada como um crescimento pessoal, 

coletivo ou total. 

Apontamos para a importância, ao estudar a resiliência em mulheres, da consideração 

do contexto que comporta desigualdades de gênero, desde as referências para o que é ser 

mulher, passando pelas discriminações e chegando até a vivência das violências consequentes 

desta diferenciação. Não obstante estes atravessamentos, as mulheres demonstram encontrar, 

entre si, amparo para construção do seu processo resiliente na inspiração, apoio e em associação 

com outras mulheres. 

De maneira semelhante, entendemos que as famílias e a comunidade podem ser lidas 

como ninhos, nos quais as mulheres podem encontrar suporte para o desenvolvimento de 

resiliência. Com cuidado para a não-romantização dos percalços vividos na periferia, 

compreendemos que são possíveis caminhos para o desenvolvimento, nas relações, de forma 

integrada ao contexto em que se vive. 

Finalmente, compreendemos que a resiliência pode ser lida como um processo de 

natureza espiritual, que modifica a pessoa como um todo e aponta para um crescimento 

transpessoal, ao incluir e transcender as adversidades. Esta compreensão vai ao encontro do 

entendimento da Psicologia Transpessoal sobre a espiritualidade (S. C. R. da Silva, 2015). 

Como em todo processo vivo, as dificuldades de toda natureza que surgiram, buscaram 

ser incorporadas no processo com compreensão do crescimento que estes obstáculos puderam 

nos proporcionar, indicando caminhos outros do pesquisar, fazendo-nos chegar até aqui.  

Observamos nossas limitações em alcançar a compreensão de aspectos objetivos 

individuais dos traumatismos e da resiliência, e atribuímos isto ao nosso método e perspectiva 

sobre o fenômeno. Ainda, sentimos dificuldade em definir com exatidão, em cada caso, o que 

seria em si o traumatismo e, em menor escala, também a resiliência. Por este motivo, buscamos 



168 

 

 

 

não qualificar de forma muito fixa ou determinista cada evento narrado, permitindo que o dito 

ganhasse um sentido mais compreensivo e processual, tal como propõe nossa abordagem do 

fenômeno.  

Entre o que não foi exequível ou precisou ser modificado neste processo, podemos citar 

a realização de uma oficina de construção de álbum de família ou caixa de memórias, a qual 

seria feita com cada grupo familiar, e que tinha como objetivo a compreensão de como o 

processo resiliente se dava na história da família e ao longo do tempo, entrelaçando as vivências 

familiares. Uma experiência piloto mostrou que seria difícil acessar conteúdos traumáticos em 

coletivo, e ainda que o material proposto (recortes de revista para colagem, material de papelaria 

e fotos pessoais, além de qualquer outro elemento que elas quisessem trazer) não se mostrava 

representativo deste processo, pois nos recortes as mulheres não se reconheciam, e as fotos não 

evocavam momentos de transformação, mas de alguma comemoração, em geral. Na oficina 

piloto, o processo se desenrolou de forma que conversamos muito mais sobre os momentos 

felizes desta família, o que não deixou de ser rico, mas não respondia à questão de pesquisa e, 

por isso, não foi incluído na dissertação. 

Um elemento que não conseguimos transmitir, como gostaríamos, na dissertação foi o 

diário de campo. Pela natureza livre, ele se desenrolou de forma muito atrelada à relação da 

pesquisadora com a pesquisa, com a comunidade, mas com muito além destas. Ainda, a análise 

deste diário, de forma isolada, se mostrou não exequível dentro dos prazos. 

Como elemento percebido que não pôde ser abarcado neste trabalho, está a passagem 

dos padrões familiares de traumatismos e resiliência entre as gerações das participantes. 

Entendemos que este processo pode ser melhor compreendido em outra pesquisa. Também 

recomendamos que pesquisas que se voltem com maior profundidade para o papel das 

associações, institucionalizadas ou não, e colaborações, na família e fora dela, entre mulheres 
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de periferia, para o processo resiliente, pois tanto as narrativas, quanto a inserção no campo 

apontam para a importância destes vínculos. 

Concluímos, de maneira geral, que a resiliência, em uma compreensão ampla e 

complexa, pode ser acionada para pensar as mulheres de periferia sem reduzi-las ao risco ou 

vulnerabilidade, com atenção ao que é possível diante da vida que se leva. Da primeira à terceira 

geração, pudemos perceber a resiliência como uma construção diária, nas relações, no mundo 

vivido. Dessa forma, nossos resultados concordam com Cyrulnik, quando este afirma que “a 

resiliência não é um catálogo de qualidades que um indivíduo possui. É um processo que, do 

nascimento à morte, nos tece sem cessar com nosso entorno.” (Cyrulnik, 2004, p. X) 

Entendemos que a pesquisa pôde, para as participantes, contribuir para um resgate das 

suas potencialidades, trazendo à consciência suas próprias histórias de enfrentamento, ou 

permitindo que o apoio necessário fosse acionado, como foi o caso da participante encaminhada 

para psicoterapia. Também foi oportunizado o crescimento da pesquisadora, academicamente, 

mas também fora deste domínio, de forma semelhante às participantes, na inspiração e em 

colaboração com estas e outras mulheres, do Coque e fora dele.  

Parafraseando Remen (1998)3, é possível dizer que tornar-me mestra revelou-se, neste 

processo, menos importante do que confiar no potencial de crescimento, resiliência e cura das 

feridas internas que há em mim mesma, em cada uma das mulheres de periferia e em todas os 

seres humanos. Assim, espera-se que o trabalho continue, com a sua publicação, a reverberar 

em transformações positivas, em quem ele de alguma maneira alcance. 

                                                 

 

 

3 “Tornar-me especialista revelou-se menos importante do que lembrar-me da integridade que há em mim mesma 

e em todas as outras pessoas e confiar nesta integridade” (Remen, 1998, p.189). 
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Apêndices 

Apêndice A: Roteiro de entrevista 

Depois de explicitar o contexto da investigação em termos amplos à participante, sanar 

dúvidas, convidar formalmente participação e gravação de voz e obter o aceite dessa, via 

entendimento e assinatura de TCLE e/ou TALE, quando for o caso, e termo de gravação de voz, 

é realizada uma breve explicação do procedimento da entrevista. Segue-se para a o tópico inicial 

para a narração sobre a dinâmica de trauma e resiliência durante a trajetória de vida, com a 

seguinte questão disparadora: 

Eu gostaria que você me contasse a história da sua vida, desde quando você era pequena 

até hoje, passando pelos momentos difíceis, os aperreios, e como você fez pra enfrentar 

isso, até se tornar uma mulher hoje reconhecida no Coque como guerreira. 

 

Iniciada a narração, esta não deverá ser interrompida até que haja uma clara indicação 

(coda), significando que o entrevistado se detém e dá sinais de que a história terminou. Quando 

o informante indicar a coda no final da história, poderá ser perguntado se há mais alguma coisa 

que ele gostaria de dizer. 

Quando a narração chegar a um fim “natural”, surge a fase de questionamento. As 

perguntas formuladas com base no interesse da pesquisa – questões exmanentes – deverão ser 

traduzidas em questões imanentes – temas, tópicos e relatos de acontecimentos que surgiram 

durante a narração – com o emprego da linguagem do informante, buscando completar as 

lacunas da história. As questões exmanentes, as quais a pesquisadora deve buscar sanar, são:  

• A construção de uma narrativa desde a infância até os dias atuais; 
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• Explicitação dos momentos de trauma; 

• Desvelamento dos momentos e formas de construção de uma nova perspectiva 

de vida. 

Em cada entrevista, as questões imanentes variam conforme a necessidade, a fim de 

responder às questões de pesquisa. 

No final da entrevista, com o gravador desligado, podem acontecer discussões 

interessantes na forma de comentários informais que poderão ser importantes para a 

interpretação da narração no seu contexto. No sentido de não perder esta informação, 

utilizaremos o recurso do diário de pesquisa. As anotações em diário de pesquisa foram 

realizadas logo após o encontro ter sido encerrado. Nele, poderão constar também informações 

de contextualização e de linguagem não oral da entrevista. 
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Apêndice B: Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE para maiores de 18 e 

menores de 60 anos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: TRAUMA E RESILIÊNCIA NA 

TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE, que tem 

como pesquisadora responsável Juliana de Morais Peres. 

Esta pesquisa pretende compreender de que forma traumatismos e resiliência perpassam 

a trajetória de vida de três gerações de mulheres da comunidade do Coque, Recife-PE. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir para o conhecimento sobre os 

traumas e estratégias de resiliência de mulheres de periferias urbanas brasileiras, bem como 

contribuir para a consideração dessas questões no trabalho da Psicologia e áreas afins. 

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista individual e 

participar de uma oficina de construção de um álbum de família em grupo, com duas mulheres 

de sua família que também serão selecionadas para a pesquisa. Os dois momentos serão 

gravados em áudio e transcritos posteriormente para uso na pesquisa. 

 Durante a realização das entrevistas e construção do álbum de família a previsão de 

riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico 

ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer algum desconforto emocional que será minimizado através de um 

encaminhamento a um serviço de Psicologia gratuito, oferecido pelo Núcleo Educacional 

Irmãos Menores de Francisco, no Coque, em Recife-PE, onde o responsável pelo recebimento 

do encaminhamento é Aurino Lima Ferreira, cujo telefone é (81) 999751594. Cabe registrar 

que a pesquisadora possui condições de oferecer um acolhimento e suporte terapêutico inicial, 

por ser psicóloga e psicoterapeuta.  

Você terá como benefício a possibilidade de reservar um momento para fazer uma 

escuta interior atenta sobre os momentos vividos e como estes impactaram em sua 
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subjetividade, melhorar o autoconhecimento sobre a própria lida com traumas e construção de 

resiliência, além de contribuir na produção de conhecimento na área do estudo. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato 

com Juliana de Morais Peres, pelo telefone (84) 996221503, no seu endereço, em Rua São João, 

1305, Lagoa Seca, Natal-RN, ou e-mail juliana.peres@outlook.com, ou falando com sua 

orientadora, Geórgia Sibele Nogueira da Silva pelo telefone (84) 994710024 ou e-mail  

gsibele@gmail.com, ou ainda com seu co-orientador, Marlos Alves Bezerra, pelo telefone (84) 

999874642 ou e-mail bezerramarlosalves@gmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pela 

pesquisadora e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Em caso de qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 

(84) 3215-3135, ou no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa 

Nova, Natal-RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Juliana de Morais Peres. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

TRAUMA E RESILIÊNCIA NA TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO 
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COQUE, RECIFE-PE, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Recife,  

 

__________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

Declaração da pesquisadora responsável 

 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo TRAUMA E RESILIÊNCIA NA 

TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados à participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade da mesma. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Recife,  

 

__________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Apêndice C: Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE para maiores de 60 anos 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: TRAUMA E 

RESILIÊNCIA NA TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO 

COQUE, RECIFE-PE, que tem como pesquisadora responsável Juliana de Morais 

Peres. 

Esta pesquisa pretende compreender de que forma traumatismos e 

resiliência perpassam a trajetória de vida de três gerações de mulheres da 

comunidade do Coque, Recife-PE. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir para o conhecimento 

sobre os traumas e estratégias de resiliência de mulheres de periferias urbanas 

brasileiras, bem como contribuir para a consideração dessas questões no trabalho 

da Psicologia e áreas afins. 

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista 

individual e participar de uma oficina de construção de um álbum de família em 

grupo, com duas mulheres de sua família que também serão selecionadas para a 

pesquisa. Os dois momentos serão gravados em áudio e transcritos posteriormente 

para uso na pesquisa. 

 Durante a realização das entrevistas e construção do álbum de família a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer algum desconforto emocional que será minimizado através 

de um encaminhamento a um serviço de Psicologia gratuito, oferecido pelo 

Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco, no Coque, em Recife-PE, 

onde o responsável pelo recebimento do encaminhamento é Aurino Lima Ferreira, 
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cujo telefone é (81) 999751594. Cabe registrar que a pesquisadora possui 

condições de oferecer um acolhimento e suporte terapêutico inicial, por ser 

psicóloga e psicoterapeuta.  

Você terá como benefício a possibilidade de reservar um momento para 

fazer uma escuta interior atenta sobre os momentos vividos e como estes 

impactaram em sua subjetividade, melhorar o autoconhecimento sobre a própria 

lida com traumas e construção de resiliência, além de contribuir na produção de 

conhecimento na área do estudo. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando 

em contato com Juliana de Morais Peres, pelo telefone (84) 996221503, no seu 

endereço, em Rua São João, 1305, Lagoa Seca, Natal-RN, ou e-mail 

juliana.peres@outlook.com, ou falando com sua orientadora, Geórgia Sibele 

Nogueira da Silva pelo telefone (84) 994710024 ou e-mail  gsibele@gmail.com, 

ou ainda com seu co-orientador, Marlos Alves Bezerra, pelo telefone (84) 

999874642 ou e-mail bezerramarlosalves@gmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pela pesquisadora e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Em caso de qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135, ou no Campus Central da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa Nova, Natal-RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com a pesquisadora responsável Juliana de Morais Peres. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos 

e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa TRAUMA E RESILIÊNCIA NA 

TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, RECIFE-

PE, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Recife,  

 

__________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

Declaração da pesquisadora responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo TRAUMA E RESILIÊNCIA 

NA TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, 

RECIFE-PE, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente 

os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados à participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade da mesma. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

Impressão 

datiloscópica 

da participante 
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466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano. 

Recife,  

__________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável  
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Apêndice D: Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE para maiores de 13 e 

menores de 18 anos 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que a menor pela qual você é responsável 

participe da pesquisa: pesquisa TRAUMA E RESILIÊNCIA NA TRAJETÓRIA DE TRÊS 

GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE, que tem como pesquisadora 

responsável Juliana de Morais Peres. 

Esta pesquisa pretende compreender de que forma traumatismos e resiliência perpassam 

a trajetória de vida de três gerações de mulheres da comunidade do Coque, Recife-PE. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir para o conhecimento sobre os 

traumas e estratégias de resiliência de mulheres de periferias urbanas brasileiras, bem como 

contribuir para a consideração dessas questões no trabalho da Psicologia e áreas afins. 

Caso você decida autorizar, ele deverá responder a uma entrevista individual e participar 

de uma oficina de construção de um álbum de família em grupo, com duas mulheres da família 

que também serão selecionadas para a pesquisa. Os dois momentos serão gravados em áudio e 

transcritos posteriormente para uso na pesquisa. 

Durante a realização da entrevista e da construção do álbum de família, a previsão de 

riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre é semelhante àquele sentido num exame físico 

ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer algum desconforto emocional que será minimizado através de um 

encaminhamento a um serviço de Psicologia gratuito, oferecido pelo Núcleo Educacional 

Irmãos Menores de Francisco, no Coque, em Recife-PE, onde o responsável pelo recebimento 

do encaminhamento é Aurino Lima Ferreira, cujo telefone é (81) 999751594. Cabe registrar 

que a pesquisadora possui condições de oferecer um acolhimento e suporte terapêutico inicial, 

por ser psicóloga e psicoterapeuta.  

A jovem menor de idade participante terá como benefício a possibilidade de reservar 

um momento para fazer uma escuta interior atenta sobre os momentos vividos e como estes 
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impactaram em sua subjetividade, melhorar o autoconhecimento sobre a própria lida com 

traumas e construção de resiliência, além de contribuir na produção de conhecimento na área 

do estudo. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato 

com Juliana de Morais Peres, pelo telefone (84) 996221503, no seu endereço, em Rua São João, 

1305, Lagoa Seca, Natal-RN, ou pelo e-mail juliana.peres@outlook.com, ou falando com sua 

orientadora, Geórgia Sibele Nogueira da Silva pelo telefone (84) 994710024 ou e-mail  

gsibele@gmail.com, ou ainda com seu co-orientador, Marlos Alves Bezerra, pelo telefone (84) 

999874642 ou e-mail bezerramarlosalves@gmail.com. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você e para ela. 

Os dados que ela irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-la. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dela nessa pesquisa, ele será assumido pelos 

pesquisadores e reembolsado para você. 

Se ela sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ela será 

indenizada. 

Em caso de qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 

(84) 3215-3135, ou no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa 

Nova, Natal-RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Juliana de Morais Peres.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante legal da 

menor ____________________________________________, autorizo sua participação na 
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pesquisa TRAUMA E RESILIÊNCIA NA TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE 

MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos 

e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ela e também por ter compreendido todos os 

direitos que ela terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ela em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-la. 

 

 Recife,  

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

Declaração da pesquisadora responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo TRAUMA E RESILIÊNCIA NA 

TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados à participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade da mesma. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Recife,  

 

___________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável  

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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Apêndice E: Termo de assentimento livre e esclarecido – TALE 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa TRAUMA E RESILIÊNCIA NA 

TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE, com a 

pesquisadora Juliana de Morais Peres, cujo telefone é (84) 996221503, a professora e 

pesquisadora Geórgia Sibele Nogueira da Silva, cujo telefone é (84) 994710024 e o professor 

e pesquisador Marlos Alves Bezerra, cujo telefone é (84) 999874642. Seus pais ou 

responsável(is) permitiram que você participe.  

Queremos saber como as mulheres do Coque em Recife, Pernambuco, desde as mais 

novas até as mais velhas, passaram ou passam por situações difíceis, que podemos chamar de 

traumáticas, e como elas conseguem enfrentar e sair fortalecidas dessas situações, mostrando o 

que chamamos de resiliência. 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. As jovens que irão participar desta pesquisa têm de pelo menos 15 anos 

de idade, mas também participarão mulheres mais velhas que você, entre elas a sua mãe e a sua 

avó. 

 A pesquisa será feita na comunidade do Coque, em lugar tranquilo e reservado, que seja 

acessível para você, onde as jovens e as outras mulheres participantes responderão a uma 

entrevista individual e, depois, participarão de uma oficina onde construirão um álbum de 

família, junto com as outras mulheres da própria família. Tanto a entrevista como a construção 

do álbum são consideradas seguras, mas é possível ocorrer algum desconforto emocional.  

Caso aconteça algo errado, ou se você se sentir mal com qualquer coisa relacionada à 

pesquisa, você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto. Mas há coisas 

boas que podem acontecer como a possibilidade de se escutar e se conhecer melhor, 

principalmente em relação a como você lida com os traumas e como você faz para enfrentá-los, 

e ajudar mais pessoas a saberem como as mulheres do Coque fazem isso, ajudando inclusive os 

psicólogos a saber mais e trabalhar melhor neste contexto. 

 Se você morar longe do local, dentro do Coque, em que faremos a pesquisa, nós daremos 

a seus pais dinheiro suficiente para o transporte seu e deles, para também acompanhar a 

pesquisa.  
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 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, 

nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão 

publicados em site da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 

https://repositorio.ufrn.br/, onde estudam ou trabalham os pesquisadores, e também em 

revista(s) e congresso(s) científicos, que ainda será (ão) escolhido(s). Isso serve para que outras 

pessoas – profissionais, pesquisadores ou quem tiver interesse – possam conhecer os resultados 

da pesquisa, mas sempre sem identificar as jovens e outras mulheres que participaram ou seus 

responsáveis.  

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa TRAUMA 

E RESILIÊNCIA NA TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, 

RECIFE-PE.   

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

Recife, ____de _________de __________. 

 

________________________________ 

Assinatura da menor  

________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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Apêndice F: Termo de autorização para gravação de voz 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu, ___________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada TRAUMA E RESILIÊNCIA NA 

TRAJETÓRIA DE TRÊS GERAÇÕES DE MULHERES DO COQUE, RECIFE-PE poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, os pesquisadores Juliana de Morais Peres, Geórgia Sibele Nogueira da Silva e 

Marlos Alves Bezerra a realizarem a gravação do áudio de minha entrevista e da oficina 

construção de caixa de memórias, sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 
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Entrevista Aurora (M1) 

Narrativa da participante Unidades de 

significado 

As dificuldades era muito grande, porque meu pai não tinha 

trabalho. Minha mãe era doente das perna, dos braço. [...] E a gente 

morava numa casa de taubua, onde a gente, a maré quando enchia 

entrava dentro de casa. E a gente tinha que esperar secar tudinho pra 

depois ela limpar tudinho, pra poder se acomodar tudinho dentro de 

casa. E a dificuldade grande mesmo era sobre alimentação que a 

gente passamo, né, passamo por muito necessidade. 

Naquela época, a maioria se-, que morava na comunidade do Coque, 

era, era-, a maioria não, a, a, quem morava era tudo pobre. Tudo 

aqueles que não tinha meios de comprar outro canto pra morar, tinha 

que morar aí 

E... a violência também era um pouquinho grande porque diz que 

tinha uma delegacia, mas era lá dentro da, do, ma..., em outra com..., 

em outro local, mas tinha era a dificuldade pra chegar quando a 

maré enchia. Ninguém podia ir lá. 

Nem quem tava lá podia passar pra cá, só se tivesse, só se fosse de 

barco. Mas a pé não, e, a, andando não tinha condições de, de passar. 

E a gente pra ir tinha a linha do trem, passava a linha do trem, tinha 

o trem, toda vida teve o trem. Era trem, não era metrô, né. E a gente 

pra ir pra, na cidade ia a pé. Tinha que... Não tinha como barco, 

tinha nada, se a maré tivesse cheia nós tirava a sandália, e ia por 

dentro d’água até o, a, a linha de trem e ia por cima do trilho, até a 

cidade. 

Tempo foi passando, foi melhorando, mas a gente não tinha energia 

naquela época. Tudo era candeeiro. Mas depois, teve um, um 

candidato que veio, botou uns bico de luz na rua, como um pedaço 

de madeira. Foi, nem era poste, era pedaço de madeira com... puxou 

energia, aí, aí voltou a atenção pra comunidade. Depois a gente... 

aqueles que era melhorzinho de vi- de situação, fez um, um ponto 

de, de energia na casa dele. Ele tinha um bar. Desse bar ele puxava 

energia pras, pras casa, pra gente, aí a gente, dessa energia a gente, 

a gente tinha que pagar ele. Mas era assim, tinha luz até 6 horas da 

manhã. Aí ele ia, às 6 horas da manhã ele desligava. Quando era 

meio dia, ele ligava. Era assim. Uma hora da tarde desligava, 

pronto, só ia ligar seis horas da noite. Era assim. 

Enquanto eu era jo-, nova e tava dentro de casa, as dificuldade era 

maior. As dificuldade era maior, né... que a gente... tinha pouco 

divertimento. Além de onde que tinha divertimento tinha o 

Mocidade, tinha os Caduco, [...] tinha o Juventude. Só que a gente 

não se divertia, porque o... os pais da gente não deixava a gente vir 

pra aqui. Eles não deixava, se fosse pra ir dá uma olhadinha no, 

nesse Mocidade, nos Caduco, mas 10 hora tinha que ficar em casa. 

Aí pouco tinha assim-, eu mesmo pouco tive, assim, liberdade de 

dizer assim, de lazer, divertimento. Não tinha. Não tive isso. Hoje 

as menina tudo têm isso. 

Aí fala, como se diz: foi criança, adolescente e mulher tudo ao 

mesmo tempo, tudo dentro de casa, e, se, sem ter lazer. Tinha nada. 
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Eu só vim melhorar de vida mesmo [...] depois que eu casei, fiquei 

com as menina. A dificuldade era grande, mas não era mais tanto, 

as coisa já tava melhorando. Meu pai já tinha falecido, minha mãe 

também. E era, era ainda era nova, era. 

Aí aos poucos, depois que minha mãe faleceu, tudinho, era que eu 

ainda ia lá pro Mocidade, brincava, dançava, mais meu marido. Ia 

pra jogo, que tinha futebol, a gente ia pra jogo, tudinho. Aí, aí já me 

diverti um pouco, né? 

No casamento foi boa, foi bom, só teve uma dificuldade quando eu 

me separei. Sofri um bocado, passei por dificuldade. Ele também, 

naquela época, o dinheiro... ele trabalhava, mas o dinheiro era pouco 

também. Eu não vou dizer que ele não sustentava as meni... as 

criança. Sustentava. Mas como ainda naquela época as coisa era 

men... é, o salário era men... muito baixo. Aí a gente passava por 

dificuldade, mas... [...] Do tempo das menina pra cá... passei 

dificuldade depois sim, um pouco, quando ele faleceu, né? 

Os menino daqui do Neimfa foi pra lá. [...] Ficou visitando a 

comunidade, aí foi trazendo [cita várias pessoas]. [...] Veio vários 

lembrar os póbi. [...] Os menino se entrosou dentro, dentro da 

comunidade do Coque, ajudou muito. 

Manuela também participou desde lá. Desde lá, foi que começou 

junto comigo. Ela começou. Pessoal lá me chama porque diz que eu 

fui a principal, de, do Neimfa, né? Mas sempre quando eu faço essas 

entrevista, eu sempre entro no nome de Manuela. Porque ela foi que 

ficou junto comigo, quando eu não tava ela era quem. [...] Ela foi 

que a, tinha um quartozinho lá em casa, que era desocupado. Ela foi 

que ofereceu aos menino, pros menino ficar. 

Eu acho que eu passei essas dificuldade todinha e, mas, passei bem, 

visse? Que eu, pra mim aquilo passou, que eu esqueci, e pouco me 

lembro daquela é... da, de, de passado, do sofrimento, eu nem... [...] 

Eu não me vej-, eu não me acho guerreira não. Eu não acho 

guerreira porque... como eu... existe tanta gente, pessoas junto 

comigo, que passaram por dificuldades. 

Rapaz, o que me ajudou muito mesmo foi a... a certeza de, de vencer 

as dificuldades. Cuidar da, das minhas menina, que fiquei com 3 

filha. Graças a Deus eu... sube, a, a, sube cuidar dela. E aí, e o 

fortalecimento de ter os menino [do Neimfa] junto de mim. [cita 

várias pessoas]. Eu tenho a minha família, minha família sempre me 

apoiaram, me ajudaram. Mas, todos foram embora, né? Se mudaram 

daqui. Foram morar fora. Aí eu tinha o apoio dos menino, assim. Eu 

considero o Neimfa como minha segunda família. Tá entendendo? 

Foi o quê: foi o meu apoio, meu, min-, meu, minha... Como é que a 

pessoa chama? Meu esteio. 

De tudo foi os menino [do Neimfa] me fortaleceu muito, quando 

meu marido morreu, tudinho. Eles me confortaram muito, me 

ajudaram. [...] Todos eles me ajudaram muito, a, a, a, a seguir em 

frente e levantar a cabeça. Não fiquei com nenhum homem, mais 

ninguém. Fiquei só com minhas 3 filha mesmo. E pronto. [...] Eu 

tenho que dizer que, que hoje eu, a, eu sou muito grata a todos que 

me deram apoio. Principalmente os menino, que os menino, apesar 
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que naquela época, eles já ajudaram, ajudaram - quando eu digo é 

me ajudaram muito -, mas não foi de ma-, materialmente. [...] 

Porque eles também não tinha. Era como você. Era como você hoje 

tá estudando. Era tudinho estudavam. Tudinho estudava pra fazer 

faculdade. Também não tinha condições. Maria também era outra 

que também, batalhadora, que trabalhava pra sustentar, sustentar os 

filho e a casa e pra ajudar o marido. Mas foi o apoio, o carinho e o 

amor que eles dava à gente, tudinho. É aquel-, tenho muito a 

agradecer o Neimfa de, de, de a minha vida hoje ser tranquila, e fui 

tranquila naquela época, não perdi a cabeça, não me, não me, me 

encaminhei pra vidas de coisas... assim, de, de dança, de viver pela 

rua, de bebedeira, tudinho, nunca, nunca fui. Que eu queria dar 

exemplo a eles, pra eles, eles não chegar na minha casa e dizer assim 

“não, hoje Aurora não me recebeu porque tev-, chegou madrugada 

das, das bebida, disso, aquilo outro. 

Graças a Deus eu, a, eu agradeço muito a eles o, o acolhimento. 

Que eu acolhi eles e eles também me acolheram. 
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Entrevista Oceana (M2) 

Narrativa da participante Unidades de 

significado 

Minha vida aqui foi muito, assim, muito sacrifício tá entendendo? 

Porque minha mãe não tinha emprego certo, minha mãe era 

lavadeira [...]. Foi muito difícil a vida aqui mas a gente foi 

crescendo foi se recuperando. Eu com oito anos de idade (num 

aprendi muito a ler por causa disso), porque eu comecei a carregar 

água de ganho... Carregar água de ganho. Distante! Não era perto 

da onde minha mãe morava. A gente morava na beira da linha, então 

eu me acordava três horas da manhã, carregava até cinco horas, seis 

horas, num era sol, eu e minha irmã, tá entendendo? E minha mãe 

não tinha uma alimentação adequada, certa pra me dar, a gente tinha 

de trabalhar. [...] Minha mãe criou a gente com tanto sacrifício [...]. 

Foi boa mãe. Ela se aperriava quando a gente não tinha o que comer, 

mas foi a única vez que eu passei necessidade. Tinha três refeições, 

não tinha luxo mas o principal a gente tinha. Aí depois quando a 

gente cresceu na idade, vou voltar minha vida pra trás, tinha uma 

vizinha que eu carregava água pra ela, [...] quando a gente acabava 

de seis horas ela chamava “vamo logo tomar café” e todo dia eu 

tomava café lá, quando era na hora do almoço ela fazia “ei Oceana, 

cadê Ondina [irmã de Oceana]? Vem simbora almoçar!”.  

Ela assim, também ajudou minha mãe, é isso que eu também 

agradeço muito a Deus, muito, muito, muito. [...] E quando eu fui 

crescendo com nove anos, minha mãe me botou na escola. Eu vivia 

assim: se eu estudasse, eu não tinha o que comer, num tinha água. 
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Muitas vezes minha mãe não tinha fardamento, porque antigamente 

exigia fardamento, exigia tudo. [...] Você não teve a vida que eu 

tive, minha vida foi muito sacrifício, quando criança eu não tive 

adolescência, tive que trabalhar pra melhorar minha condição. 

No nosso tempo não tinha água encanada, nóis não tinha luz, tá 

entendendo? Era maré. [...] Quando chovia entrava água pra dentro 

de casa, as casas de madeira na beira da linha, tá entendendo? As 

casas de madeira... [...] e antigamente nóis morava assim na beira 

da linha, ainda passava na beira da linha, a gente só andava mais a 

pé, não tinha condução, não tinha água, não tinha luz, a gente 

andava a pegando uns siri, caranguejo, porque aqui tudo era 

mangue. [...] Aqui não era aterrado. 

Mas aqui tinha muito ladrão... Tinha muito ladrão, mas naquela 

época os ladrão respeitavam a gente, tá entendendo? [...] A gente 

passava e eles faziam: “pode passar” e a gente passava [...]. Agora 

aqui no Coque, naquela época, era melhor do que agora, vou dizer 

a vc porque. Naquela época os marginal respeitavam a gente, eles 

não mexia com a gente aqui, antes eu andava de noite, antes eu 

andava de tarde [...]. E eles respeitavam mesmo a gente.  

O que fez assim eu mudar, minha filha, foi logo eu trabalhando. 

Quando eu pensei assim: minha mãe não tem tempo, num tem nada. 

Mas foi uma boa mãe, num foi má não, porque o que importa entre 

mãe e filho é respeito. [...] E o que me fez mudar foi quando a gente 

começou a trabalhar, não era salário mínimo, era menos do que o 

salário mínimo, nóis não tinha essa mordomia de carteira assinada. 

[...] Minha mãe deixou de ficar com dificuldade. Naquela época 

tinha dificuldade, mas quando passou eu e minha irmã pra trabalhar, 

e a gente tem os marido da gente que é Deus que mandou pro 

caminho da gente, então as coisas melhorou. [...] Arranjei um 

marido e aí venci na vida, até hoje sou feliz. [...] Quando nóis 

começou a ter filho, minha mãe tomava conta e a gente dava de tudo 

pra ela. Trabalhava eu, meu marido, minha irmã, na casa dela. tava 

com menino, casada, morando na casa dela.  

A gente criou a filha da gente aqui, quando eu fiz vinte anos, casei, 

tá entendendo? Soube criar meus filhos sem entrar na bandidagem, 

entrar na vida errada. [...] Agora o aperreio daqui é porque aqui não 

tem segurança, pra gente criar um filho aqui a gente tem que tá em 

cima, tem de estar explicando a eles, explicar bem, mas... [...] Mas 

quando matava um, eu chamava ele e dizia: “ó tá vendo aí? Se você 

entrar nessa vida isso é pra você.” Quando eu passava pra levar 

minha filha pra ir a escola do outro lado, a gente passava essa ponte 

a pé, eu passava de sete horas a pé, ia trabalhar, tá entendendo? A 

rotina pra eles tá fazendo. Então o que importa não é aqui o dinheiro 

do Coque, é porque tem mãe que apoia e tem mãe que não apoia, tá 

entendendo? Porque tão aí os meninos da maternidade se dão com 

a gente depois fica errado e não respeita a gente. Problema aqui que 

mais tá tendo é esse. Problema maior daqui agora é tráfico de droga, 

que de uma forma não respeitam os mais velhos agora mais, 

antigamente respeitavam avó, mãe, respeitava tudo. [...] Ensinei 

minhas filhas a serem honestas, minhas filhas tudo mora aqui, tudo 
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na honestidade, trabalhando e sempre tem esse negócio de tá 

ajudando: toma conta de um menino, toma conta de uma menina, 

toma conta de um, toma conta de outro, sempre ajudando, sempre 

ajudando pra num cair na vida errada.  

Criei minhas filhas com uma colher de pau deste tamanho 

[demonstra o tamanho com as mãos], se você quiser botar aí pode 

botar. Uma colher de pau deste tamanho, tá entendendo? Eu botava 

em cima da mesa, quando eu chegava do trabalho de oito horas, saía 

de casa de sete horas e chegava de oito. Quando eu chegava eu tava 

em casa, eu criei meus três filhos, saía de manhã e só chegava a 

noite. [Trabalhava] Em casa de família. Botava a colher de pau 

assim em cima da mesa: “quero ver o dever da escola” aí mostrava 

Meri, Rael [filho de Oceana] e a outra, e a colher de pau, quem me 

deu mais trabalho foi a do meio, eu fazia assim: “vocês não trabalha, 

vocês num faz nada, mas eu não aceito vocês repetir de ano. Não 

admito vocês repetir ano. Eu quero que vocês passe de ano.” A 

colher de pau, a que facilitava eu dava de colher de pau. [...] Não 

tinha bicicleta, não tinha boneca, não tinha nada, mas tinha 

alimentação na hora certa e tinha três roupas de ano: Carnaval, festa, 

São João e festa. Tinha o necessário. [...] Tinha uma bicicleta 

quando tinha doze anos, quando disse “meu filho o que é que você 

quer de aniversário?”, “mãe, compra uma bicicleta pra mim”, agora 

o que Gael [filho da irmã] tinha a bicicleta. [...] Eu e a minha irmã 

combinava pra num dizer assim “um tem e o outro não tem”. Minha 

mãe não me deu isso, o que eu e minha irmã podia fazer, fazia. [...] 

E criei eles assim, eles faziam “mãe não se aperreie não eu vou ser 

médico, mãe”. 

É como Rael disse a mim, Meri também disse a mim, minha outra 

filha também já disse a mim. Às vezes eu sinto porque eu criei eles 

desse jeito, sabe? Porque às vezes eu já tinha Meri, Meri veio a mim: 

“como é que a senhora pode querer carinho da gente se a senhora 

não deu carinho pra gente, a senhora só fazia exigir da gente.” Eu 

só tenho a dizer “eu partia pra exigir mas eu não me arrependo não, 

era ruim se eu tivesse deixado vocês a vontade”. Hoje em dia eu 

digo pras minhas filhas e meus netos “eu num quero nada de vocês 

eu só quero que vocês me respeite”, não brinco com nenhum deles, 

o que importa pra mim é o respeito. [...] Mas eu não sei, pra mim a 

criação deles foi boa, mas eu não sei o que eles acham. “Mãe como 

é que a senhora quer ter amor com a gente, a senhora não deu amor 

a gente”, mas como é que podia dar amor? Eu tinha medo, eu tinha 

medo que ele desse pro errado, eu não tinha segurança. 

Eu merma agora tô com neto que eu criei da idade um ano e quatro 

meses, ele tá com doze anos agora, tá na escola aí às vezes tem 

entrevista, aí “o que é que você tem mais medo?” aí ele diz assim: 

“de perder minha avó”, mas porque ele diz isso? Porque a minha 

criação que eu tive eu passei pra ele, tá entendendo? Ele tinha 

problema de fala e eu passei três anos trazendo ele pra Letícia 

[pedagoga], ele não queria vir, eu falei: “você vai”, agora eu não 

batia, eu ameaçava, esse negócio de violência não leva a nada, essas 

coisas. Agorinha eu tô com uma de sete meses a que tava sábado 
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aqui, sexta, a mãe dela chegou agora por isso eu demorei, fui ajudar 

ela. Aí minha filha disse: “mãe, vou botar ela numa escolinha, vou 

arranjar outro emprego.”, aí eu disse: “não, você bote na escolinha 

quando eu não tiver condições de cuidar dela, agora enquanto eu 

cuidar dela você não bote não”. Aí vou criar do mesmo jeito que 

criei o irmão dela, com a colher de pau, tá vendo aqui?  

Depois que a gente começou a crescer, conhecendo outras pessoas 

do ambiente daqui, que ajudou muita gente, porque aqui a gente era 

muito humilhada, “tu mora onde?” Moro no Coque. “vixi Maria 

aqui só tem maconheiro!” “Só isso menino?” Aí eu falei “não, ali 

num tem só maconheiro não, lá tem gente direita, graças a Deus”. 

Trabalhei 25 anos numa casa, numa casa só 25 anos, no (local) não 

tem só maconheiro não, e vivi com a família 25 anos, eu vivi. [...] 

Ser honesta [...], porque não adianta eu ver uma coisa ali, sei que 

não é meu e vou meter a mão e vou levar pra casa. [...] A gente era 

tão humilhado aqui, que quando a gente ia fazer compra de carro 

que os táxis não queria entrar aqui, isso já aconteceu comigo duas 

vezes, que eu faço compra grande, agora né, porque antigamente eu 

comprava de tiquinho. Antigamente, né? Graças a Deus! Aí fui 

fazer compra do mês, aí não disse ao taxista onde era, porque teve 

uma época que eles não queriam entrar, eu acho que você sabe, aí 

eu botei as compras no carro, aí quando o motorista andou daqui pra 

ali, aí ele fez: “pra onde” eu disse: “pro Coque” “se eu soubesse q 

era pra ir pro Coque eu não tinha pegado a corrida de vocês”, aí me 

deu uma raiva tão grande, mas nesse dia eu discuti com o motorista, 

fiquei com raiva, eu disse olhe “o senhor mora onde?” aí ele disse 

onde morava, “lá não é igual o Coque não, lá não tem marginal não? 

Boa Viagem que é uma cidade de rico tem marginal, quem dirá o 

Coque”. Agora nesse tempo tava demais [...]. Era tão perigoso, tão 

perigoso, foi quando inaugurou logo o Fórum, ficou muito perigoso, 

muito perigoso depois que mataram um grandão do Fórum, ficou 

tudo perigoso, nóis tinha medo de andar na rua. [...] Isso tá fazendo 

uns dez anos a gente quase não podia tá no lado de fora, não podia 

sair pra chegar antes de nove horas. Aqui melhorou um pouquinho 

agora, mas ainda tá tendo muito tráfico de droga, o tráfico de droga 

tem muito mesmo. Agora, é muito perto de tudo. [...]Mas eu gosto 

daqui, porque cada um faz o que quer e o que gosta, eu passando e 

eles me respeitando, pra mim o que importa é isso, pode ter dez, 

onde eu puder socorrer eu socorro. 

Agora aqui é pesado. Pra passar por tanta barra pesada? Minha filha, 

o que eu faço é assim, é porque eu passo por tudinho e falo: “Oi 

meu sobrinho! Oi meu filho!” trato bem. Porque eu não vou tratar 

eles com ignorância onde eles me tratam bem, se eu passasse e eles 

me dissessem alguma coisa pra me ofender... [...] Nunca aconteceu 

isso não, sabe? [...] Eu chegava lá pra abrir a porta já com medo, 

que eu tinha medo, não vou dizer que não tinha. Fazia “poxa, a 

calçada tá cheia”. Aí eu dava bom dia. Se ele tivesse com raiva, se 

abaixava. Aí eu dava bom dia, aí ele dizia muito “olha tia, a gente 

não mexe na casa da senhora”. [...] A tendência é ser muito pior, 

mas antes na beira da linha, comendo siri e caranguejo do que hoje 
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eu tenho galinha, tenho isso, tenho aquilo mas nóis num tem um 

pouco de sossego. Agora aqui é muito tráfico de droga, é vizinho 

discutindo com vizinho, é vizinho com inveja de vizinho, essas 

coisas que não foi minha criação.  

Às vezes eu vivia assim na rotina sem descansar, eu não posso viver 

nessa vida.  [...] Aí minha mãe foi ficou diabética, cegou. Ajudava 

a gente, cegou. Mas só que 16 netos em cima dela, saía um entrava 

outro, saía um entrava outro, um dava comida, outro dava banho, tá 

entendendo? Mas sempre eu trabalhando [...] pra não faltar nada pra 

ela. [...] Mas também eu tinha vontade de sair da empresa, e mais 

nessa rotina, quando minha mãe faleceu, essa minha irmã teve uma 

crise e passou seis meses em casa, e eu trabalhando. [...] Eu disse a 

ela “Sai do emprego”, ela já era aposentada [...]. Eu sei que ela saiu 

do emprego eu fiquei mais aliviada, minha mãe quando faleceu ela 

entrou numa depressão, pior do que eu eu, eu entrei agora, aí foi 

bronca pra eu tirar ela, viu!  

Num teve a festa da Jurema? Eu vi ela morta ali, eu vi ela morta, ela 

toda de branco morta, mas ela tava na prática. Aí eu cheguei perto 

dela balancei ela voltou, eu disse: “o que é que tu tem?” ela disse: 

“eu tô é mal”. [...] Na outra semana eu adoeci, com um caroço aqui 

no peito e com a gripe. Quando eu fiquei boa, aí ela fazendo assim 

“minha irmã eu tenho tanto medo de te perder”. Ela tinha medo de 

me perder, aí disse “você num vai morrer não, menina! Porque se 

tu morrer, eu morro também!”. Quando eu fiquei boa por causa do 

peito e da gripe, ela pegou o mesmo caroço aqui [aponta para o 

peito] e a gripe. [...] Aí eu levei, os exames dela tá tudo alto. Disse 

vá pra casa e faça a dieta dela. Eu via coisa do outro mundo, eu via 

o rosto dela, coisa do outro mundo. [...] Eu via! Eu perguntei o quê 

tu tem? Ela disse: “uma fraqueza”, aí eu disse: “senta aí”. Ela 

morreu nos meus braços, ela teve uma parada nos meus braços 

quando eu socorri ela. Aí eu dizia: “eu perdi minha irmã hoje. Eu 

perdi minha irmã.” Aí eu entrei em depressão, passei um ano e 

quatro meses, passei a tomar três remédios de depressão, chorava, 

me aperriava, tá entendendo? [...] eu sofri muito, eu sofri com a 

morte da minha irmã. Me deram muita força, sabe, me ajudaram 

muito que eu tava numa depressão, eu queria morrer, eu queria 

assim.... pra mim o mundo acabou!  

Aí quando Gael me disse que ia ser pai eu fiquei muito feliz, eu tava 

na depressão já, sabe? Porque minha irmã morreu em junho, aí 

depois de três meses da morte da minha irmã foi que ele disse: “eu 

vou ser pai”, eu pensei: “graças a Deus, só assim eu vou ganhar uma 

neta! Deus me deu uma neta.”  

Faz dois anos que eu perdi minha irmã, aquela que era gêmea 

comigo. Então depois de dois anos que ela partiu, eu entrei em 

depressão. Tava com meu marido entrando num começo de um 

Alzheimer, mas ele tava bem melhor, tá piorando agora. Aí eu perdi 

tudo na minha vida, perdi tudo, perdi o gosto por viver. Eu num 

tenho assim alegria, eu num se o que é festa, porque eu e essa minha 

irmã nóis era muito unida, e essas pessoas assim faz falta. 

Me conformo com tudo que eu tenho, pra mim tudo tá bom, num 
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tenho o que dizer da minha... [...] E pra gente a vida foi muito difícil, 

pode ver que foi muito difícil a vida da gente, mas nóis superou! 

[...] Eu superei. Sabe porque eu superei? Porque aqui era bom de a 

gente morar. Eu sou feliz aqui, eu sou feliz, tô feliz mesmo!  [...] Eu 

agradeço a Deus, sempre minha família, agradeço tudo tá 

entendendo? Agora minha vida foi muito trabalhar, trabalhar, 

trabalhar, pra chegar onde eu cheguei, ralei muito. E hoje em dia 

ainda trabalho, tomo conta de neto, tomo conta de tudo. É um 

trabalho muito grande ainda, mas me sinto feliz. 
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Entrevista Flora (M3) 

Narrativa da participante Unidades de 

significado 

Assim, do tempo de mainha, aí que mainha deixou meu pai, que ele, 

assim... ela ficou com ele aí teve os filhos tudinho[...]. Aí no tempo 

que mainha deixou o meu pai, mainha veio pra Recife, praqui. Eu 

fiquei com meu pai lá em [cidade A], fiquei com ele. Mainha veio 

e Ana [irmã de Flora] minha irmã. [...] Aí mainha ficou trabalhando 

em casa de família e a minha irmã foi criada com as minhas primas 

lá em [lugar A], aí no domingo mainha largava do trabalho, mainha 

ia ficar com Ana e eu lá por [cidade A] com meu pai. [...] Nesse 

tempo mainha tava aqui em Recife e eu tava com a mulher do meu 

pai, que ele tinha deixado minha mãe por essa outra mulher. 

 [...] Ele caprichava, viu! Pra ir à escola tinha sapato Conga, tinha 

meia, a farda plissadinha o nome do colégio, cabelo arrumadinho, 

ia chique! A bolsa, os materiais escolares, tudo ele comprava, o 

governo veio dar agora, aí ele dava, né, comprava. Aí tinha uma 

cartilha do povo, era uma mão assim, A, E, I, O U. Aí daquela 

primeira página eu não saía, agora eu não saia porque eu apanhava 

muito... Aí pronto, se aqui é um “A” eu dizia era um “Bo”, se aqui 

era um “R” eu dizia que era “J”, era o contrário. Aí meu pai: “é o 

quê?” Porrada mesmo!  

Porque os pais de antigamente não era como os pais de hoje. Eles, 

os pais antigos, eles davam mesmo, era de bater de ir pra água de 

sal, entendeu? [...] Mas eu não aguentei não, eu fugi. [...] Eu tinha 

assim, uns sete, oito anos por aí. [...] Fugi. Porque meu pai – parece 

que eu sinto hoje – olha... [...] Aí um dia eu disse: eu vou sair de 

casa! Antes de eu sair, meu Deus, quando eu vi, eu disse: “seja lá o 

que Deus quiser!” Fugi, essa menina, até hoje! [...] Meu cabelo tu 

pensava que era esse tuim? Era não! Meu cabelo era grande, fazia 

trança, aí a mulher lá em [cidade A] cortou. Aí minha filha sei que 

eu fugi. 
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Aí eu peguei tomei banho, botei a fardinha, me arrumei. Aí ela 

[esposa do pai de Flora] me arrumou, penteou meu cabelo tudinho. 

Aí na hora do recreio eu pensando... Aí eu digo: “eu vou fugir!” Aí 

quando chegou na hora do recreio, pensando, pensando... aí porque 

antes de eu ir pro colégio, o meu pai pegou e me deu um tapão aqui: 

 “Você não sabe de nada, você tá na mesma lição!” Porque meu pai 

foi no colégio saber, porque eu riscava assim, olhe [apontando de 

cima para baixo e de baixo para cima numa folha de papel]: daqui 

pra aqui, e riscava os daqui pra aqui. Eu filava o das meninas e 

marcava, aí as meninas que sabia ler, aí passava, pra essa, pra essa, 

e eu não. Ficava na mesma... No A, E, I, O, U. Menina, aí ele me 

prometeu uma pisa disse: “quando você vir, cachorra, vou lhe 

pisar”. E ele me pisava, aí eu digo: “eu vou morrer agora”, “vou 

morrer não, que Deus é mais!” Menina, eu fugi. 

Criei coragem, aí fiquei lá por [cidade A] na casa de um, na casa de 

 outro, chamando “moça”, com a bolsa do colégio: “moça quer uma 

pessoa pra lhe ajudar, pessoal?” Aí numa dessa, nesse dia, a mulher 

foi e me pegou: “Ah, você é filha de seu Joaquim [pai de Flora], eu 

quero! Entre!”. Menina, aí ela me deu almoço, tudinho. Ela me 

pegou pelo braço, me levou. 

Essa menina, te juro, eu olhava assim... tinha o retrato da mulher 

dele e ele [pai de Flora]. Olha, eu tava com um problema, eu digo 

que eu tava, que eu achava que tava, e tava mesmo. Olha, eu olhava 

assim pra ele ali, pra mim... Eu via ele saindo dali pra me pegar, eu 

num tava assim obcecada não. Aí, essa menina, eu mesma assim: 

“Meu Deus do céu”, aí eu olhei assim, quando eu olhei pro papel 

pelo retrato dele... que homem ruim, mal encarado, assim... Meu pai 

tinha o jeito de gente ruim... que eu olhei, na minha mente ele ia sair 

dali. Aí eu: “perna pra que te quero!” 

Aí fugi. [...] Aí minha tia, [...] quando foi um dia ela me viu, aí ela: 

“venha cá.” [...] Aí eu digo: “Vou não!” “Eu vou levar você pra sua 

mãe.” E fui pra mainha. Aí eu sei que eu olhei assim, aí eu digo que 

eu tenho muita fé em Deus, eu tenho tanta, essa menina, mais tanta, 

que sempre ele tá comigo, graças a Deus. Aí ela [tia de Flora] 

chegou e disse: “umbora lá pra casa”. 

Aí quando chegou na hora de quatro pra cinco horas, aí tia: “Bora a 

gente vai pegar o primeiro trem” aí eu cheguei aqui e tia fez: “Teresa 

[Mãe de Flora], olha a menina que eu disse a tu, contei as condições 

dela, o que [pai de Flora] fez com ela”. Aí mainha: “Meu Deus!”, 

essa menina! [...] Aí quando eu cheguei mainha me viu, mainha 

disse: “Meu Deus do céu! Obrigada Lúcia [tia de Flora].” Aí sei que 

mainha chegou: “Menina, o que foi que Joaquim fez com tu? Como 

era lá Flora?” Aí eu contei tudo como meu pai era, como meu pai 

fazia tudinho. 

Aí depois a gente soube que a minha irmã mais nova morreu na 

cacimba. Ela foi pegar água e teve um colapso, aí disse que ela tinha 

falecido. Aí quando eu tava na casa de tia, me deu vontade de ir 

buscar ela, porque assim né... eu ainda disse, aí tia disse: “Eu não 

vou pegar Antônia [irmã de Flora] não, eu não vou pegar ela não. 

Deixe primeiro resolver o seu pra depois qualquer coisa eu levo 
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ela”. Aí com poucos dias que eu vim pra casa de mainha, aí Antônia 

caiu no cacimbão. 

Aí mainha depois ficou, mainha não tinha ninguém. Aí ela botou eu 

pra levar água de ganho, ela lavava roupa de fora, aí ela arrumou 

meia lata, essas meia lata pequena de manteiga, aí eu num gosto, aí 

carregava água de balde grande assim, aí carregava, aí as vezes 

carregava duas latas assim, mainha lavava roupa que só pra fora, ai 

depois mainha disse: “eu vou arrumar um trabalho pra Flora, porque  

Flora tá ficando garotinha, tá ficando uma mocinha, precisando das 

coisas, o dinheirinho que eu pego das roupas é muito mal pra comer, 

pagar aluguel...” Aí pronto, aí fiquei trabalhando nas cozinhas dos 

outros, fui bábá, ajudava em arrumação e por aí fui levando a vida 

assim, aí carregava água de ganho pros outros, aí minha vida era 

assim, ficava carregando água de ganho, nas cozinhas dos outros e 

até hoje. Eu tava com uns nove anos, garota, já formando mocinha. 

Agora, porque o Coque agora, assim, tá diferente, não é o que era, 

porque quando eu vim morar aqui, quando eu vim morar com 

mainha a gente morava lá no [lugar B]. O [lugar B] é onde é o [lugar 

C], onde tiveram as mortes dos policiais que disseram, pronto... Eu 

morava ali, aí dali mainha se mudou aqui pra [lugar D], do [lugar 

B] pra [lugar D]. A gente foi morar ali, que foi quando comecei a 

namorar com o pai deles.  

Aí namorar com pai deles, tudinho, agora mainha não queria não. 

Ele é cachaceiro. Ainda hoje é viu? Aí foi passando tudinho, 

trabalhando, aí depois apareceu esse bendito do pai dela [apontando 

para a mesma filha]. Eu era nova, eu tinha assim uns 17, 18... 

Mainha não queria porque era cachaceiro.  

Eu tenho sete. Eu tive nove, mas dois morreram, morreram os 

primeiros. Um tava com três meses, foi coração... e a menina foi 

sarampo, deu na garganta. Naquela época não tinha tratamento. 

Olhe, no tempo ainda deu pra ele [ex-marido de Flora] melhorar na 

cachaça, aí melhorou. Aí morreu João [filho de Flora], com três 

meses, morreu no mês de março. Nicole [filha de Flora] morreu no 

mês de junho, de sarampo. 

Aí minha mãe fez: “Flora, tu agora tu tá livre. Vai trabalhar, ter tuas 

coisinhas do jeito que tu gosta.” Aí eu fui trabalhar, aí eu 

trabalhando [...] Todo dia, todo dia, todo dia, eu disse: “esse caba tá 

trabalhando não”, eu com meu dinheiro tava pagando a casa, ele 

junto com outro homem que morava lá perto que já partiu também, 

bebendo, e eu sustentando o vício dele, pagando casa pra ele. Saí do 

trabalho, eu fazia mês era 11 de ganhar o dinheiro. Fiquei na minha. 

Quando chegou no dia que a mulher me pagou, eu disse: “também 

eu não volto”, também não disse nada... até hoje! Aí fiquei grávida, 

mas ele sempre bebendo. Mas ele botava a feira, ele me dava 

dinheiro, até tempos atrás quando a gente morava lá no [lugar D]. 

Quando eu tava grávida desse aí [aponta para filho], a gente ia fazer 

compras que tinha um mercadinho, aí jogava as coisas aí, a gente 

comprava fruta, verdura, essas coisas. Menina, mas quando a gente 

saiu de lá, pra vim pra cá virou a cabeça: só cachaça, aí ele tome 

cachaça! 
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Ele vive dentro de casa, não tem pra onde ir, mas ele dorme no chão. 

Eu me separei dele, ainda tava buchuda dela [aponta para filha mais 

nova]. Foi, porque ele veio tirar uma onda de querer ser meu pai. 

Ele bebo, eu com barrigão de Isa [filha mais nova], ele já era 

cachaceiro. Aí que nem eu fui dizendo, eu fui levando a vida, até 

hoje, ontem mesmo ele chegou bebo, aí chegou aperriando esse 

mais novo. Sábado passado, esse não, o outro, tinha um rapaz ali da 

favela, bebendo na dele, não mexendo com ninguém. Pois ele veio 

foi tirar onda e foi bater no rosto do rapaz, aí ela [apontando para 

filha mais nova] viu e foi e chamou a minha outra menina que tava 

aqui ainda agora, aí ela foi e chamou ele. “Oxe, toda vez que o cara 

toma uma cachacinha, toda vez é isso”, quando foi ontem veio pro 

lado de Miguel [filho de Flora]. [...] Só cachaça, até hoje é beber, 

beber e falar besteira.  

Ele fala tanta da besteira, ele outro dia falou que ele era um matador, 

coisa da cabeça dele, que ele vai preso que ele já fez que não sei o 

quê, aí meu menino mais velho disse: “tu no dia que tu for mesmo, 

tu tirar uma onda aí que tu for preso, ou alguém te derrubar,  ou te 

matar, ou seja lá o que for, aí eu quero ver o que tu vai dizer”, porque 

ele fala coisa, a cachaça tá comendo o juízo dele. Tô nem aí. Agora 

assim, quando eu me ajeito, eu saio e tudo, ele fica mordendo a 

corda, eu num ligo não, eu tô nem aí. 

E é complicado. Ele não me dá um dinheiro. [...] Eu vou pra rua na 

sexta-feira arrumar meus trocados. [...] Você vê que tem é vez que 

eu nem vinha pra rua, eu tinha roupa pra lavar, era roupa pra passar, 

eu ia ajudar os outros, aí o povo sem dinheiro! Tá difícil pra todo 

mundo. Aí o pai deles agora que tá aposentado. O mais velho 

recebe... Diz o povo assim, era pra ele também pegar ao menos 200, 

300, era pra mim sim, mas também pra dentro de casa. Tá com uns 

dois meses ou foi um mês que ele me deu cem real. O mais velho 

deu pro pai, deu duzentos ao pai, aí ele disse: “Dê cem a Flora”. Aí 

eu fui, comprei cloro e comprei cheirinho, comprei outro negócio 

que eu não sei o que foi e comprei a fralda do bebê, pronto, morreu 

o boi. Porque o dinheiro não dá mais pra nada. Aí pronto, eu vendia 

planta. Eu tava até dizendo essa semana, eu não tinha nenhuma 

dessa palmeira, aí o pessoal fazia “Flora, arruma uma palmeira, 

Flora”. Hoje em dia tem palmeira aqui, tem palmeira ali, tem 

palmeira aqui atrás, ninguém chega pra comprar. 

As meninas toda vez sempre diz comigo, que eu sou guerreira! 

Porque assim, quando eu vou pra reunião, Isa [filha mais nova] tava 

grávida, aí eu ia todo sábado, quando eu tava muito ocupada... às 

vezes passando uma roupa pra ganhar um trocado, eu dizia: “eita 

Isa, hoje eu não vou não, vou passar roupa de Chico, que já é vinte, 

vinte e cinco que eu ganho”. Aí ela: “tá certo”. Aí Isa ia, as meninas: 

“cadê Flora? Flora veio hoje não!” 

Olhe, minha filha: papai do céu! Porque, minha filha, o que eu já 

passei, oxe! Hoje eu tô uma rica de nosso senhor Jesus Cristo e meus 

irmãos de luz. Primeiramente Deus e ele que guia a gente e dá 

aquele caminho bom a gente 
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Entrevista Estela (M4) 

Narrativa da participante Unidades de 

significado 

Minha infância, eu fiz tudo que eu pude fazer [...] mesmo com as 

dificuldade, isso é bem vivo dentro de mim até hoje [...]. Como a 

gente morava na [rua A] [...], perto da Maré. Então a casa da gente 

era de taipa, né, de madeira, casinha da minha mãe. E quando... a 

maré... enchia, enchia a casa, enchia as casa, todo mundo na rua, 

tudinho. Pra mim, naquele momento, assim, quando eu era criança, 

era um momento de diversão, porque até, às vezes até tomar banho 

de maré, a gente saia escondido pra tomar. 

 [...] Às vezes a gente queria, né, assim, ter um brinquedo. [...] Não 

tinha condições pra ter, né, uma boneca... Então a minha mãe e meu 

pai fazia o possível pra ter, é, dar o mínimo que eles podia. [...] Eu 

brincava com... o tijolo, pegava o tijolo e fazia de boneca, vestia o 

tijolo. E era muito aquelas bonecas, é, Vanderleia, né, que 

antigamente a gente tinha. Que não era uma boneca que você 

movimentava o braço... não era uma boneca que você penteava o 

cabelo, era sem cabelo. 

 [...] Eu percebia muito nos meus pais esse esforço pra tentar dar o 

melhor, né, e... pra que aquele, aquele espaço ali, aquele ambiente 

ali, se tornasse o favorável, o mais favorável possível. [...] Lembro, 

mas não foi como uma marca assim de, nem muito de mágoa, 

porque [...] o que aconteceu comigo, que eu vendo essa, essa luta 

dos meus pais, essa força assim, isso eu trago comigo até hoje, de 

me esforçar, de poder dar o melhor pros meus filhos. 

Eu acho que eu sou uma pessoa muito pé no chão. Não deixo me 

abater muito fácil com as coisa. Eu consigo. Aconteceu algo, aí eu 

pego aquilo, aí eu vou dar a volta por cima e vou tentar ver uma 

forma de que, como é que eu posso lidar com aquilo e aquilo me 

amadurecer como pessoa. Não ficar assim, de coitadinho. [...] Que 

eu acho que isso vem muito da minha mãe, de ser aquela pessoa 

forte de tá ajudando as pessoas, de tá ir correndo atrás das suas 

coisa. Então eu não sou muito de tá muito presa às coisa assim que 

acontece não. Não é que eu não sinta. Sinto falta, sofro às vezes, 

fico triste, mas aí eu já venho logo, dou a volta por cima e vou tentar 

ver isso. Às vezes eu via ela chorando, mas nunca assim na frente 

da gente, mostrar essa coisa assim e emoções e esses negócio. 

Ficava caladinha no canto dela chorando, mas no outro dia tava... 

Então isso eu tenho muito forte dela. 

Então, assim, até na própria família dela, assim, os irmãos, tudinho, 

eu vejo muito isso, forte. E essa coisa de um tá sempre junto, unido, 

assim, a família, sempre, contando sempre um com o outro. 

A gente era assim 3 mulheres, né? Com o passar do tempo na 

infância ela se separa do meu pai, então era só nós 3 e ela, né, as 4 

mulheres dentro de casa. Então a gente sem o homem, assim, a 

figura do homem pra fazer certas coisa. Mas junto com ela, assim, 

a gente era muito unida. [...] Então depois que ela se separou do meu 

pai, [...] a gente dormia junta, então assim sempre muito junta. 
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Pra onde uma ia, pra ir pra cidade, pra qualquer coisa que ela fosse 

fazer eu e ela. Tudo que fosse resolver era eu e ela. Então eu aprendi 

a ter essa coisa de, sabe, falo essa resistência assim, muito pé no 

chão, assim. Foi com ela. 

 

Aí na adolescência eu era mais solta [...], só queria tá na rua [...]. 

Não é nem que se afaste, né, você para de ver certas coisa porque 

você tá naquela fase, né, de querer as coisa [...]. Isso aí meu pai 

interferia muito, assim, roupa, por exemplo, era ele que comprava, 

ele que escolhia. Pra ajeitar cabelo, era ele que levava. Uma coisa 

dela que ela sempre fazia questão de, não sei se seria obedecer, 

assim, como naquele momento era, ele era que dava o sustento de 

casa, né, então, tinha uma coisa, sempre que ele dizia, dizia, tava 

certo. 

Aí na adolescência eu fui, comecei a perceber que também não era 

assim. Que quem tava no dia-a-dia era nós 4, então nós 4 era que 

tinha que decidir as coisa. Isso não, não, não quer dizer que ele não 

poderia opinar, porque era ele que dava o, a renda, né, de casa... a 

alimentação. Mas não ser ele que decidisse tudo. Que quem vivia, 

quem era o dia-a-dia era ela, que tava ali, todo dia, quem tava todo 

dia com a gente, é, as confusão na rua que a gente arrumava era ela 

que resolvia. 

Na [rua A] tem essa coisa do índice de violência muito forte. Então 

quase todo dia, [...] tinha muita bala, muita briga sobre dro-, coisa 

de droga, assim, às vezes a gente tava brincando na rua e... aí o 

tiroteio, aí tinha que entrar pra dentro de casa, dar as carreira, entrar, 

fechar tudo... Mas nada que impediu de a gente lutar pelo nossos 

direitos, nosso desejos, nossos sonhos. [...] Ela [mãe de Estela] 

sempre dizia, “não desis-, tem que se estudar, que é importante 

estudar. E assim, pra ser alguém na vida, você tem que estudar, 

estudar, não deixar, fazer que nem eu que terminei, só fui até a 5ª 

série, tem que, é, ser mais, mais pra frente, trabalhar, fazer”, 

entendesse? Aí eu isso eu tenho, eu levo isso muito dela. 

Eu tinha 15 anos, quando ele [pai de Estela] faleceu, né. [...] Foi 

muito rápida a morte dele, ele adoeceu, aí se internou, aí depois [...] 

a gente não viu mais porque foi da doença do rato. Então ele entrou 

no, no isolamento, a gente não podia ver mais. A gente só, a gente 

só sabia notícia dele por ela. Ela era que ia, e nem via ele, assim, só 

pelo vidro, né? Então acho que foi, só foi uma semana. Uma semana 

ele faleceu, [...] Então isso foi um baque muito forte, e nesse 

momento ela [...] se debilitou muito. Então aí eu tinha, eu me senti 

naquele momento de cuidar mais dela, e dar força, que a gente tava 

junto. Apesar de tá sentindo a dor também da perda dele, porque era 

pessoa que, mesmo separado, mas tava sempre ali sabendo. A gente 

sabia que tinha uma pessoa, uma figura [...] masculina, que qualquer 

coisa que acontecesse tava ali pra nos apoiar, nos ajudar. E naquele 

momento a gente não tinha mais, só era, agora, daqui pra frente, era 

nós 4. Apesar da família dela ajudar, dar um apoio, mas sempre 

juntos, né? O pessoal, vizinho, assim, muito amigo, sempre junto, 

mas tinha momento que era só a gente e a gente mesmo. 
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Aí você tá firme, você tem que apoiar [...], você tem que ficar junto. 

Depois que aquilo passa, que enterra, num sei o quê, aí é que ela 

cai. Então é naquele momento, é... como se diz assim: “Epa, eu vou 

ter que parar agora da minha, dessa minha fase de adolescência, de 

tá na rua, de tá brincando, e ficar muito mais próximo dela e ajudar 

nesse processo”, porque aí tinha minhas irmã menor. [...] Aí pra tá 

mais perto dela. [Ela] Passou muito tempo assim com a, com a 

autoestima muito baixa, né, sem ânimo pra fazer as coisa tudinho. 

Aí é o momento que eu entrei aqui pra aprender a cozinhar, pra fazer 

essas coisa de casa... 

Eu não vivi direito o luto, eu acho, com esse cuidado com ela. Aí 

comecei, aí outra fase minha, foi aí quando eu me aproximei mais 

do Neimfa. Porque eu vinha pro Neimfa mas era aquela coisa assim, 

eu vinha só pra brincar um pouquinho. [...] Então uma vez alguém 

me fez um processo [...], que a gente tinha um grupo, né, de terapia, 

então ele [psicólogo] fazia esses trabalho. Então uma vez ele fez 

comigo, que foi voltar todo processo, da hora da notícia do, que o 

pai morreu, do enterro, enterrando, tudinho. [...] É como se tivesse 

dado uma abertura [...] como eu não tinha vivido, mais por ela [...] 

Ele fez esse processo, então eu vivi todo o momento. Da notícia que 

ele, que a gente soube que ele tava doente, até enterrar. Então é 

como se eu tivesse me livrando daquilo, assim, dado uma abertura 

pra outras coisas, sabe? Né? E vivido, né? Tinha que passar pra 

outra, outra fase. 

Aí depois a gente veio, é, pra cá, né, eu comecei a participar mais 

[...] das atividades do Neimfa, dos curso, e ter outra visão das coisas, 

da própria minha formação. [...] Brincava quando eu era criança de 

professora com os meninos, então assim dizia “quando eu crescer 

eu vou ser professora”. Sempre gostei dessa área. Aí, mas tinha 

outro sonho que era fazer o ensino médio, casar, ter filho, porque 

acho que é muito do exemplo dela, né? [...] É o modelo de família 

que a gente vê, é esse [...]. Era, é, importante, era bonito da forma 

que ela conduzia a família dela. Mas aí eu entrei no curso [...] de 

atendimento ao cliente no Neimfa, e depois passei pro curso de 

Educador Social, que foi um curso, pra mim, que eu digo a ele que 

ele foi um divisor de águas, tanto pra minha formação acadêmica, 

quanto pra minha formação como mulher, como a minha visão 

dentro do Neimfa e aqui dentro da própria comunidade. 

Porque a gente, num estágio que a gente fez no de atendimento ao 

cliente, a gente passou muito essa questão do preconceito, porque 

eu morava aqui. Então as pessoas escondiam a bolsa, as pessoas não 

deixava a gente entrar em certos lugares dentro da, da instalação, 

trancava os armários quando a gente tava lá estagiando, porque a 

gente era da comunidade. Então isso mexeu muito comigo e disse 

assim, “ah não, a gente pode sim conseguir um emprego, a gente 

pode sim cursar uma universidade, a gente pode sim ser mãe, 

mulher, aqui, [...] sem sofrer nenhum preconceito”. 

Aí casei, né. [...] Eu to com o Joel [marido de Estela] acho que vai 

fazer uns 20 anos já, juntando tudo, de namoro, de noivado. Aí a 

gente casou, depois de 2 anos eu tive Íris. Íris a gente planejou, 
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assim, basicamente eu planejei Íris, assim, depois de 2 anos, eu 

queria ter um filho, né, aí chegou Íris, mas nada me impediu pra 

fazer minhas coisa assim. Cresceu aqui dentro, do Neimfa, das 

atividades. Eu ia pras formações aqui e trazia Íris pras formações, 

quando Joel não podia ficar, aí eu trazia ela pras formações. Um 

pegava, outro pegava, foi assim, criada aqui dentro. 

Você se reconhece, quando você tem um filho [...]. Eu fugia muito. 

[...] Íris, ela não faz, [...] até que é uma menina mais tranquila assim, 

fica muito dentro de casa. Mas assim, o nascimento dela, é como se 

tivesse esse: “agora eu vou saber o que minha mãe viveu, fiz o que 

ela fez”. É como se, é, com o nascimento dela, é, me tornasse, é, 

desse uma abertura pra outra mulher, outra pessoa. [...] E nesse 

processo de Íris, também ter um amadurecimento grande em mim, 

porque eu queria fazer pra ela o que minha mãe [...] não conseguiu 

fazer pra mim. Então tudo que eu podia [...], as bonecas que eu não 

tive, as coisa, eu comprava. Mas Íris nem queria saber. Nem provar. 

Íris queria saber era de bola. Então toda aquelas coisinha de casinha, 

fogão[...], tudo que é possível de rosa. [...] Mas Íris, olha, nem fazia, 

nem tava aí, ó. Eu acho que, quando eu fiz esse processo, é como se 

tivesse fechado o ciclo. Eu ter dado pra ela é como se eu tivesse 

dado pra mim essas coisa. Ter, minha mãe não pôde. Então eu fazer 

é como se eu tivesse dizendo “ah, ah, to me presenteando”, né? Me 

presenteando no que eu não pude ter.  

Aí tentei. Porque meu sonho era entrar [...] na universidade federal. 

Tentei 4 vezes [...] a pedagogia, né, a faculdade. Não consegui. Aí 

teve a oportunidade do Neimfa pagar minha, uma particular pra 

mim. Aí eu fiz a prova [...] no curso de pedagogia, passei, e consegui 

uma bolsa de 50%, né? Aí o Neimfa ficou pagando. Aí eu cursei, 

né, pedagogia. Mas ainda tinha aquela coisa de entrar na 

Universidade Federal de Pernambuco. Assim, exercer “a gente 

pode”. Mas já o curso de pedagogia já foi um grande passo. 

Que a gente [...] pra procurar emprego, tinha que mudar de 

endereço. Eu nunca mudei de endereço, e nunca deixei de me 

apresentar em lugar nenhum que eu era daqui. Onde eu chego, eu 

moro no Coque. [...] Que no mapa não existe Coque, é Ilha Joana 

Bezerra. Eu digo Coque. Onde eu for, eu moro no Coque. Aí a 

pessoa pergunta: “Coque não é a Ilha Joana Bezerra?”. Eu disse: “é, 

mas é Coque, eu moro no Coque”. Nunca tive vergonha de dizer de 

onde moro. Aí, até, na própria faculdade [...] tinha horas que a 

turma: “em Casa Amarela, pei, pei”, né? Tinha essa coisa. Aí “no 

Coque, pei, pei”. Mas nunca deixei de me apresentar, nem de dizer 

a ninguém que morava aqui. Eu tenho orgulho de morar aqui.  

Apesar de todas as dificuldades, que eu sei que tem aqui na 

comunidade, que outras pessoas têm, mas eu acho que aqui [...] tem 

uma coisa assim que com as pessoas unidas, pra ajudar um ao outro, 

pra servir um ao outro. 

Aí comecei a ensinar aqui no Neimfa, na educação infantil, mas 

tinha o sonho de entrar nas escola, fiz estágio nas escolas daqui. 

Todas escola daqui da comunidade eu passei. Fiz questão de ficar 

aqui. 
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Depois de 7 anos de Íris, aí meu DIU saiu fora do lugar, eu tirei, 

depois de 3 meses eu peguei Mateus [filho de Estela], então não foi 

uma coisa... planejada, né. Vê, Mateus chegou assim. Então, eu tive, 

foi um processo difícil, que eu fiquei com vergonha, porque eu tava 

num processo de estudando, tava no curso, né, então com vergonha 

de dizer às pessoas aqui do Neimfa que eu tava grávida. 

Quem foi buscar meu resultado de gravidez foi mãe. [...] Essa cena, 

assim, eu não esqueço. Eu tava trabalhando numa municipal do 

Coque, numa escola, ela chegou lá e disse assim [...]: “Ó aqui, nera 

o que tu queria?”. Aí foi embora, deu as costa. Isso pra mim foi 

muito forte, assim, porque naquele momento, que eu queria o apoio, 

né, ficou uma coisa assim, como se ela não quisesse me apoiar. 

Depois de, de um tempo, no outro trabalho, aqui no Neimfa, eu 

fiquei com, com vergonha de dizer às pessoas que eu tava grávida. 

Eu dizia, mas não era coisa assim de tá feliz, num processo de... 

tinha alguma coisa faltando. Aí, depois, [...] a gente teve uma 

reunião, aí fizeram uma festinha pra anunciar a gravidez [...] e que 

era bem-vindo, essas coisa. Aí, o pessoal da faculdade também foi 

apoiando. Aí foi que ela [mãe de Estela] [...] falou que não é que ela 

não tava me apoiando. [...] Não é que ela não queria que eu tivesse 

grávida. [...] Era preocupada com o estudo. De eu desistir de 

estudar, de eu desistir de fazer mestrado, e querer que eu cresça mais 

[...] sempre dando força pra gente...pra mim e [...] pra minhas irmã, 

essa coisa de sempre lutar pelos seus sonhos, não desistir. Porque 

às vezes tem gente que passa pelo processo de engravidar e não tem 

a possibilidade que eu tenho. Eu tive uma possibilidade de meus 

filho, de ter pessoas perto de mim, de me apoiarem, de me ajudarem, 

de me dar força de ficar, e eu ir, eu estudar, eu viajar, ir pra 

congresso, e eu ter alguém que fique. Então isso é muito forte, eu 

acho. [...] Aí eu, foi bom que deu um alívio, aí a partir daí. É, aí teve 

o susto de eu perder Mateus, né, aí isso uniu mais, a gente ficou 

mais, mais unido. 

Aí eu passei um tempo, depois que eu terminei pedagogia, me 

preparar pra o, o mestrado, né? Sugeriu [Professor A], [Professor 

B], achou uma ideia que teria, seria importante pra mim, tudinho. 

[...] Minha mãe, né, sempre junto, dando força, tinha que estudar. 

Aí passei 4 anos pra entrar na federal. Foi difícil, assim, um 

processo, assim, [professor A] ajudou muito nesse processo [...] na 

questão de escrita mesmo. [...] Escola pública, eu não tive uma, uma 

base boa, né? Tinha essa questão da leitura. [...] Mulheres, que eu 

eu tenho, eu tomei como exemplo, né? Cris, Fabi, Jana, assim, que 

eram daqui do Neimfa, e são pessoas que eu acho que são mulheres 

fortes, são mulheres que vão, corre trás das suas coisa, tipo minha 

mãe mesmo. Então eu tomo sempre elas como referência a nível 

acadêmico. Aí fui fazer o mestrado, né. Também foi um processo 

muito bom pra mim. Assim, a nível acadêmico e outras coisa. [...] 

É como se o meu mestrado fosse a minha graduação. Teve, é, tinha 

um prazer de ir pra aulas, assim, pena que era só, é... era 2 dias, no 

grupo de pesquisa, né. Mas era pra mim, quando eu ia, era como se 

eu tivesse fazendo a graduação, dentro da federal, assim, entrado 
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dentro da federal, de, passar por esse processo. [...] Não tinha 

possibilidade de viajar de avião e viajei de avião. Nesse, no 

mestrado, teve uma coisa marcante pra mim, é que eu tinha muito 

medo às vezes de fazer coisas sozinha. Sempre estar junto, que eu 

acho que isso eu herdei dela [mãe de Estela] [...]. Então no mestrado 

eu tive que ir pro [lugar A], [...] visitar escola, porque eu tava 

analisando, né. [...] Então esse, é, esse, essa viagem pra mim foi, 

assim, nasceu uma outra pessoa. [...] Eu tenho medo de certas coisa 

mas não é nada que me impeça mais de fazer o que eu tenho de 

fazer. Que antes me impedia. 

Ela passa isso, transpassou isso [...] pra mim e pras minhas irmã. 

[...] Porque somos assim, as três, muito independente, de correr 

atrás das coisa, [...] é caindo e se levantando e buscando força na 

família, diz assim “não, a gente pode, a gente vai, a gente vai 

conseguir fazer”. [...] E outras pessoas aqui na comunidade. Essa 

coisa de resistir, de vir o sofrimento, e de você buscar força nas 

relações, né, em quem tá próximo, e resistir ao que chega [...] e 

levantar, e buscar seus sonhos, suas coisa. [...] Ela tem essa coisa de 

você... se dar bem com quem está ao seu redor, assim, não tá 

arrumando inimizade, ser sempre prestativa [...], isso também é 

dela.  Essa coisa de servir, de tá ajudando o outro. É o que eu tento 

passar pra Íris. Espero que ela consiga, né, ter essa coisa, e eu já 

percebo nela, essa coisa de forte assim, de, de lu-, de tá querendo o 

que quer, de lutar pelas coisa, de resistir aqui dentro da comunidade. 

[...] E a nível de assim de luta assim, de, do dia-a-dia, é essas 

mulheres, é Jana, Gabriela, minha mãe, Manuela, é Ranna, aqui, né, 

são essas mulheres que você olha e vê uma, é uma fortaleza. [...] E 

de repente eu tô inserida no meio dessas mulheres, dessas outras 

mulheres muito fortes, me aproximo delas muito forte, muito, 

muito. Não sei como, fui levada, porque eu não era muito assim, era 

várias. Às vezes eu me pego perguntando como foi que eu me 

aproximei muito delas. [...] Eu vejo, nas mãe, né, Tiana, que eu vejo 

também isso muito nas, em umas filhas delas, em algumas filha 

dela: toda essa coisa de, da resistência dela. Tem muitas mulheres 

aqui assim. 

Eu nunca desejei sair da comunidade. Nunca desejei. Pra mim 

aqui... é o melhor lugar do mundo, apesar de todas dificuldades [...] 

que a gente vive, e eu vejo que outras pessoas vivem aqui, né, da 

questão de fome, tem a questão da violência. Por exemplo, como 

professora, você ver aluno que passou por você, na educação 

infantil, meus alunos [...] entrar no mundo do crime. 

Isso é, é como se, não sei se seria você se sentir, assim, hoje eu digo 

que não seria um fracasso. Aí eu, eu, eu gosto de pensar assim que 

tudo é escolha. Você teve a oportunidade, você fez o que pôde, mas 

aí a pessoa escolheu [...] fazer outras coisa. E você tem que 

respeitar...o momento de cada um. Agora se, é, se p-, por exemplo, 

se sentir a vontade de voltar, de retornar, eu tô aqui. [...] Hoje a 

geração [...] é mais complicada [...] de que na minha época, as mais 

nova. [...] Mais difícil de você trabalhar, de você educar...né. De 

trazer essa coisa de, de você resistir, de você ser forte, “você é 
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guerreira” [...] não passar por cima do outro, não querer ser melhor 

do que o outro. Eu acho que essa geração dá mais trabalho do que 

na minha época. 

 

Mas, assim, na minha vida, é isso, sou muito bem resolvida, assim. 

Não sou uma pessoa de tá com esse negócio não, eu vou atrás 

mesmo. De desistir, eu não sou uma pessoa de desistir fácil não...das 

coisa não. [...] Me abalo, mas me levanto. Me levanto. Apesar de eu 

ter... Eu f-, eu aproveitei. Aproveitei na minha infância, aproveitei, 

eu brinquei de tudo que eu tinha de brincar. Na adolescência eu fiz 

tudo que eu tinha de fazer, não me arrependo de nada. Eu vivi 

mesmo, né, eu vivi. Sou feliz assim. [...] Aí eu acho que, as minhas 

fase, assim, são, tão todas aqui. Aí você vai, na medida que você vai 

amadurecendo muitas coisa vão chegando, vai se abrindo pra outras 

coisa [...]. E tudo aquilo que eu tinha vivido antes tá guardado, 

assim, em cada pedaço do meu corpo. Cada momento no meu corpo. 
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Nascida e criada aqui no meio da comunidade, onde eu fui criada 

pela minha avó. Não porque eu não tenho mãe, eu tenho mãe, mas 

minha mãe tinha necessidade de trabalhar naquela época. Há 

quarenta anos atrás as pessoas tinham mais necessidade do trabalho 

pra sustentar. Então, não era só eu; era eu mais uns dez. Quando ia 

nascendo minha avó ia ficando, e a gente foi tudo criado junto na 

casa da minha avó. E os filhos da minha avó – minha mãe, minha 

tia, meus dois tios – eles saiam pra trabalhar pra ajudar minha avó 

criar a gente. Uma das minhas tias faleceu. E nesse falecimento 

minha avó, minha tia, minha mãe criou os três filhos dela, deixou 

três filhos. E a gente foi crescendo tudo junto. [...] O que um comia, 

todos comia igual, ela não tinha melhor e nem pior, ela dividia tudo 

igual. [...] Hoje é galinha, então todo mundo comia galinha; hoje é 

ovo, então todo mundo comia ovo; hoje não é nada, então só feijão, 

arroz e a gente comia todos o feijão, arroz. 

A minha adolescência, a minha infância, o tempo de criança, eu 

lembro que eu era muito de brincar. Brincadeira mesmo de rua, 

essas brincadeiras que hoje a gente não tem não vê as crianças 

brincando. De amarelinha, brincadeira de casa. Antigamente a gente 

tinha menos recurso. A gente pegava tijolo, o cabo de vassoura, 

coisas de rua para montar o próprio brinquedo da gente. As bonecas 

a cozinha, a comida, essas coisas. [...] Até meus dezessete anos eu 

brincava com brincadeira de rua. E eu era muito virada, assim, eu 

era muito virada. Eu aproveitei muito de estudar. A gente sempre 

estudou de manhã. Ela [mãe de Meri] nunca deixou estudar à noite 

nem à tarde a tarde. Ela botava no reforço, que nem era nem reforço, 

era um reforço assim: eu chegava, professora e ela ensinava o que 

sabia naquele tempo naquela época, há 30 anos atrás, há 25 anos 

atrás [...]. E minha mãe nunca foi muito de critério no estudo. Ela 
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não dizia  assim: “você vai estudar vai fazer uma faculdade”. Não, 

o sonho dela era que a gente terminasse pelo menos o segundo grau 

e cada um fosse trabalhar para se sustentar, para se manter, ter um 

dinheiro, como ela foi. Ela não teve oportunidade de fato de estudar, 

né? Porque naquele tempo tinham duas opções: a opção de você 

estudava, ou você trabalhava, naquela época.  

Minha mãe sempre foi muito retraída. [...] Ela teve muito ausente, 

foi muito ausente. A gente só tinha mais contato com ela era aos 

domingos. Então, de segunda a sábado ela trabalhava de oito da 

manhã a oito da noite. Então, quando ela largava do trabalho é que 

ela ia pegar a gente na casa da minha vó. Mas nunca deixou a gente 

dormir na casa da minha avó, ela fazia questão de juntar eu e meu 

irmã e levava para casa da minha vó. Então ela ia, então ela tira 

quando eu fui mas adolescente ela ela tirou a gente da casa da minha 

avó e a gente ficava em casa até para dar um descanso para minha 

vó. Então ela deixava o almoço pronto e a gente esquentava e 

almoçava. [...] Então era ausência. Assim, era perto da gente tinha 

mas assim poucos carinhos, poucos toques. Até hoje a casa foi 

construída desse desse pouco, tudo pouco, né? Tem esse amor mas 

assim, é um amor que é um amor que um amor não fala nem age, a 

gente é envolvida por afetos.  

A gente foi crescendo, aí eu fui moça de menstruação muito tarde, 

moça com 15 anos. Minhas amigas tudo já eram, eu ficava agoniada 

porque eu queria experienciar a oportunidade de ser moça. Naquele 

tempo, minha mãe não falava sobre menstruação, não falava de 

sexo, não falava nada e eu era muito curiosa, assim. [...] Eu ia ler, 

perguntava para as pessoas que eu tinha intimidade. [...] 

Antigamente ela, minha avó, e minha tia e ela tinha muita vergonha 

de falar disso. 

Eu gostava de namorar, eu gostava de ter amizade. Eu de vez em 

quando dava uma fugida. Eu apanhei bastante, assim. Ela [mãe de 

Fernanda] educava de bater, bater, de castigo. Tinha dia que eu 

passava uma semana de castigo por algo que eu aprontava[...] E eu 

apanhei muito tanto minha avó. [...] Eu era respondona. [...] Eu 

queria sair já com quinze, dezesseis anos. Ia numa praia só, no 

cinema não ia porque elas não deixavam tá. Então era muito, muito 

assim... protetora. [...] Não via que eu já tinha crescido. E também 

eu fazia por onde para elas não confiar, porque assim, se eu dissesse 

assim: “eu vou dar uma fugida”, eu fugia. Dizia que ia para um 

canto, e não ia, ia para outro, muito assim. Então acho as pessoas da 

rua, como ela trabalhava e chegava à noite, ficava me 

acompanhando, o que eu fizesse, os vizinhos. Quando ela chegava, 

eles diziam. Ela não tinha espaço para me escutar. Começou a bater. 

Isso me marcou, para mim, mas ao mesmo tempo, até hoje, assim, 

eu agradeço, porque quando a gente, quando é adolescente, tem uma 

mente; depois que a gente cresce a mente abre, né? Isso para mim 

era muito forte. 

Mesmo assim, eu sempre levei minha avó como uma referência de 

mãe, sempre falo ela, se foi muito responsável por uma referência 

para mim, por uma criação de tudo mesmo também minha avó 
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sendo calada. Hoje eu tenho muito como referência dentro da 

comunidade a minha avó. Não conheceu os pais, não foi criada com 

o pai, criou os quatro filhos sem conhecer o pai. 

E a história se repetiu mais uma vez com a minha mãe, a história da 

minha avó. Aconteceu com minha mãe, dela engravidar e o pai 

deixar, não sei como foi até hoje. Ela não conta essa história. [...] 

Sempre fui criada com padrasto e não com o pai. [...] Quando eu 

chamava ele de pai a família dele dizia que ele não era meu pai. [...] 

Barrava mesmo. [...] E isso eu fui construindo chamando ele pelo 

nome. Isso é muito forte pra mim. 

E ao longo do tempo foi passando aí eu conheci o meu esposo que 

tá hoje. Eu namorei muito, mas fiquei, fiquei com ele. Foi 

engraçado, foi impedido de todos os lados, tanto meu, por parte de 

mãe, mãe não queria de jeito nenhum [...] Os irmãos dele era [...] 

esposo das minhas primas. [...] Eles têm problema de alcoolismo 

[...] onde eles bebiam, né, junto. E ele também fazia, era... tava no 

meio. Ela via ele como esses irmão, que não tinha responsabilidade 

de assumir então assim eu fiquei com ele durante o tempo sem dizer, 

ela não queria. Chegou um certo dia que ele veio e pediu a ela para 

ficar, né, ela deixou a gente ficar. Com 3 anos a gente casou mesmo. 

Ela disse que eu só saía se casasse, mas ela organizou direitinho, 

ajudou a gente na casa e tal. A gente casou, aí foi quando eu casei 

eu tive os filhos. 

Os meninos foram crescendo tudo e o Lucas [filho de Meri] tem 17 

vai fazer 18, a menina tem 14, próximo ano que ela faz 15. [...] 

Fiquei com o menino, e foi que eu senti a falta do pai, de conhecer 

o pai, essa busca pelo pai. E sempre tinha medo, porque ela [mãe de 

Meri] nunca falou do meu pai para mim. [...] Nunca, nunca, nunca 

ela falou assim: “seu pai é esse, ponto”, nunca. [...] Foi momentâneo 

essa angústia, que eu acho que hoje, que talvez hoje não, mas foi a 

minha maior angústia foi ter descoberto isso né, que o conhecimento 

do pai. Que eu digo assim, não sei se isso surgiu uma inveja com 

comigo para o meus filhos, isso pode ter brotado, pelo pai que eles 

têm que é um pai presente, que é um pai amigo, um pai carinhoso, 

um pai que dá amor. Ele só não bota os meninos no braço porque 

não pode, então é... tem é... muita relação muito boa com os filhos. 

Então, um certo dia eu perguntei assim como era meu pai aí ela só 

disse assim: “Não”. [...] Eu queria saber o nome, ela não disse. Eu 

queria... Aí “Tu atrás de conhecer teu pai... teu pai é [padrasto de 

Meri]”. Aí eu disse “Não, mas eu queria saber direito”. Aí ela disse 

assim: “Aí eu engravidei dele ele foi trabalhar em São Paulo. A 

gente escrevia, ele mandava alguma coisa para tu e depois eu não 

achei necessidade de mais mandar, porque eu arrumei alguém que 

é um bom padrasto”. Eu tinha uns dois anos quando ela foi morar 

com meu padrasto e viu que não tinha necessidade mais de mandar 

carta. Mas eu ainda disse assim: “Eu fui fruto de um relacionamento 

antes. Eu acho que não podia ter cortado isso, né?” Mas também, 

ele não procurou. Ah sim, isso foi me... Isso eu fiquei muito muito 

mal, assim, porque eu tinha inveja das pessoas que tinha pai, né?  

Amigas minhas, amigas com pai, não sei o que. Podia ser o pai que 
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fosse: “mas você tinha pai e você não tem eu, eu não tenho” Então, 

assim, isso eu eu acho que hoje é o que mais me inquieta. 

Surgiu uma história minha que eu era adotada. Aí só que essa 

senhora disse isso que eu era adotada, que eu não era filha da minha 

mãe, eu era filha da minha tia, de uma traição. Aí minha tia pegou, 

deu e não tirou. Ela trabalhava viajando e me deu a minha mãe, me 

criar escondido. Escutei essa história, mas em aberto eu não 

acredito. Eu acreditei. [...] Tive um processo depressivo que [...] só 

ficava no quarto escuro chorando, chorando e não comia. Eu fico 

contando a umas pessoas essa história, e sei que minha mãe 

descobriu e ela ficou muito triste. [...] E ela ficou com muita raiva, 

eu ter descoberto a história, e ela disse que não era, que não sei o 

quê... [...] Acredito que... que eu sou fruto de amor desses dois 

amores, porque até um tempo desses, até minha mãe não vive bem 

com isso. Eu acho que ela gostava dele também, e essa fase de 

trabalho tal... 

Hoje o que mais pesa em mim é essa questão, que é um peso, que 

eu tô tentando de fato... não é leve... Tentando, de fato, liberar, mas 

é um muito difícil. [...] Sempre fui muito alegre, fui uma pessoa... 

hoje, de um tempo para cá, perdi isso. [...] Uma das crises maior, 

hoje, crise é o afeto que eu tô perdendo pelo meu esposo, sabe? 

Assim, tem um carinho, um amor, mas não é um amor que eu sinto 

de mim mesma para homem em casa. Eu continuo, mas às vezes eu 

tô tentando, assim... Ele é um cara dez, assim como todos falam 

dele. Que o problema não é ele, eu é que estou perdendo isso. 

Eu acho que é essa espiritualidade assim me dá força sabe, me dá 

força assim, eu passar por essas questões e acreditar que nada é por 

acaso. Ver um dia de sol. Então, às vezes, eu vejo assim. [...] Eu 

tenho certeza que hoje mais de que nunca que o que eu passei, o que 

eu passo, foi porque o plano espiritual resolveu isso para mim. Eu 

me agarro assim nessa espiritualidade maior, assim. Eu sou muito 

de chamar Jesus, Deus, mesmo não tando aqui. Eu vivo aqui na 

prática do dia a dia. Mas eu não digo assim “Ah, eu tenho... esse sou 

santo é o santo que eu tenho devoção, que eu vou me agarrar”. Não, 

eu não tenho isso, eu sou, assim. Então é para cantar para Shiva, eu 

vou cantar pra Shiva, é pra cantar pra Francisco, eu canto pra 

Francisco. Não tem isso, assim “eu vou me agarrar a divindade, isso 

pra mover isso, pra mover isso”. Eu quando morrer, ó, vai ser tanto 

espírito, tanto espírito, que eu não sei nem quem! Eu vou eu vou 

gritar para me levar pra luz. [...] Por que eu ia dizendo a Estela: “Ó, 

o primeiro que vir na tua mente, tu chama que eu me agarro.” [...] 

Então isso me move. 

Eu faço terapia já faz uns dois anos, três. Então talvez isso me mova, 

sabe, a olhar essas questão mais sofisticadas da minha vida. E 

sempre trago referência a minha avó, [...] também não conheceu o 

pai. [...] Minha mãe, com minha avó, também não conheceu o pai 

[...] Minha avó criou os quatro sem pai, sem dizer quem é o pai, ou 

dizia sem querer dizer, você tá entendo? Então minha linhagem 

masculina, tô dizendo nas ancestralidades, eu não conheço. [...] É 

eu acho que hoje é um foco da minha família é não falar de passado. 
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É muito forte, assim. Se você pergunta assim: “Qual a história da 

sua mãe?” Eu não sei porque, ela se renega a falar do passado tanto 

dela quanto da mãe. Então poucas coisas eu sei, e de fato, a origem 

da minha família. Muito pouco, porque é... sempre elas foram, e até 

hoje... 

A gente, eu e minhas primas, é que a gente convive ainda. A gente 

tem um círculo muito forte familiar da gente querer estar junto. 

Chega o domingo, a gente inventa um churrasco para tá junto. A 

gente tem isso muito forte, de estar junto de família, de estar junto 

de fato. 

Você mora numa comunidade que é conhecida como uma 

comunidade marginalizada, no contexto geral, é muito difícil, pra o 

olhar das pessoas. [...] Quando gente sai para algum lugar longe da 

comunidade, quando a gente se apresenta, a gente apresenta. A 

identidade da gente tá dentro de uma comunidade. Então quando a 

gente fala “Ilha de Joana Bezerra ou Coque”, as pessoas [abre bem 

os olhos e se afasta]. Então é a identidade da gente: periférica, 

pobre, negra, gorda, magra. Isso para mim hoje não é nem tanto. 

[...] Já foi um problema, hoje não é. “Ah, eu moro no bairro São 

José.” São José é o centro da cidade. [...] Eu acho que a hoje eu 

tenho um olhar diferenciado praqui, pra dentro da Comunidade, né? 

[...] O modo de ser, o modo de estar dentro da comunidade, sem 

precisar generalizar tudo sem precisar me sentir marginalizada. [...] 

A forma de estar e de olhar, porque nem todo mundo é 

marginalizado. E viver em comunidade é muito mágico. É você 

viver em bando, é você viver em coletivo. Você não pode ter muitas 

amizades, mas quando você cai, que precisa, a comunidade chega. 

Isso para mim é muito interessante. Você tá lá, você não pode ter 

uma rede de amizade muito boa, mas taí: você caiu, a comunidade 

chega pra te socorrer, chega pra gritar, chega pra dizer, pra mostrar, 

então para mim é mágico. 
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Entrevista Ametista (M6) 

Narrativa da participante Unidades de 

significado 

Quando a gente ia pegar... Que meu pai bebia, nera? Que eu, a gente 

ia pegar, comer na casa da minha vó, e minha vó ficava xingando 

nós. Nera? Se lembra? Ela ficava dizendo coisa cá gente. Aí teve 

uma vez que Flora foi lá, com os menino pequeno, que Flora 

mandou eu ir, aí eu num foi não. Aí Flora foi, aí Flora pegou, eu 

disse “Flora, tu num vai não, que tu vai voltar chorando, que eu num 

vou não, que se eu for vou ter raiva”. Aí Flora foi e voltou chorando, 

aí... Eu sou um pouquinho que nem Flora. [...] A irmã dela dizia 

com a gente. Chama eu de cabelo duro. Chamava eu de, chamava 

eu de, de macaca, que eu era bem preti-, porque eu sou bem pretinha, 

mais do que tudinho, e chamava a minha outra irmã do cabelo duro, 

porque minha irmã tinha o cabelo bem duro. [...] Aí ficava dizendo 

coisa, dizia coisa, chamava meu irmão de aleijado. Chamava Pedro 
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[irmão de Ametista] de, também de macaco, de nego, dizia as coisa 

com a gente, é, eles lá.  

E aí eu, eu disse a, aí eu fiquei, ficava indo lá na casa dela, mas 

depois me afastei... Aí eu me afastei... Um pouquinho... Da casa 

dela. Aí ela quer que a pessoa ficasse, ficasse indo lá. Eu só fui lá 

umas duas vez quando ela... Tava no hospital, que ela já ia falecer. 

Aí eu fiquei na casa de Flora. Aí eu fiquei grávida de Luna [filha de 

Ametista], aí veio. Eu, eu tinha 21. Quando eu descansei de Luna... 

Não. Eu tinha 22. Que quando eu fiz 23 ano, Luna ia fazer 8 meses 

de nascida. Tu lembra que Sofia fez uma charque de sopa? [...]. 

[Flora diz: Sopa gostosa!] 

Quem me ajudou foi Flora. Que nem de Isa [irmã mais nova de 

Ametista]. Flora ajuda Isa que nem ajudou Luna. [...] Foi, que Flora 

ajudava eu. Cuidar de Luna. [...] Assim, porque eu, eu, eu criei Lu, 

Flora criou Luna mas eu ajudava também, nera não, Flora? Que 

nem, assim, que nem Isa. Eu ajudava Flora, eu ajudava assim os 

outro pra ganhar um trocado... pra ajudar, dar as coisa a ela também. 

O meu pai e Flora num dizia nada não. Meu pai bebia, mas num 

aperreava não, ele aperrava mais Flora. E ele dizer coisa, ele diz 

coisa com todo mundo, ele num diz... Se ele beber, se não beber, ele 

diz coisa de todo jeito, ele sempre diz, coisa. E quando meu ex-

irmão, meu irmão, era... Cheirava. usava as droga dele, bebia que 

só. [...] É porque ele é drogado mesmo.  É o mais velho dos homem, 

né? [...] E num queira nem imaginar do que ele dizia. Não, ele falava 

e tinha vez que ele vinha pra cima, aí eu, e Flora ia pra cima dele, e 

eu, né, Flora? Né, que a gente chamava, chamava os homem pra ele. 

Depois que Luna ficou cresci-. Quer ver? Ele aperreava só quando 

Luna [...]. Não, que ele fazia as palhaçada dele. [...] E a tia de Luna 

dava calmante a ela, e suco de maracujá, que ela ficava tremendo. 

Por causa dos estresse. [...] Só quando Felipe [irmão mais velho de 

Ametista] bebia, e usava os negócio dele, e também um rapaz de 

frente o bar, tu viu o bar? O rapaz do bar chamou ele atenção, num 

foi? Na frente de Flora, chamou ele assim, disse coisa com ele, e 

ele, acho que ele escutou ele falar. Aí ele deixou mais também de 

aperrear. 

Aí depois Luna fez três, foi, foi fazendo a idade, foi fazendo. [...] 

Ele foi deixando. Deixando Luna, deixou eu... Aí ele deixou mais 

de aperrear, mas ainda tinha o outro lado, que Flora tirava o dinheiro 

do outro, Luiz [irmão de Ametista que tem deficiência], ele ficava 

aperreando Flora por causa do dinheiro. Era que, que ele era 

pequenininho. Aí ele pegou, ficava aperreando Flora. Tendesse? 

Que ele queria o dinheiro, aí Flora tirava só o dinheiro de o, fazer, 

comprar as coisa. E dava o resto tudinho a ele. A... A Luiz. Aí ele 

pegava e ficava lá falando, aí Flora “eu só tirei tanto, então o resto 

tá tudinho com ele”. 

Aí até que ele agora parou mais de beber, num foi, Flora? Mas 

também ele agora também num pode tá bebendo muito mais. 

Colesterol... Pressão alta... [...] Que agora ele num é mais não, que 

nem antes não, agora ele já é... Tendesse? Agora ele... Ele agora já 
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sabe, assim, o jeito. Também, quer o quê, ele já é avô! O neto dele 

daqui a pouco já chega por aí. 

Porque quando eu fiquei com, quando eu arrumei Bela [filha mais 

nova de Ametista], essa pequena, eu num tava na casa de Flora mais 

não. Eu já tava na mi-, já tava na minha casa. Era outra, né, né não? 

Oxente, nós ia pra igreja, nera, Flora? Pra igreja quase todo, toda de 

tarde Flora dizia “se ajeita Ametista, que a gente vai andar”. “Se 

ajeite que a gente vamo andar, a gente vai é lá na igreja”. Que é a 

Igreja de Santo Antônio, que tá ajeitando, que uma vez a gente foi a 

um quadro, que nós se inscreveu. Aí depois Flora levou eu lá na 

outra que tem lá perto do negócio do Bolsa Família. [...] Lá na rua 

do Imperador, né, parece que é Imperador aí, né? Nós foi pra aquela 

igreja que tem ali, tem uma igreja ali, de Santo Antônio. Que aí 

Flora-, aí, ela, eu tava com o barrigão dela. Aí a ota fez assim: Eu 

vou dar ela a Jesus Crist... não, pra Santo Antônio Caminhador. Foi. 

Pra ela andar logo. Pra ela caminhar, né? Aí digo “eita, tá 

caminhando, mesmo”. Ela, ela tira só nota boa na escola, vum? 

Caminhando, mas, oxe! 

Foi. Até... Luna me dar um trabalho, teve uma parte que Luna 

também me deu um trabalho. Foi, teve uma vez que Luna me deu 

um trabalho que... Ela ia pra escola e dizia que num ia, mas ela tava 

com o marido dela. [...] Aí eu fui lá na escola com a minha irmã que 

o menino [sobrinho de Ametista] estudava lá, aí foi eu e Iara [irmã 

de Ametista]. Ela mostrou a frequência, aí ela “mas eu to indo”, aí 

a diretora e o vigia disse que ela num tava indo não. Que ela num 

chegava nem no corredor. Ela tava mais o Roberto. Mais o marido 

dela. Aí depois nós ficou-, mas aí depois nós ficou conversando, 

conversando, aí... Num foi, não? E Flora. Flora ficou, fica 

conversando. 

Foi, uma vez, porque [marido de Ametista] se é, se coisou. Aí ele – 

O meu marido, aquele dali, da foto, que tá ali [...]. Aí eu peguei, nós 

se deixou, aí depois Nita [sogra de Ametista], a mãe dele [...] ela 

conversou, conversou... Aí pra gente se entender, aí, por causa da 

menina. [...] A gente não discutia muito não, só algumas, umas duas 

vez, aí depois a gente nós se deixou, voltou... voltou tudinho, aí Nita 

pegou, conversou com ele, conversou comigo, chamou eu e ele 

atenção, que era pra nós ficar direito. 

Depois nós teve um, um avanço por causa do homem lá da casa. 

Que queria a casa, que num sei o quê, discutiu, aí a gente saiu de lá 

pra cá. Mas aí quando a gente saiu de lá, pra vir pra cá, aqui já é 

mais melhor do que onde eu morava. 

Porque ele queria lá se juntar com as, com os po-, lá tem muito 

cachaceiro. Aí ele bebia mais. Sim, ele bebia mais lá, mas aqui ele 

num bebe não. Tendesse? Aqui não tem ninguém, ó, pode ver que 

tá livre, livre...num tem ninguém. 

Não, acho que sim. Não, acho que sim não, eu sou, né? Que eu já 

passei por tantas coisa, agora eu sou, né? Que eu, que eu pagava 

aluguel. Eu pagava aluguel, saí de um aluguel... Eu sou mesmo. 

 

 

 

 

Saída da casa da 

mãe como saída 

para agressões 

(US-8) 

 

União com a 

mãe (US-9).  

 

Espiritualidade 

como união e 

cuidado em 

família (US-10) 

 

 

 

 

Problemas com 

a filha (US-11)  

Conversa para 

resolver os 

problemas (US-

12)  

 

 

 

 

Retomada do 

casamento pela 

filha (US-13).   

 

Briga com dono 

da sua antiga 

casa (US-14)  

 

Mudança de 

casa para 

melhor (US-15) 

 

Marido se juntar 

com os 

“cachaceiros” 

(US-16) 

 

Guerreira por 

conquistar (US-

17) 
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Entrevista Íris (M7) 

Narrativa da participante 

 

Unidades de 

significado 

De difícil, pra mim... Acho que num teve tantos momentos difíceis. 

Porque, tipo, eu sempre fui muito unida com a minha família. 

Sempre tive essa abertura pra poder conversar e receber de volta. 

Aí eu chegava pra minha mãe e conversava. Quando não tinha ela 

eu converso muito com meu pai também. 

 

 

 

 

 

 

Como a gente entrou muito cedo no Neimfa e teve muitos 

psicólogos. Nunca gostei, de nenhum. Não... Num consigo. Porque 

eu tinha dificuldade de falar. Aí eles disseram: “te conheço” [...], aí 

não podia. Porque eu tinha um vínculo com ele... aí me botavam 

pra um desconhecido, aí eu não falava de jeito nenhum. Eu preferia 

inventar uma história, criar. 

 

Acho que foi quando começou o curso. Foi o educador holístico. 

Porque eles disseram que a gente tinha que se abrir mais, pra novas 

experiências. E... Aprender. O nosso eu pra poder botar pra fora, 

pro mundo. Aí como a gente era muito fechado, cada um com os 

seus mundinho, o psicólogo ajudava a gente. A se abrir pra novas 

ideias, novas coisas. Foi aí que começou tudo a fluir melhor. Tinha 

uns 6 pra 7 anos. 

 

Sempre que eu me sentia mal, aconteceu alguma coisa comigo na 

escola, bullying, por exemplo – eu nunca sofri, graças a Deus. 

Consegui resolver bem, porque a partir do momento que eu 

consegui-, que eu perturbava, abusava também com os outros...eu 

dava o direito também deles fazerem comigo, aí isso foi um vice-

versa. Fui aprendendo a controlar e a parar um pouquinho. Fazia, 

porque me abusavam, como eu era a menorzinha de sempre. “Não, 

não vai fazer isso, porque é a menor”, que num sei o quê. Aí ficava 

chateada. 

 

 

 

União com a 

família (US-1) 

 

Conversar com 

sua mãe e seu 

pai para 

prevenir/lidar 

com as 

dificuldades 

(US-2) 

 

Ajuda de 

psicólogos, 

atravessada pela 

dificuldade de 

vínculo (US-3) 

 

 

Abrir-se, 

expressar-se e 

aprender com os 

cursos do 

Neimfa (US-4) 

 

 

 

Percebeu 

praticar e ser 

vítima do 

bullying (US-5) 

Exclusão por 

amigos (US-6) 
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A cobrança. “Não, porque você tá ficando uma mulher ma-, mais 

velha, tem que ta-, fazer isso, fazer aquilo”. “Olha, tem que usar, 

fazer isso”. Ah, muita coisa. Regra demais. “Você é uma moça, tem 

que se comportar de tal e tal jeito”. Só que eu me estresso. Aí digo 

“não, que eu posso fazer isso do jeito que eu quiser”, que num sei 

o quê, que num sei o quê. Aí começa a gerar pequenas discussões, 

com amigos. 

 

 

 

[As discussões] com meus pais é geralmente por causa de lá das 

minhas amigas, algumas. Da rua, assim. Aí a gente conversa um 

pouco. De coisas que eu faço, que elas fazem, que eles não gostam. 

 

 

 

 

No Revelar.si, no Neimfa e no Educador Guerreiro - do Holística, 

no caso: foi uma formação, uma base maravilhosa que a gente tem. 

Que já tá levando até hoje. [...] Quando eu entrei pro Revelar.si, aí 

começou essa história mais forte de empoderamento feminino, 

feminismo. Aí teve uma da Marcha das Vadias, vários outros 

exercícios e tal, aí eu fui, fui me... fui ficando mais forte. É porque 

eu já me acho, pelo menos, uma pessoa empoderada, mas no 

Revelar.si eu aprendi a mostrar isso de várias outras formas. 

Aprendi a mostrar na fotografia, na colagem e outros fatos. 

 

 

 

 

Acho que foi um vídeo que a gente tava vendo com Linda esses 

dias, que teve uma mulher do vídeo que falou: que pra uma mulher 

trabalhar ela tem que ter 3 vezes mais pra competir com o homem. 

Mas por que isso? A gente começou a debater e tal. Aí a gente pra 

ver: a gente pode ser igual a eles. Não é porque a gente é mulher 

que a gente é menos capaz. Aí ficou nessa discussãozinha. Que a 

gente se empoderar é bom pra gente saber se go-, gostar de si 

mesma antes de começar a gostar de alguém. 

É porque eu fico no meio de mulheres que pra mim são 

empoderadas. Minha mãe, minha vó, Clara, minha madrinha, Nina 

– as mulheres lá do Neimfa. As meninas do Revelar.si são 

maravilhosas também. Aí já fico nesse círculo. Que elas são fortes. 

Passam força. 

 

 

 

 

 

 

 

Cobrança de 

determinados 

comportamentos, 

por amigos, por 

estar tornando-se 

mulher (US-7)  

 

Poder fazer o 

que quiser (US-

8).  

 

Incompreensão 

da família sobre 

coisas que faz 

com amigos 

(US-9). 

 

Participação no 

Revelar.si (US-

10) 

 

Empoderamento 

feminino (US-

11) 

 

Demonstrar 

empoderamento 

pela arte (US-

12) 

 

Defesa da 

igualdade de 

direitos e 

capacidades 

entre homens e 

mulheres (US-

13) 

 

Rodeada de 

mulheres que 

passam força 

(Revelar.si, 

família, 

comunidade) 

(US-14) 
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Ah, em alguns lugares, tipo na escola mesmo, tem muito menino 

machista. Aí de repente a gente rola debate. Aí eles ficam meio 

chocado. Porque quando a menina, a mulher vai “tac!” [estala os 

dedos], fala, “não, que ela só tá sabendo mais, que não sei o quê”, 

aí uma vez ou outra um conflitozinho. Mas nem ligo. Tem uns lá 

do colégio que não gostam não [que eu saiba mais]. É péssimo. 

Tranquilo nunca tá. Porque quando eu acho que a mulher – já por 

ser mulher, já tem o machismo, os embustes. Aí mulher, negra, da 

fav-, da, da favela, do Coque. O povo já olha diferente. Mas quando 

a gente mostra que a gente tem a mesma capacidade do outro, já 

choca. Por isso cada vez mais a gente vai mostrando, fazendo, 

formando. Aí é isso. [...] Exemplo: se eu for tentar uma faculdade. 

O ENEM mesmo já é super concorrido. Aí passa uma mulher negra 

pra medicina, e um filhinho de papai não passa. Fica o quê? Um 

choque. Porque como é que ela teve tanta capacidade de fazer isso, 

isso e isso? Aí fica esse negócio, sabe? 

[Sou capaz] de saber, tenho capacidade de conquistar, estudar, tudo. 

 

Olhares 

diferentes por 

ser mulher, 

negra e da favela 

(US-15) 

 

 

 

Choques ao 

demonstrar sua 

capacidade (US-

16) 

 

 

Saber que é 

capaz de estudar, 

conquistar, saber 

(US-17) 

 

Entrevista Pérola (M8) 

Narrativa da participante Unidades de 

significado 

Com amigos já [...] eu sofri bullying na escola, por ser gorda. Aí 

quando foi no [...] meu primeiro dia de aula, quando eu entrei na 

sala o povo me chamava de gorda, [...] os colegas. Assim, eu 

consegui-, eu tinha conseguido um amigo, aí quando foi depois eu 

fui chegando mais. [Na rua] foi com outros meninos que eu nem 

conhecia. Eu nem ligava. Aí eles viram que eu não tava ligando e 

pararam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, é... tinha uma... uma amiga da minha mãe, que ela sofreu 

muito...o esposo... Porque o esposo batia muito nela. Aí isso foi 

difícil pra mim porque a ma-, a, essa mulher, a filha dela é minha 

melhor amiga. Aí ele terminou batendo em-, tanto nela e ela voltava 

pra ele direto, toda vez.  

 

Aí ele, nesses dias acabou matando ela. Aí ficou muito difícil pra 

mim.  

 

Vítima de 

bullying na 

escola (US-1) 

Apoio de um 

amigo (US-2) 

Aproximação 

dos colegas 

(US-3) 

Bullying por 

desconhecidos 

na rua (US-4) 

Ignorar o 

bullying para 

que parassem 

(US-5) 

Sofrimento por 

estar próxima de 

mulher vítima 

de violência 

(US-6)  

Dificuldade de 

lidar com 

feminicídio de 

amiga da família 

(US-7) 
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Aí agora a menina foi morar com o pai. Aí agora tá dando em cima 

da menina. Aí agora ela tá sem a mãe agora. [...]  

 

 

 

 

Assim, eu tô tentando esquecer isso pra ver se passa. [...]  

 

 

 

Aí só [falo sobre isso] com um amigo meu, que eu considero ele 

como meu irmão.” 

 

 

[Não sou guerreira], porque eu tenho que enfrentar essas coisas que 

acontecem por aqui. As violências que têm por aqui, no Coque. Só. 

Dificuldade de 

lidar com 

tentativa de 

violência sexual 

da amiga (US-8) 

Tentar esquecer 

o sofrimento 

(US-9) 

Falar com 

amigo sobre 

sofrimento (US-

10) 

Não ser 

guerreira por ter 

que enfrentar 

violências do 

Coque (US-11) 

 

 


