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Apresentação
Em 2009 o primeiro campo de petróleo operado pela empresa Chevron no Brasil iniciou sua produção. Tratava-se do Campo Frade, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A partir desse ano, a
empresa iniciou seu planejamento para o investimento em projetos sociais no Brasil.
Com pesquisa, análise de projetos e diálogo com stakeholders, a Chevron iniciou em 2010
sua política de investimento social, tendo como foco a geração de oportunidades econômicas
para mulheres, nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Foram investidos, desde então,
cerca de US$ 4 milhões e mais de 11 mil pessoas foram beneficiadas, direta ou indiretamente, em
projetos voltados para a capacitação e a colocação no mercado de trabalho de mulheres jovens
e adultas por meio do desenvolvimento de pequenos negócios.
A escolha em trabalhar principalmente com o foco voltado para o desenvolvimento econômico está alinhada com uma política de governo capitaneada pela Secretaria de Políticas para as
Mulheres e alinhada com as “Metas de Desenvolvimento do Milênio”, da Organização das Nações
Unidas (ONU), que têm por objetivo a promoção da igualdade entre sexos e a autonomia da mulher.
As atividades sociais estão baseadas na filosofia da empresa, o que implica a realização
das atividades com segurança, de maneira ética e socialmente responsável. Respeitando as leis,
apoiando os direitos humanos universais e protegendo o meio ambiente. Também significam o
compromisso de beneficiar as comunidades onde a empresa atua, realizando parcerias construtivas, colaborativas e confiáveis, com foco no desenvolvimento social e econômico.
Atualmente, a Chevron mantém parceria com Instituto Aliança, Fundo Elas de Investimento
Social, Visão Mundial, Instituto Empreender, entre outros. Dessas parcerias, nascem ou se desenvolvem projetos voltados para mulheres cujas conquistas aparecerão durante o livro e que, no
glossário ao final da publicação, você poderá conhecer mais detalhadamente.
Em 2012, a Chevron percebe a importância de compartilhar com um público mais abrangente
as histórias dessas parcerias, seus frutos, conquistas, desafios e, acima de tudo, seus personagens.
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Logo, começava uma parceria com o Museu da Pessoa. Organização que há mais de 20
anos vem trabalhando com história oral de maneira inovadora e democrática, contribuindo para
desvendar e compartilhar narrativas de histórias de vida de qualquer pessoa disposta a contar
sua história, o Museu da Pessoa foi então atrás das personagens que compõem esse cenário das
ações sociais da Chevron.
A história oral democratiza o acesso ao conhecimento da história e cria campos de diálogo
com outras pessoas, mudando, assim, focos de visão e ação de quem conta e de quem ouve as
narrativas de vida. Por isso, o Museu da Pessoa atua sob a premissa de conceder espaço para
as pessoas contarem e registrarem suas narrativas pessoais. Ao contar sua história, as pessoas
desvendam também os contextos em que se inserem suas tramas, as outras personagens, os
sentimentos por detrás das memórias, a motivação dos fatos narrados, de modo que a história
final contada ganha em implicação pessoal, em subjetividade. Construir ou reconstruir sua própria história é tão importante quanto tê-la vivido.
Foram essas crenças que levaram o Museu da Pessoa a procurar na história de cada entrevistado algo mais do que suas inserções nos projetos desenvolvidos pela Chevron. Buscou-se entender as vidas que estavam ali, as lembranças de infância, a descoberta do mundo na juventude,
as durezas, as alegrias e todas as tramas complexas e ramificadas que levaram tais pessoas a se
encontrarem onde estão agora.
Assim, deslocando o foco do livro para as pessoas, as histórias se enriquecem e conhecemos
não somente os projetos, mas regiões, culturas, relações entre gerações, mudanças sociais e econômicas do país e, principalmente, uma narrativa multifocal da história que pretendemos contar.

10

Introdução
Ao longo de 47 histórias, divididas em cinco capítulos, este livro acompanha trajetórias de vida
de pessoas que aparentemente têm pouco em comum. A grande maioria são mulheres, cuja vida
compõe retratos de superação e obstinação constantes e que descobriram, no apoio da iniciativa
privada juntamente com o terceiro setor, mais um momento de esperança.
Aos poucos, a cada leitura, podemos ir traçando semelhanças, aproximações afetivas que
unem essas pessoas não de forma estanque, mas sempre dinâmica e vibrante, tal qual as histórias
que elas narram. Suas experiências de vida, aliadas a seu modo de se expressarem — sem rodeios —,
dão dimensão de uma realidade vibrante, sobre a qual todas as personagens deste livro compõem
suas trajetórias.
O agrupamento das histórias em diferentes capítulos não foi fácil. Depois da primeira aparente impressão de que os narradores pouco tinham em comum, descobriu-se o oposto: todas as
histórias cabiam em todos os capítulos! Era uma questão apenas de olhar, recorte e seleção.
Quisemos, então, reproduzir na fluência da divisão dos capítulos algo que fosse próximo
às trajetórias de vida pessoais, do nascimento em uma realidade por vezes dura até os sonhos
futuros, passando pelas dificuldades, conquistas, tropeços e projetos.
Dessa ideia nasceram os temas dos capítulos. Mais do que falar de cada uma das histórias,
queríamos uni-las num todo, queríamos que elas compartilhassem suas experiências comuns,
que se integrassem num só livro, que todas as narrativas pudessem pertencer a todos os narradores. A divisão dos capítulos é uma formalidade que não dá conta da experiência dessas vidas
tão marcantes.
A cada abertura de capítulo um texto fará o convite ao leitor, traçando o plano de voo das
próximas páginas. Dali para a frente, poucas explicações são necessárias, as histórias contam-se
por si próprias. Uma exceção aos termos técnicos, às siglas e aos projetos sociais citados que,
para melhor compreensão e fluência, estarão num glossário ao final do livro.
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Mapa dos projetos
Rio de Janeiro

Projeto Elas em Movimento
ONG Fundo Elas de Investimento Social

Projeto Iniciativa Esperança (1ª fase), Gerando Oportunidades (2ª fase)
ONG Visão Mundial

Projeto Enter Jovem Plus
ONG Instituto Empreender

Projeto Com.Domínio Digital
ONG Instituto Aliança

Projeto Centro de Aprendizagem
Discovery Channel Global Education Partnership

Projeto Mulheres em Ação
Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD)

Espírito Santo
Projeto Inclusão Comunitária
ONG Instituto Aliança

Associação de Pescadores e Armadores do Distrito de Itaipava (Apedi)
Estação de Rádio Costeira de Itaipava
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Cap ítu lo 1

Caminhos de terra
que levam à vida
As histórias que abrem o livro nos mostram pessoas
marcadas por um Brasil profundo, cujas características mais
rurais ou de segmentos periféricos da população tornam
as narrativas de vida retratos de isolamento e de imensa
dificuldade de transpor os locais de nascimento em busca
da descoberta de novas possibilidades de vida. Não serão
as únicas deste livro com essa experiência, mas a marca de
suas histórias nos emprestará a dimensão de uma realidade
que nos acompanhará durante todas as páginas. A partir da
leitura destas narrativas, queremos que o leitor comece a
jornada tendo em mente a metáfora das estradas de terra,
caminhos pedregosos que nos põem na vida. No trajeto
poderemos acompanhar muitos cenários marcantes.

Ih, 50 anos atrás tinha muita dificuldade, esse
lugar era muito sem recurso, sem nada. Hoje
cresceu muito, movimentou muito. Tanto que
eu falo pros meus filhos hoje em dia que somos carentes, mas a vida que eu passei eles
nem sabem. Nós passávamos falta das coisas
pra sobreviver. Às vezes tinha duas, três peças
de roupa cada um, não podia ter mais. Meu pai
era carpinteiro, trabalhava em fazenda fazendo carro de boi. Fazia gradeamento de casa...
se o nome é esse eu não sei. Ele bebia, não
tinha muito aquela responsabilidade com a
gente. Sabe a pessoa que bebe? Não fica uma
pessoa normal. E minha mãe lavava roupa pra
fora pra ajudar meu pai. Aquela roupa dos donos das fazendas.

Nasceu em 21 de julho de 1946,
em Campos (RJ). É integrante
do Grupo Delícias de Graúna,
resultado do Projeto
Inclusão Comunitária.

Erenícia de Oliveira Ventura
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Não tinha escola perto. Fui uma pessoa que custei a estudar. Eu estudei depois
de moça formada. Nós já estávamos morando aqui em Itapemirim. Fui estudar de noite,
numa escolinha pequena; era uma casinha de
um moço, na verdade, não era nem colégio. Ele
deu essa escola particular pra nós. Pagávamos
com um pouquinho de dinheiro que podíamos.
Eu ajudava na roça, na plantação de cana.
Quando peguei uma idade maiorzinha, já aguentava. Primeiro, capinava, depois passei a cortar.
A gente enchia aquele carro de boi e os carreiros levavam pra Usina Paineiras1. Meu marido,
nessa época, trabalhava na usina. Na lavoura.
Depois que eu casei, não trabalhei mais. Veio fi-

Trabalhei na usina, depois fui trabalhar em

lho: ganhei um e, com a idade de um ano e qua-

casa de família e depois entrei nesse Projeto

tro meses, ganhei outro. Ao total, já fui mãe de

Inclusão Comunitária2. Foi aí que comecei a fa-

sete. Quase todos pequenos. Aí fiquei 14, 15 anos

zer os doces. Geleia, licor, tudo foi aprendido no

sem trabalhar fora. Precisando ajudar, mas não

curso. Por enquanto, não está dando muito di-

tinha como. Foi quando a mais velha terminou a

nheiro, porque nós estamos produzindo pouco.

quarta série que falei: ‘Você precisa tomar conta

Mas nós vamos desenvolver pra vender mais.

da casa, pra eu trabalhar um pouco.’

Eu estou esperando a melhoria de vida, sabe?”

“Este lugar era muito sem recurso, sem nada.”
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Hoje em dia eu faço meu bordado, que não
me atrapalha em nada. Fico sentada e ganho
meu dinheiro. Porque eu não posso trabalhar
em casa de família, não aguento o esforço.
Então não tenho salário, não tenho nada, só a
graça de Deus. Não sou aposentada também.
Eu tenho uns problemas de saúde: um carro
tombou comigo dentro, caí lá embaixo e, desde
esse dia, fiquei uma mulher doente.
Foi quando começou a me dar depressão. Vivia chorando, chorando. Umas amigas,
sabendo disso, passaram e falaram desse curso de bordado, que eu nem sabia bordar. Elas
falavam que eu não podia falhar, que eu não
podia sair do curso por causa dos meus pro-

então caía mesmo. E eu tive 11 filhos. Nove ain-

blemas de saúde. E aquilo foi mudando minha

da são vivos. Mas, na época de necessidade,

cabeça, eu me divertia muito. Hoje eu faço

até leite me faltava no peito pra amamentar.

bordado, outras coisas que aprendi, no Proje-

Não tinha nada mesmo. Meu marido me trouxe

to Inclusão Comunitária, mas passei uma vida

aqui pra Montserrat e falou que era pra eu obe-

muito ruim.

decer, senão eu iria sofrer. E de fato eu sofri.

Passei fome, muita necessidade. Não ti-

Baixavam outras mulheres em casa e ele vivia

nha quase nada, nada pra comer, os vizinhos

na rua. Ele foi meu primeiro namorado. Meu pai

que davam. Eu não tinha casa, vinha tempo-

nem queria que a gente casasse, correndo com

ral e a casa caía tudo. Era casa de estuque,

pau atrás de nós pra matar. Por isso eu fugi.

“Passei fome, muita necessidade. Não tinha quase nada pra comer.”
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Mas meu pai também curtia uma caninha.

Penso que a gente não pode reclamar da

Uma vez até, quando estava voltando pra casa

vida. Na época, minha família comprava meia

com o jantar, tombou a canoa no rio. Que pra

barra de sabão, uma caixa de fósforos, meio

ir trabalhar ou pra escola tinha que atravessar

quilo de arroz... era tempo ruim, tempo difícil.

esse rio. Os oito filhos todos esperando a janta

Hoje eu sei.”

e ele chegou molhado.
Eu aprendi a remar desde cedo. Saía da
minha casa, que era feinha, casinha caindo,
que às vezes, quando acordávamos, estava
cheia de água, e ia atravessar o rio. Gostava
de ir pra escola. Queria aprender. Chegava em
casa boba, toda feliz pra contar pro meu pai,
mas ele não queria. Minha mãe também não.
Naquela época, não se ligava muito pra essas
coisas. Eu ajudava na roça, todo dia, de manhã
cedo. Eu não aprendi nada.

Nasceu em 20 de abril de 1950,
em Bom Será (ES). É integrante do
Grupo Moda Bom Será, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Maria das Graças Silva Fernandes
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Já de pequena a gente ia tudo pra igreja. Pa-

Mamãe fez um sítio do lugar onde a gente

pai, às vezes, fazia também a leitura bíblica de

morava pra plantio de frutas. A gente trabalha-

manhã. Reunia os filhos em volta da mesa, pe-

va na roça, sempre na roça. Na verdade, eu não

gava a Bíblia e lia a lição diária dos versículos.

tive infância. Durante a semana, eu trabalhava

Depois, ensinava cada um a orar, cada dia um

com papai e mamãe plantando mandioca, arroz,

fazia a oração. Todo dia tinha esse curso do-

feijão, café... Chegava no sábado, íamos socar o

méstico lá onde a gente morava, na roça.

arroz, moer a cana, tudo o que a gente fazia lá.
Até o meio-dia, a gente trabalhava em
casa, depois ia pra escola. Então a gente estudava e trabalhava e carregava água lá do alto de
um morro, da nascente, pros pais poderem fazer
a merenda pra levar. Terminava de estudar eram
quatro e meia, quinze pras cinco da tarde. Meus
pais eram exigentes, mas tinha uma professora
que me marcou ainda mais pela exigência dela.
Tinha que fazer o dever e, se não fizesse, botava
de castigo em cima do caroço de milho.

Nasceu em 31 de outubro de 1953, em
Itapemirim (ES). É integrante do Grupo
Coomita Oleado, resultado do Projeto
Inclusão Comunitária.

Juseni da Silva Santanna
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Eu não saía com amigos. A maior parte
do tempo era em casa, fazendo serviço. Foi só

Eles se molham muito, então precisam usar
essa roupa quando chega a época de chuvas.

depois que eu fui trabalhar fora, de doméstica.

Isso tem me ajudado a trabalhar. Mas o

E nessa época eu arranjei meu marido e casei.

que sinto que aprendi de melhor com essas

Não deixei de trabalhar pelo tempo da gravi-

amigas da costura é ter união, convivência.

dez. Meu esposo é pescador. Na época ele era

Evitar conversinhas. E não é um serviço pesa-

pedreiro. Meus filhos, eu falo que são filhos de

do. Hoje eu posso trabalhar sentada.”

pedreiro. Na época ele era pedreiro, aí, quando
a minha menina caçula estava com oito meses
de nascida, ele começou a pescar. Ela agora
tem 30 anos. E ele ainda pesca, está até para o
mar agora. Às vezes tenho medo, quando chega o temporal, aquele tempo de vento, muita
chuva. Fico preocupada. Mas ele volta, sempre,
com atum, dourado, pargo...
E, passado um tempo, eu já não estou
mais conseguindo trabalhar no pesado. A
idade. Foi uma amiga que mora lá perto de
casa que me chamou pro Projeto Inclusão
Comunitária, pra fazer costura. Olha, eu nem
sabia costurar, mas fui aprendendo. E vai
indo. A gente faz os moldes, e fazemos muito pros pescadores aquelas capas de chuva.

“Na verdade, eu não tive infância.”
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Minha mãe é o mundo pra mim. Ela sempre me
ajudou muito. Trabalhava como faxineira na
Ordem Terceira3, e meu pai era taxista. Mas ele

Eu sou a mais velha de cinco irmãos, e o

me abandonou quando eu tinha 12 anos, e a

fato do meu pai ter abandonado minha mãe dei-

minha mãe teve que trabalhar em dois traba-

xou todos muito sozinhos; eu parecia a mãe de-

lhos, ser mãe e pai. E, no fim de semana, ainda

les. Cuidava. Mas às vezes aprontava. Uma vez,

levava os filhos ao Arpoador para brincar. Eu

eu tinha assistido ao Super-Homem na televisão.

achava a coisa mais emocionante que tinha,

Aí, chamei meu irmão, pegamos folhas de bana-

brincar no Arpoador.

neira e tentamos voar com aquilo. Ele foi primei-

Quando meus pais se separaram, nós não

ro e se arrebentou. Quebrou a perna e tudo.

tínhamos onde morar, e a avó cedeu um lugar

Logo com 14 anos eu comecei a trabalhar.

no Morro do Borel. Era uma casa de estuque.

Fui ser babá da amiga de uma tia. Mas logo come-

Banheiro não tinha, era uma fossa. Sabe como

cei a namorar e engravidei. Eu estava estudando

era o morro naquela época? Era tiroteio, era

ainda e tive que parar. Chorei, chorei, achei que

matança... Agora você não escuta anunciar

ia decepcionar a minha mãe. Mas segui.

que jovem morreu. Morrer uma pessoa que

E foi quando eu estava trabalhando de la-

você viu desde pequenininho. Eu ficava dei-

vadora de roupa que vi um anúncio sobre um

tada no chão quando tinha tiroteio. Já entrou

projeto pra mulheres terem seu empreendi-

bala na minha cozinha; eu fazendo janta, a bala

mento. Pensei: ‘Chega de sofrimento. Eu vou

bateu ali na minha cozinha, passou por cima

ser a minha patroa, conseguir com meu pró-

da minha cabeça.

prio suor.’ Foi aí que começou o Celebrando
Festas4, que é uma empresa pra recreação com
crianças, coisa que eu adoro.

“Sabe como era o morro naquela época? Era tiroteio, era matança.”
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Parte da minha família, a minha mãe e os meus irmãos,
me dá força. Meu esposo acha que eu estou cheia da grana.
Até um conhecido dele veio me pedir dinheiro emprestado,
acreditando que, por eu trabalhar no meu negócio, eu teria
dinheiro. Mas a verdade é que eu desejo acabar de fazer
a minha casa, dar uma condição de estudo melhor para os
meus filhos. E comprar um carrinho para mim. Não aguento
mais subir o morro.”

Nasceu em 16 de maio de 1980,
no Rio de Janeiro (RJ).
É integrante do Grupo
Celebrando Festas, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Mirian Madalena de Jesus Lourenço
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Foi agora que eu entrei pra esse grupo de mulheres do Inclusão Comunitária. Tivemos curso pra aprender a fazer doces, montar nosso
negócio, vender... e estamos nessa luta. Ainda
está no começo, mas o que eu penso é trabalhar pra dar conta das nossas coisas mesmo.
Eu queria poder focar a minha vida nesse projeto de fazer doces. Arrumar a minha casa.
Porque minha vida foi sempre na roça.
Na infância, a minha casa era simples.
Nós somos de uma família simples. E vivia tudo
junto na mesma casa, minha mãe trabalhava
muito pra poder conseguir levar a vida. Deu
estudo até onde ela pôde dar. Meu pai também
era bem duro. Ele cortava cana na lavoura e
pescava. Duas profissões. Ele pescava muito.
Éramos oito filhos.
Onde nós morávamos, em Graúna, era
uma localidade distante, de nome Boa Vista. Eu gostava de estudar. Mas tive que parar

Nasceu em 17 de abril de 1975,
em Itapemirim (ES). É integrante
do Grupo Delícias de Graúna,
resultado do Projeto
Inclusão Comunitária.

Andréa Souza Oliveira Rozário
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depois que eu passei da quarta, porque, como
a vida era tão dura, não dava pra ter estudo,
descer cá pra baixo, pagar ônibus pra poder
vir. Ficava distante também pra nós. Minha
mãe trabalhava e não confiava em deixar menina sair sozinha. Aí paramos. Eu não fiquei
chateada, porque sabia que eles não tinham
condições de levar, que eram oito filhos. Não
iam dar conta de trabalhar pra comer, pra vestir e pra manter escola. Tivemos que parar.
Eu fui pra roça mais ou menos com 15

De qualquer maneira, tinha que movimentar pra

anos. Eu gostava de trabalhar, sair acompa-

ter alguma coisa. Depois que eu tive o primeiro

nhando minha mãe e poder aprender alguma

filho, já saí da roça, não cortei mais cana. Es-

coisa, que antigamente a única coisa que tí-

perei que eles estivessem um pouco crescidos

nhamos pra fazer era aquilo: corte de cana.

para voltar. Meu marido também sempre traba-

Diversão mesmo era a igreja, a que íamos

lhou na roça. Trabalhava de ajudante, tratorista.

desde novinhos. Fomos praticamente criados

Então nossa vida sempre foi na roça mesmo. E

lá dentro. Tinha música, pessoas. Nunca saí da

eu agora ainda não estou ganhando dinheiro

igreja. Se não fôssemos pra igreja, não íamos

vendendo doce, mas o pouco que ganho ajuda.

pra lugar algum.

Estou evitando ir pra roça. Até porque, com as

Casei com 18 anos. Antes de eu engravi-

outras mulheres que fazem doce comigo, eu me

dar, trabalhei bastante. Trabalhei algumas vezes

divirto muito, rio, brinco, dou risada. Vou fazen-

em casa de família, trabalhei cortando cana.

do meus trocadinhos por mês.”

“A única coisa que tínhamos pra fazer era aquilo: corte de cana.”
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Meu pai é pescador. Sou filho de pescador. Um
dos avôs, o Amaro Fernandes da Rocha, era
pescador nato, desde novo.

Condução aqui era charrete, essas coisas

Eu morava perto da praia, numa casa

assim. Não tinha carro, não tinha condução,

muito pequena. Aqui era muito pobre. O meu

não tinha nada. Isso quando eu comecei a me

avô Amaro pescava numa enseada aqui perti-

entender por gente, na década de 50, que eu

nho. No tempo dele, tinha esse tipo de barco,

nasci em 52. Pro pessoal comprar uma roupa,

era canoa e a gente chamava de baleeira. Mi-

tinha que ir a pé pra Itapemirim, atravessava

nha mãe contava que ela levava o peixe que

o rio de barquinho. Depois de longos anos, 12

ele trazia, as pescadas, as corvinas, nas costas,

anos depois, começou a vir um senhor de Piú-

em Piúma, pra trocar por galinha, trocar por

ma. Ele tinha um Ford, tipo esses paus de arara

qualquer coisa, feijão, arroz, porque não tinha,

com carroceria, que levava o pessoal pra fazer

aqui não tinha o que comprar. Tinha muita far-

compra todo final de semana, todo sábado.

tura de peixe, porém não tinha aonde vender.

Eu trabalhei num barco a vela no meu
tempo de garoto. Eu estudava e, quando voltava da escola, ia pra enseada. Desde cedo
meu pai me colocou pra mestrar barco. Ele era
mestre. Eu, desde garotinho, com 10, 12 anos,

“Falar em Rio de Janeiro parecia o fim do mundo.”
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já pescava aqui perto. A escola era minha paixão. Inclusive, o meu sonho era estudar fora, mas
naquela época não tinha conhecimento, a família aqui devia ser um pessoal muito humilde, muito
simples. Falar em Rio de Janeiro parecia o fim do mundo. Eu tive a oportunidade de viajar, de
embarcar num navio-escola da Marinha depois. Já trabalhando no mar, já estava completando os
18 anos e meu pai tinha muita amizade com o pessoal da Capitania dos Portos, no Rio de Janeiro, e o pai do comandante de um navio era muito amigo do meu pai. Ele via o interesse; quando
eu passava lá na Baía da Guanabara e via aqueles fuzileiros, poxa, ficava encantado. Meu sonho
era ser um oficial da Marinha, porém não tive
oportunidade, porque, quando se falava em
sair, a minha mãe chorava.
Na época, eu me lembro que varava a
noite pescando. Era lamparina, que não tinha
energia elétrica, não tinha televisão. Quando
eu comecei essa vida de pescar em alto-mar,
foi com meu pai. Eu sou o mais velho de todos
os irmãos, todos eles pescadores também. Não
tiveram outra atividade, não. Até hoje eu sonho que estou pescando junto com meu pai.”

Nasceu em 21 de março de 1952,
em Itapemirim (ES).
Participa da Apedi.

Jorge Fernandes Freitas
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Eu não me lembro da minha família reunida.
Era muito difícil. Quando a família estava reuni-

e colocando. Era de folha de zinco e, às vezes,

da, era pra buscar água na mata. Ia todo mun-

chovia mais dentro do que fora.

do: a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos.

Meu pai era uma pessoa que botava medo

Todo mundo tinha que pegar uma lata e ir para

na gente. Ele era uma ótima pessoa, mas,

a mata buscar água, que era bem distante da

quando bebia, era muito violento. Então tudo

nossa casa. Era uma casa pequena de estuque,

era com a minha mãe que a gente ia conversar.

no Morro do Borel. Eu lembro do meu pai cons-

Ela é um doce de pessoa. Trabalhava em uma

truindo essa casa. Ele colocava a gente para fi-

fábrica de tecido, depois virou doméstica. Meu

car amassando o barro, todo mundo descalço.

pai era porteiro, foi zelador e depois trabalhou

Ele tinha que ripar, depois ia pegando o barro

com obras.

Nasceu em 6 de fevereiro de 1972,
no Rio de Janeiro (RJ).
É integrante do Grupo
Celebrando Festas, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Deise Lúcia Barreto
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estava dormindo e apareceu um gambá na cozinha. Teve ataque de formiga... Tudo aparecia.
Aí resolvemos comprar outra casa.
Eu frequentava a igreja e foi uma menina de lá que avisou que ia ter um projeto para
Um tempo depois, eu deveria ter uns 13

mulheres serem donas do próprio negócio. Eu

anos, eu não queria mais estudar. Minha mãe

queria ter meu próprio negócio. Aceitei e fui.

me obrigou até um certo tempo, mas depois

Eu acho que a mulher tem que fazer isso mes-

eu parei por conta própria. Então ela disse que

mo, ela tem que ser guerreira, tem que saber

era pra eu trabalhar. Comecei a ganhar meu di-

administrar a casa, os filhos, o marido, o traba-

nheiro, que era pouquinho, mas ajudava minha

lho, estudar. O meu negócio é de eventos, cria-

mãe e comprava as minhas coisas. Fui traba-

mos juntas o Celebrando Festas, para eventos

lhar de babá de uma criança.

de criança. Cama elástica, tobogã, piscina de

Foi logo depois que eu casei com o ho-

bolinhas, castelinhos, temos várias atividades

mem com que estou até hoje, 25 anos. Minha

para as crianças. É muito bom ficar no meio

mãe e meu pai saíram da casa deles para se-

delas. E hoje eu tenho o meu trabalho. Nos

rem caseiros, e nós fomos morar lá, onde eu

fins de semanas eu ficava em casa. Agora não,

engravidei da minha primeira filha. Mas era

eu tenho um trabalho. Já sonho em terminar

um barraco de estuque que estava muito ve-

meus estudos e poder comprar um carro. Des-

lho. Então aparecia sapo, cobra. Uma vez eu

cer um pouco mais o morro.”

“Quando a família estava reunida, era pra buscar água na mata.”
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Eu sou a mais velha de sete irmãos. Minha mãe
conta que, quando eu nasci, ela não percebeu
logo de cara que eu tinha essa deficiência. Foi
depois de anos que ela me levou ao médico e
ele disse que eu não falava nem ouvia. Acho
que foi quando eu tinha uns dois anos. Naquele tempo, ela não teve condições de pagar um
médico caro, um especialista, e ficou por isso
mesmo. Ela conta que eu brincava, era ativa,
toda vida fui muito esperta e não dava pra perceber que eu era surda e muda.
Eu ia pra escola até, mas as professoras
não gostavam de me ensinar, porque tinha que
ser uma professora própria, e aqui na roça não

Agora, há pouco tempo, eu tive esse pri-

tinha isso. Diversas professoras ajudavam, e

meiro trabalho. O presidente da associação

fui aprendendo as coisas assim. Minha mãe

dos moradores daqui começou chamando os

trabalhava na roça, na lavoura, cortando cana.

nomes das pessoas para entrar num projeto de

Eu ajudava em casa, cozinhava, lavava, até

bordado, e minha mãe achou melhor que, ao

consertar roupa eu consertava.

invés dela, fosse eu, que eu precisava me virar
sozinha nisso. Eu já sabia bordar, porque tinha
visto uma vizinha e comecei a imitar. Não foi a
minha mãe, foi de olhar que aprendi.

“Naquele tempo, ela não teve condições de pagar um médico caro.”
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No grupo, tem mulheres que costuram,

A primeira vez que recebi o dinheiro do

e eu até ajudo, mas o que eu faço mesmo é

meu trabalho, nossa mãe! Que alegria. Minha

bordar. O que eu sinto que mudou ultimamen-

mãe sonha pra mim que eu me aposente, que

te é que estou mais calma. Eu era bem mais

eu tenha meu dinheirinho pra gastar comigo,

nervosa. Lá no grupo a gente come, bebe, faz

pra andar bonitinha. O sonho maior dela é que

bordado, gosto muito das pessoas. Nem todas

eu possa caminhar sozinha, ter minhas coisas,

as pessoas entendem o que eu expresso, nem

não depender.”

tudo eu consigo dizer, mas faço sinais, me viro.
Se fico trancada em casa, fico zangada, e indo
para o grupo eu fico mais livre.

Nasceu em 23 de agosto de 1969,
em Bom Será (ES). É integrante do
Grupo Moda Bom Será, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Dirlene Banque de Souza5
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Meu pai eu não conheci; minha mãe veio do
Maranhão, nasceu lá, mas veio pra cá com seis
anos de idade. Minha mãe teve o primeiro filho
com 14 anos, a minha irmã mais velha. Logo depois, ela me teve, mas abandonou a gente, foi
embora. Fiquei vivendo com a minha avó e com
minha outra tia, que me criou até os nove anos.
Aí foi quando a minha mãe reapareceu, pegou
um quartinho pra morar e me levou pra morar
com ela. Minha irmã teve filho com 13 anos, e
também foi embora, sumiu. Fiquei cuidando do
filho dela. Eu era uma criança, mas eu cuidei
de mim, do meu irmão e desse sobrinho. Mais
tarde, minha irmã reapareceu, ficou com a gente, ajudou o quanto podia. Depois ela casou, foi
morar sozinha e eu fiquei com a minha mãe.
Então, eu que ajudava. Foi nessa época,
uma vez que minha mãe chegou e eu não tinha
feito nada em casa pra ajudar, que ela me deu
uma surra. Cheguei na escola toda marcada.

Nasceu em 11 de fevereiro de 1992,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante
do Grupo Favela Point, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Lidiane de Sena Mendes
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Foi a minha mãe que me falou desse projeto que ia começar, com mulheres. Eram 25
no começo, mas foi baixando. Acabou com
sete. Era pra montar um empreendimento e
Nesse dia era aula de Educação Física, tinha

davam capacitação. A reunião era só à noite,

que botar um shortinho de lycra, uma blusinha

então às vezes para as mulheres que tinham

e a blusa da escola por cima. E eu não queria

sua família, seus filhos, era muito difícil ir.

me trocar, porque eu estava toda marcada. A

Nessas reuniões, decidimos abrir o Favela

professora viu, perguntou o que havia aconte-

Point6, que era três em um: bar, restaurante e

cido. ‘Minha mãe me bateu.’ Ela disse que ia

lanchonete. Aqui na comunidade não tinha nada

ligar pro conselho tutelar. Cheguei em casa e

pra diversão, pra esse tipo de público. Às vezes,

disse pra minha mãe que ela ia perder a mi-

ficávamos até três da manhã, e cliente bomban-

nha guarda. Ela ficou brava: ‘Como que você

do. Agora, quando dá uma, duas horas da ma-

foi fazer fofoca lá?’ Eu falei: ‘Eu te ajudo pra

nhã, nós fechamos. Eles já têm na cabeça: ‘Ah,

caramba com criança e tudo. Você precisa de

hoje eu vou no Favela Point porque está aberto

mim. Eu dependo da senhora, mas você pre-

de tal a tal hora.’ Os outros bares abrem quando

cisa de mim também. E você ainda me bate?’

querem, fecham quando querem. Aqui em cima

Ela começou a chorar, foi na escola, conversou

nós fazemos lanche, nós fazemos bolo, fazemos

com a professora, nunca mais encostou a mão.

de tudo, tanto pra comer como pra beber.”

“Minha mãe chegou em casa e me deu uma surra.”
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Às vezes eu fico um pouco... como se fala?
Frustrada. Porque eu não consigo falar direito e fica uma coisa chata. Não conto nem a
metade da minha vida, não consigo me abrir.
Pras pessoas, eu sou difícil mesmo de abrir.
Até com psicólogo não consigo falar sobre a
minha vida. Eu nunca estou pronta pra falar
Quando eu nasci, a minha mãe já estava

nada, entendeu?
Aí fico tentando lembrar de mim. Eu tento

doente. Já a conheci doente. Ela faz hemodi-

pensar, eu falo assim: ‘Nossa, será que eu fui

álise desde que eu sou pequena. Eu não a vi

assim?’, porque eu queria saber um pouco so-

trabalhando nunca. Não. Ela ganha INPS [Insti-

bre a minha vida quando eu era pequena. Mi-

tuto Nacional de Previdência Social].

nha mãe conta, mas muitas coisas eu esqueci.

Eu sonhava em ser médica ou policial. Mas

Uma trava que eu tenho. Mas eu gostaria de

aí eu não fui nenhuma das duas. Fui crescida

contar sobre a minha vida...

na igreja, não saía muito. Só com os jovens da
igreja mesmo, pra retiro. Eu sempre fui fechada;

“Eu nunca estou pronta pra falar nada.”
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na minha vida fui sem abertura. Eu brincava,

Por isso estou nesse projeto com outras

fazia as coisas, mas não tive muito contato

amigas, o Celebrando Festas. Tem as meninas

com ninguém. Eu fazia cursos, fiz ProJovem ,

que sabem fazer bolo, docinhos, salgados:

trabalhava com menor de idade, mas poucos

fazemos eventos pras crianças. Eu fico na

contatos.

recreação. Conviver com elas tem sido bom,

7

Com 18 anos tive meu primeiro emprego
de carteira assinada, na creche Santa Mônica.
Eu era educadora de criança. Que eu adoro,
adoro criança.

porque antes eu tinha pouca coragem. Agora
estou tendo mais atitude.
Somos em cinco e contratamos outras
pessoas pra fazer coisas. Tem castelinho, tem
moto, tem um jipe, a gente tem duas motos.
E é isso: pra onde as pessoas alugarem, pedirem, a gente leva.
Isso é importante, lidar com as pessoas.
Porque pra mim é uma dificuldade falar e interagir com outras pessoas. Quando eu falo,
às vezes as pessoas reagem: ‘Que bom que
você falou. Pelo menos uma vez.’”

Nasceu em 15 de fevereiro de 1984,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante do
Grupo Celebrando Festas, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Laiane Louize Lopes
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Eu comecei a estudar com cinco anos, no pré.
Eu ia caminhando pra escola. Às vezes, o ônibus vinha, às vezes não. Na época em que
terminavam as férias, ficava um mês sem vir
ônibus. Às vezes, se chovia muito, o ônibus
não podia vir, porque quebrava. Juntava uma
galera grande e todo mundo ia caminhando.
Chegava em casa de noite, naquela chuva. Já
cheguei toda suja de lama. Mas eu gostava dos
meus colegas, das amizades.
Por que eu parei? Porque eu engravidei.
Estou dando uma parada agora por isso, esperando o filho crescer um pouco pra eu voltar à
escola e terminar os estudos.

E tinha esse moço. Eu falava com ele, conver-

Eu conheci o pai do meu filho com 14 anos,

sava e, com 15 anos, nós começamos a namo-

na igreja. Eu ia com a minha avó. Em casa eu

rar. Ele era pescador, tinha 26 anos. Ficava 20

não era de conversar com meus pais, mas lá na

dias fora, pescando e, quando chegava, a gen-

igreja eu conseguia ser mais alegre, ficava de

te se via. Ele ia lá em casa pra gente ficar junto.

coração mais aberto, via pessoas diferentes.

Com 16 anos eu engravidei, aí casei.

“Em casa eu não era de conversar com meus pais,
mas lá na igreja eu conseguia ser mais alegre.”
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Foi minha sogra que me contou desse curso de bordadeira. Eu vim pra saber como era. E
gostei, estou aqui até hoje. Mas eu não bordo,
eu sou da produção. Eu faço o desenho, colo na
entretela e colo na blusa, aí a minha sogra e a
minha avó costuram e as bordadeiras bordam.
Elas me ensinaram a bordar. Coisas que
eu não sabia fazer, eu faço agora, aprendi com
elas. É muito bom estar aqui, porque a gente se diverte muito, fica com o coração mais
aberto. Lá em casa, eu ficava sem conversar
com ninguém. Aqui eu já converso, falo mais
da minha vida, elas falam, partilham tudo. É
muito bom estar aqui.”

Nasceu em 22 de fevereiro de 1994,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Grupo Moda Bom Será, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Daiana Wehrein Santos de Souza
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Cap ítu lo 2

Desvios e
atalhos
Depois de percorrer os caminhos de terra que levam à
vida, saímos mais preparados para enfrentar mudanças,
reviravoltas, rearranjos de vida. É disso que tratam as
histórias destes capítulos. Se as histórias do primeiro
capítulo nos convidaram a pensar na crueza das
experiências que nos colocam na vida, as próximas
narrativas nos colocam como testemunhas de momentos
de escolha, de mudança de rumo. Todos os narradores
deste capítulo, em algum momento de sua trajetória,
precisaram parar e repensar para onde estavam indo,
por que, e decidir então qual novo rumo tomar. A estrada
oferecia algumas opções, outras precisaram ser abertas
a facão, como picadas pelo meio do mato. Acolher as
revoltas da vida, transformá-las e transformar-se com
elas: é isso o que nos mostram as próximas histórias.

Na infância, minha casa era de palha. Todo ano

na porta da minha casa e perguntava: ‘Cadê

tinha que trocar, porque a chuva ia estragan-

a minha nega?’ Meu pai: ‘Estudando. Ela quer

do. Vinham todos os vizinhos, em mutirão. Não

falar com o senhor porque ela está sem roupa.’

tinha brincadeira. Tinha que ficar trabalhando

Eu só tinha uma roupa. Não sei como eu che-

sempre. Meus pais plantavam feijão, arroz, e

guei até aqui.

eu pegava no roçado.

As pessoas do Nordeste que chegaram ao

Por isso, só entrei na escola com dez

Rio de Janeiro passaram quatro dias em cima

anos. Sempre gostei de estudar. Só que eu

daquele caminhão — um caminhão coberto

não tinha roupa: não tinha sapato, meia, nada.

com uma lona, uma espécie de uma lona, com

Nem livro. Mas às vezes o fazendeiro passava

uns bancos. Eu já fiz diferente: eu vim de avião.

Nasceu em 16 de maio de 1948,
em Serraria (PB). É integrante
do Grupo Reciclóleo, resultado do
Projeto Gerando Oportunidades.

Maria Ines Costa de Araújo
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[organização não governamental] e continuava frequentando a igreja, porque desde que eu
era pequena a família ia. Lá eu ouvi de uma
reunião sobre um negócio de melhoria pras senhoras que tinham dificuldade na convivência.
Transbrasil. Aquilo foi diferente na minha vida,

E não sabia o que é que era. Começamos em

não esqueço. Achei muito emocionante.

dez mulheres num trabalho de reciclar óleo de

Fui trabalhar de secretária de um escri-

cozinha pra virar sabão8. No começo, ficáva-

tório de contabilidade. O pessoal da empresa

mos cabreiras, porque tinha a coisa da soda

foi tudo no meu casamento, disso eu lembro.

cáustica, que podia queimar. Agora nós já sa-

Mas meu casamento foi de muitos proble-

bemos, aprendemos nos cursos a manusear. E

mas, porque ele tinha problemas com a bebi-

agora eu confecciono também carteira, canga

da. Chegou a me agredir, machuquei o rosto,

mochila, toalha-mochila... uma série de coisas.

tenho até cicatriz. Larguei dele, mas mesmo

Com meu esforço, já sonho em reformar

separados, ele me perturbava. Pulava a janela

minha casa, ter um lar bem bonito, de cerâmi-

pra me perturbar. Foi uma luta até que fale-

ca, tudo digno, porque minha casa não é digna.

ceu atropelado, na passagem pro ano 2000. E,

E tenho vontade de fazer Teologia, fazer um

na época, eu fui enganada por um advogado

curso de Teologia. É faculdade, não é? Teolo-

papa-seguro, papa-defunto. Pegou todo o meu

gia. São quantos anos?”

dinheiro do enterro, levou. Fiquei numa dificuldade. Fui trabalhar de costureira numa ONG

“Quando meu marido faleceu atropelado, fui enganada por
um advogado papa-seguro, papa-defunto.”
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Eu e meu pais morávamos em Graúna. Era um
lugar que não tinha luz, mas meu pai mandou
ligar luz e água lá em casa. Era um descobrimento, porque eu e minha irmã olhávamos pra
luz e ficávamos achando assim um milagre de
Deus aquela luz e aquela água. Uma vez, eu
e minha irmã pegamos a enxada e fomos cavar, porque queríamos descobrir onde estava o
poço. Meu pai teve que sentar e explicar como
que funcionava.
Eu nunca trabalhei na roça com meus
pais. No meu primeiro emprego, eu chorava,
queria voltar pra casa. Custei a entender que
eu havia crescido. Eu sonhava em ser enfermeira. Ainda sonho. Um dia vou conseguir.

Nasceu em 6 de fevereiro de 1979,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Grupo Delícias de Graúna, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Luciana Souza de Oliveira
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Uma coisa que marcou muito minha vida e

Nós somos da roça, todas tivemos gran-

a dos meus pais é que eu fui mãe ainda na ado-

des dificuldades, então só de reunir essas mu-

lescência. Não estava preparada. Eu tinha 15 pra

lheres na cozinha, conversar, querer sonhar

16. E aí tive que trabalhar. Fui pra roça, pra um

junto e expandir, eu já acho que é dar certo.

serviço brutal, que é corte de cana, de capim.

Viemos lá debaixo. E não quero vender só pro

Comecei a sustentar meu filho assim. Mas meu

mercado de Graúna os doces que a gente faz.

primeiro calo foi um desespero. Eu lembro que

Quero ir pros supermercados. Meu marido, às

joguei o facão no chão, deu aquela bolha d’água.

vezes, se aborrece quando preciso ficar fora

Eu chorava. Não conseguia nem segurar mais o

de casa, mas logo tira a cara emburrada e sor-

facão. Fiquei uma semana sem voltar pra roça.

ri, sempre. Sabe que é disso que eu gosto. É

Quando voltei, já não deu mais calo. Aprendi a

com isso que eu sonho. Aliás, são três sonhos:

cortar cana, capinar e sustentei meu filho.

vender meus doces pra uma grande rede de

Quando apareceu essa oportunidade aqui

supermercados, ser enfermeira e ver minha

na comunidade, pra fazer um empreendimen-

mãe levantar da cama — porque ela teve um

to nosso, das mulheres daqui, desconfiei mui-

AVC [acidente vascular cerebral] no dia do meu

to antes de abraçar. Começou o curso aqui do

casamento. Não teve nem festa. Mas espera só

Projeto Inclusão Comunitária e, aos poucos, fo-

ela levantar de lá, que ainda faço a festa.”

ram chegando as mulheres, montamos um número para fazer uma especialização no Senai
[Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial].

“Eu fui mãe ainda na adolescência. Não estava preparada.”
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fazia bolo, salgado, doce. Hoje em dia ela ainda
dá continuidade nesse serviço. Eu ajudo, porque
é uma coisa que eu também gosto. Também queria fazer Gastronomia, mas escolhi outra área.
Onde eu morava, lá na minha infância, não era

Eu tinha o sonho de ser médica ou enfer-

bom, não, porque a estrada naquela época era

meira, mas depois eu deixei a Medicina de lado

local de desova de corpos. Até quando a minha

e queria ser só enfermeira. Mas era para tra-

mãe engravidou, antes de eu nascer, ela passou

balhar, assim, em outros países. Antigamente

mal e nenhum taxista queria ir lá. Hoje em dia

diziam que lá fora pagavam melhor os enfer-

não, hoje em dia mudou bastante, no fim da rua

meiros. Até que em certa época eu comecei a

tem até hospital que é uma referência.

fazer um curso de enfermagem, mas eu não

Meu pai, ele é pedreiro; e minha mãe, ela
se formou agora no final do ano passado em

dei continuidade, porque eu vi que não dava
para mim. Desisti mesmo.

Gestão Comercial, que era o sonho dela. Só que

Agora faço curso de Técnico de Seguran-

no momento ela não está trabalhando, meu pai

ça do Trabalho. É uma área de que eu gosto,

também não; no momento ele está pelo INSS

então presto atenção na aula, estudo. Dá tem-

[Instituto Nacional do Seguro Social], porque

po, porque eu estudo de manhã, então eu vou

ele estava trabalhando e rompeu o ligamen-

pra casa, almoço, dá tempo de descansar e aí

to dos dois ombros. Agora só com cirurgia.

depois eu vou trabalhar. A matéria que eu mais

Mas, na minha infância, ele era pedreiro e a

gosto é de combate a incêndio, é a área em

minha mãe trabalhava com buffet para festas:

que eu tenho mais interesse.

“Antigamente diziam que lá fora
pagavam melhor os enfermeiros.”
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Mas meu maior sonho ainda é fazer minha faculdade e poder dar pra minha mãe uma
cozinha industrial. Toda vez que ela pega uma
encomenda de bolo, entramos em desespero,
porque às vezes a minha mãe tem que entregar
logo a encomenda e, como não dá tempo de ir
arrumando a cozinha, de ir limpando, a sujeira
vai acumulando. Depois que faz a entrega, tem
que lavar. Então é o nosso desespero, ter que
lavar tudo, limpar tudo, antes e depois. E o sonho dela foi sempre ter o próprio negócio.
Meus pais foram uma benção pra mim.
Antes de eu nascer, eles tiveram dois, uma menina e um menino, e minha mãe quase faleceu,
ela teve uma pré-eclampse. E eles deixaram
tantas vezes de comprar para eles para dar
para nós. Quero retribuir.”

Nasceu em 6 de abril de 1992,
no Rio de Janeiro (RJ).
Participou do Projeto
Com.Domínio Digital.

Rhayssa Vieira Marcelino
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Não vou mentir. Meu pai nunca foi pai de verdade, só serviu pra fazer os filhos. Era enroladão, meio músico. Quem me alimentava, sustentava a mim e à minha irmã era minha mãe.
Minha mãe fez de tudo na vida.
Lá em casa, a gente se dividia nas tarefas. Eu tenho trauma até hoje de banheiro e
quintal. Era um quintal de pedras de mármore
e pro meu pai não adiantava só você varrer,
esfregar, tinha que secar cada buraquinho pra
você tirar a água.
Com 12 anos arrumei um namorado. Ele
tinha 25. Ele chupava aquelas balas Halls com
gostinho de morango e me deu um beijo. Eu
fiquei boba pra caramba: ‘O beijo dele é doce.’
Ele era traficante, envolvido. Comecei a me
envolver com ele, comecei a matar aula, me
envolver com pessoas que não prestam. Além
de tudo, era casado. Mas eu andava de carro,
tinha aquela vida bandida. Curtia.

Nasceu em 14 de outubro de 1987,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante do
Grupo Bolhas Coloridas, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Gleicy dos Santos Abreu
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Depois que separei, comecei a trabalhar
num trailer, de vender sanduíche. Chegava
cansada, não conseguia estudar mais. Eu tinha
que dar preferência pro trabalho porque precisava me sustentar.
Aí conheci um rapaz que trabalhava
numa agência de empregos. Ele falou: ‘Tu é

Mas como eu estava precisando do dinheiro...

muito bonita, sai dessa.’ Quando eu comecei

Tu não tem noção, a necessidade obriga.

a me prostituir, tudo foi assim, obrigada. Obri-

Foi quando quis sair desse trabalho e co-

gada por quê? Dentro de casa eu sempre tinha

nheci um cliente que me ajudou. Foi difícil vol-

que dar as coisas. Minha irmã mais velha tinha

tar a ganhar pouco, mas fui trabalhar como cai-

uma coleguinha cheia de roupa de marca e ela

xa. Depois, fui vender lingerie. Trabalhava nisso

contou o que fazia e disse: ‘Sustento minha

quando conheci meu marido. Ele é mais velho.

filha, pago meu aluguel, não dependo de nin-

Tenho uma filha com ele, estamos juntos.

guém. Mas é assim que eu ganho a minha vida.’

Hoje eu trabalho para a minha melhoria.

Aprendi. Minha irmã também foi, pra você ver

Tenho minha empresa, a Bolhas Coloridas, fa-

como o diabo tenta. Tu tem que fantasiar a

zemos sabão com óleo de cozinha9. Não preci-

coisa. Se vem o cara mais feio do mundo, tem

so ficar mandada. Ficar obedecendo. A gente

que pensar que é o Reynaldo Gianecchini, o

já até sonha alto. Não custa sonhar. Mas o es-

Cauã Reymond. Depois me senti muito suja.

forço é grande.”

“Hoje eu trabalho para a minha melhoria.
Tenho minha empresa, a Bolhas Coloridas.”
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De vez em quando, a Marinha dava curso para

nal de Telecomunicações]. Aqui nessas platafor-

os pescadores, e eu fui fazendo curso. Todo

mas petroleiras, eles empregam muitos radio-

curso que ela dava, eu fui fazendo. Aí, quando

telefonistas. Eu não tinha dinheiro pra trocar o

foi de 81 para 82, eu passei a ser mestre de

barco menor por um grande, que o preço estava

barco. Eu mesmo mastreava o barco. Até hoje

muito alto. A minha intenção era ou trabalhar

sou mestre de barco.

no barco dos outros ou encontrar outro tipo de

Em 2008, ouvi que precisavam de alguém

emprego. Não é que eu queria parar de traba-

para operar a estação de rádio dos pescadores e

lhar com pescaria, pescar nunca foi ruim. Mas

precisava de carteira da Anatel [Agência Nacio-

fui fazer o curso e acabei trabalhando na rádio.
A Chevron necessita de apoio aqui em
terra, principalmente com as pessoas que têm
contato com os pescadores. Tendo o diálogo
fica mais fácil. Às vezes, o cara vai fazer uma
operação de mergulho lá nas plataformas do
navio e o barco não pode ficar perto. Por exemplo: você sabe o que é sísmica? São os navios
que ficam sondando para ver onde tem petróleo, e eles rebocam um monte de cabo muito
comprido com a sonda na ponta. Quando eles
vão passar, se tiver um barco largando material, tudo pelo que eles passam, eles pegam
com aquilo ali. Então, pra não dar prejuízo para
o pescador, eles avisam. Aí o pescador já fica
ciente que não pode pescar ali naquela área.

“Não é que eu queria parar de trabalhar com pescaria,
pescar nunca foi ruim.”
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Então a rádio, ela faz tudo. Ela que é o co-

‘Pula, pula que ele vai bater.’ Os tripulantes

ração da coisa. O cara está lá fora, quebrou o

pularam. O cara da rádio acompanhando tudo.

barco, não pode andar. Primeira coisa, vai pra

Então o navio veio e bateu nele, só que ainda

rádio, porque a rádio fala com todos os barcos.

estava com um tripulante dentro do barco. Ele

‘Ah, tô quebrado aqui na posição tal.’ Aí a gen-

não morreu, deu sorte. Como o barco conti-

te vai descobrir um barco que está próximo

nuou boiando, eles foram lá, nadaram e volta-

dele e que vai navegar pra terra o mais rápido

ram para o barco. De dia, com sol quente, nove

pra passar lá pra rebocar.

e pouco da manhã.”

O rádio sempre foi um tipo de comunicação importante. Tem até uma história pra mostrar isso. O barco estava quebrado, não podia
sair do lugar, e veio um navio no rumo dele.
Ele chamava o comandante do navio e ninguém respondia. Ele acionou a rádio: ‘Rapaz,
eu estou quebrado aqui e vem um navio na
minha direção. Eu estou chamando e o navio
não está me escutando. Eu não posso sair, porque o meu barco está com o motor quebrado.
Ele está vindo, está vindo.’ O cara da rádio só
escutou e, percebendo a situação, falou assim:

Nasceu em 6 de abril de 1960,
em Córrego Novo (MG).
Participa da rádio da Apedi.

José Arthur Marquiale
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Com dez anos, eu tive que parar meus estudos
porque foi ficando difícil para a minha mãe sustentar os três filhos. Na época, a patroa falou
que era pra eu ir trabalhar e que todo fim de
semana eu estaria em casa. Era de uma família
lá em Vitória, e minha casa ficava em Itapemirim. Eu fiquei quatro meses sem vir em casa.
Na época, nem fui de ônibus, nós fomos assim:
entrava no caminhão, do caminhão entrava em
outro, e assim por diante. Na primeira semana
que eu fiquei lá, eu gostei, mas depois a senhora me levou para a casa da filha dela. Então era
uma criança tomando conta de duas e ainda
tomando conta de uma casa. Então aquilo lá
foi muito traumatizante na minha vida, porque
não era nada daquilo que ela tinha falado para
a minha mãe, e eu não tinha contato com ninguém. Eu sofria muito, porque pra fazer comida eu tinha que botar um banquinho na beira
do fogão e eles chegavam na hora do almoço
e tinham que encontrar comida pronta. Um
dia eu peguei a sacolinha de plástico com as
roupas dentro e vim embora. A senhora ainda me iludindo, comprando roupa, presente,

“Eu fiquei quatro meses sem vir pra casa.”
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mas a realidade veio batendo mais forte.
Quando eu vim, a minha mãe não deixou eu
voltar mais. Tinham acontecido fatos, como a
morte do meu avô, que eu nem sabia. Minha

tinha estudado. E lá também conheci meu ma-

mãe falou: ‘Ninguém vai te iludir com nada,

rido, com quem estou até hoje.

porque o pouco que a gente tem dá pra gente

E hoje eu faço esses bordados com outras

sobreviver. Não importa se a gente vai comer

mulheres no Projeto Inclusão Comunitária.

um feijão com uma farinha ou se amanhã a

Quando começou, eu estava com minha filha

gente vai comer uma carne, mas você vai estar

de cinco meses e queria algo pra trabalhar. Eu

aqui comigo, você nunca mais vai sair do meu

sou a produtora de arte, crio o que elas vão

lado.’ Foi muito importante mesmo eu ter ouvi-

bordar pra depois a gente vender. É um traba-

do aquilo da boca da minha mãe.

lho, mas também um passatempo, porque es-

Eu fui pra escola com cinco anos, mas,
por causa desses contratempos, e minha mãe

quecemos um pouco os problemas de casa e
nos divertimos juntas.”

separou do meu pai, acabei estudando como
uma nômade. Fui me formar com 23 anos. E,
quando eu já estava crescida, fiz um estágio
no Saae [Sistema Autônomo de Água e Esgoto] e foi muito importante na minha vida, porque tive um reconhecimento das coisas que eu

Nasceu em 23 de outubro de 1981,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Grupo Moda Bom Será, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Eloiza Gomes Rufino
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Minha casa de infância era próxima ao mar, era
próxima à praia, em Itaoca. Uma casa pequena, de pouco espaço. Mas nossas brincadeiras
eram mais na praia mesmo, porque era o local
onde a gente tinha mais liberdade, mais espaço. Meu pai sempre foi pescador. Desde a infância dele que ele já trabalhava no mar. A minha mãe também é pescadora. Meu pai sempre
trabalhou em alto-mar e minha mãe foi marisqueira, tirava marisco das pedras.
No meu primeiro emprego, eu trabalhei
tomando conta de três crianças. Trabalhava
numa casa, de uma conhecida minha, e ela
tinha três crianças bem pequenas, eram os
gêmeos e um menorzinho. Eu ainda era uma
adolescente, 14 anos.

Nasceu em 6 de novembro de 1975,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Grupo Coomita Alimentos, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Regina Costa dos Santos
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montaram o projeto da Coomita, que é Cooperativa Mista de Itaipava. Mais tarde nos juntaAos 19, próximo dos 20 anos, engravidei

mos com a Chevron e com o Instituto Aliança.

e tive uma filha. Na época, eu já havia casado

A ideia era fazer beneficiamento do pescado.

e meu marido, que era da marinha, foi transfe-

No beneficiamento de pescado, a gente benefi-

rido pra Salvador. Ficamos lá um ano. Parei de

cia tudo aquilo que é do peixe, como a linguiça

trabalhar nessa época.

de peixe, conserva de atum, hambúrguer de

Foi quando viemos passar as férias em

peixe, então isso tudo a gente faz.

Itapemirim e ele sofreu um acidente automo-

Eu mesma fiquei mais perto das meninas

bilístico. Na descida de uma prainha, o carro

do projeto e inventamos de fazer sequilhos e

capotou. Ele teve uma compressão medular.

casadinhos pra vender para os vizinhos e aju-

Ficou paraplégico, mas, graças a Deus, o Se-

dar na cooperativa. Tem uma padaria que sem-

nhor preservou a sua vida.

pre compra com a gente; salão em Itapemirim

Voltamos pra região onde cresci. E foi

também.

na minha residência que começou um proje-

Nós esperamos dar continuidade. E cres-

to, que é no que estamos envolvidos hoje. A

cer. Precisamos de ajuda na compra dos equi-

Associação de Moradores se reunia lá e eles

pamentos para fornecer em maior quantidade.”

“Foi quando viemos pra passar as férias em Itapemirim
que meu marido sofreu um acidente automobilístico.”
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De toda a história da família mesmo, tio, pri-

A casa de infância era simples, de ma-

mo, parentes todos, eu vou ser a primeira

deira, mas lá dentro nós éramos muito felizes.

pessoa que vai ter um diploma universitário.

Hoje tem água à vontade no morro, mas antes

É um sentimento aqui dentro que eu não sei

faltava água pelo menos duas vezes por sema-

descrever. Minha mãe é doméstica e meu pai,

na. Então enchíamos os latões, balde, panela, e

ajudante de mecânico. Eu sempre sonhei com

meu pai havia ganhado uma banheira que fun-

formatura: quis ser enfermeira, estilista, e hoje

cionava como tanque pra mãe lavar roupa. Pra

vou ser formada em Psicologia.

nós, aquilo, quando enchia, era a nossa piscina.
Na minha juventude, a minha mãe abandonou a casa. Não aguentou o peso. Como filha
mais velha, segurei a barra. Fiquei muito triste,
abandonei minhas coisas. Eu estava na metade
do curso de Enfermagem com bolsa e não consegui terminar. O diretor da escola me humilhou,
falou que eu não era nada, que eu não ia ser
nada. Passei a pensar assim, que eu não ia ser
nada. Fiquei sem estudar, batalhei no trabalho.

Nasceu em 13 de novembro de 1981,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante do
Grupo Celebrando Festas, resultado
do Projeto Elas em Movimento.

Lilian Maria da Conceição Valentim
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Foram umas amigas que me convenceram a
enfrentar o medo do preconceito que eu ia sofrer na faculdade. E, logo que entrei, numa aula,
uma aluna disse que mulheres da comunidade
gostavam de homens com fuzil. Eu me apresentei: ‘Meu nome é Lilian, moro na comunidade do
Borel. Nunca namorei nenhum tipo de traficante, nunca gostei de nenhum fuzil, nunca gostei
da realidade de onde eu vivo. Mas eu vivo lá, eu
nasci lá e eu sobrevivo lá.’

Mas trabalhar com criança é algo que

Hoje trabalho no meu miniempreendi-

eu faço há tempos, foi meu primeiro empre-

mento, o Celebrando Festas, que organiza

go de carteira assinada. Faz mais de dez anos

eventos infantis. Nós levamos o garçom, nós

que trabalho na Creche Santa Monica, aqui da

contratamos alguém pra fazer bolo, salgadi-

comunidade. Trabalho com crianças e vou ser

nho, contratamos som, fumaça, tudo o que o

psicóloga. Meu trabalho é mais voltado para

cliente quiser nós contratamos e levamos.

o cuidado, um cuidado em que tento colocar
algumas coisas pedagógicas, que fazem parte
do desenvolvimento da criança. Essa é Lilian,
educadora infantil.”

“O diretor da escola me humilhou,
falou que eu não era nada, que eu não ia ser nada.”
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Minha mãe era uma pessoa muito rigorosa
com a gente. Sair pra rezar com ela era o único
passeio que a gente tinha. Então, era chegar
na casa do povo e rezar o terço, cantar as mú-

a gente ia escrevendo o que ela passava.

sicas de Nossa Senhora.

Quando a minha professora passava, eu deco-

Meu pai era lavrador, tinha um terreno, e

rava tudinho. Eu estudava em casa e decorava

minha mãe era costureira. Na casa, eram seis

tudinho para levar para responder no outro dia

filhos. Era uma casa de estuque, de palha, de

no questionário. Naquele tempo, existia ques-

chão, eu lembro. Tinha só um quarto. Banheiro

tionário. Eu tinha sete anos, estudava e depois

não existia, a gente ia pros matos. Banho era

da escola ia pra roça catar café.

de bacia, que antigamente mornava a água,
botava na bacia e tomava o banho.

Quando eu tinha 16 anos, me chamaram
para fazer um curso para dar aula para as

E escola também era outra coisa: eu ia

crianças. Eu fui, fiz o curso na prefeitura e co-

com sacolinha na mão, o caderno, o lápis. Não

mecei a dar aula. De vez em quando eles me

tinha quadro, a professora escrevia no nos-

chamavam para ter alguma palestra, curso

so caderno. Na época, eu não sabia nada, eu

também, e assim eu continuei. Eu dei aula 12

era criança e, ali embaixo do que ela escrevia,

anos, entre prefeitura e Estado. Três anos pela
prefeitura e três anos pelo Estado.

“Já não tinha mais lugar pra mim,
porque eu não tinha os estudos completos.”
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Só que depois mudou: muitas pessoas

dizer que estou satisfeita, muito satisfeita, por-

iam estudar para ser professoras lá em Vitória

que eu nunca na minha vida imaginava que um

e já não tinha mais lugar pra mim, porque eu

dia podia acontecer isso que está acontecendo

não tinha os estudos completos. Foi melhor eu

comigo, com a gente aqui. Eu gosto daqui por

sair. Saí e nunca mais dei aula.

quê? Porque é um divertimento, a gente passa

Casei. Meu marido trabalhava na roça. Eu

a conhecer as pessoas e as pessoas a conhe-

também fui pra roça, fazia muita farinha pro

cerem a gente, porque quando a gente convive

nosso sustento. A gente vivia daquilo que co-

é que você vai conhecer as pessoas. Isso aqui

lhia. Fui mãe de nove filhos, tudo escadinha.

ensina a gente como a gente deve viver junto,

Foi agora que fiz curso de pintura, então

com o povo.”

eu sei pintar um pouco nos tecidos. E comecei
a fazer as bolsas que a gente vende, eu e outras mulheres. Aí formamos esse grupo de confecção do Projeto Inclusão Comunitária, que
foi tudo na base do pulso firme. Mas eu posso

Nasceu em 7 de fevereiro de 1942,
em Bom Será (ES). É integrante do
Grupo Moda Bom Será, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Maria José de Freitas Santos
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Eu tenho vários sonhos, mas todos levam ao mesmo caminho, porque o que
eu procuro é a minha felicidade. Quando eu estiver plenamente feliz, eu vou
ter certeza de que todos os meus sonhos vão estar realizados, porque tudo
é uma consequência.
Quando eu era pequena, pensava: ‘Quando eu crescer, quero ser médica, veterinária, professora, eu quero ser tudo ao mesmo tempo’, o que não
tem nada a ver com o que eu quero fazer daqui pra frente. Eu estou fazendo
agora Construção Civil, que é o que eu acho que tem a ver comigo, mas eu
nunca ia pensar nisso quando eu era criança.
Na verdade, passei por um período difícil quando era jovem, adolescente. A minha família na época estava passando por problemas, meu pai sofre
de alcoolismo e ele começou a passar por muitos problemas, foi internado
várias vezes, gerou muitas brigas, discussões na minha casa. Aí eu fui me
afastando um pouco do meu pai, até um pouco da minha família por causa
desses problemas, porque, quando você passa por problemas, você tende
a se fechar, a se trancar. Na adolescência eu queria resolver todos os problemas sozinha, de uma vez, meter a mão, fazer, pronto, acabou, porque eu
estava numa fase muito sem paciência e passando por problemas, não foi
uma união muito boa de coisas.

“Passei por um período difícil quando era jovem.”

Tem gente que passa pela adolescência

e a gente troca presente no Natal... são os

e vira um rebelde. Cada um sente essa fase

meus melhores amigos. Isso muda a sua visão

de um jeito, e reclusão foi o meu jeito de sen-

do mundo, a sua visão do mercado de traba-

tir essa fase. Mas foi passando com o tempo,

lho. Você se prepara pra ele, ele te dá força de

eu fui ficando mais paciente, mais maleável,

vontade, ele te dá sonhos. Isso dá um ânimo

aprendendo a lidar comigo mesma. O mundo

diferente, uma automotivação.”

ensina muito, as pessoas que estão a sua volta
te ensinam demais e, assim, foi melhorando.
Quando eu resolvi entrar no Programa
Enter Jovem Plus10 foi o ano mais incrível da
minha vida. Foi o ano em que eu mais tive mudança, tive melhora, eu aprendi a lidar com
várias pessoas, fiz amigos eternos, que são
meus amigos até hoje. A gente se reúne, conversa, brinca, faz bolo pra um, faz pra outro,

Nasceu em 17 de março de 1993,
em Itaboraí (RJ). Participou do
Projeto Enter Jovem Plus,
no Rio de Janeiro (RJ).

Janiny Anastácio Dutra
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Eu não tenho pai. Ele não registrou, não conheço. Mas minha mãe se apaixonou lá na Paraíba por quem depois foi meu padrasto, e ela
resolveu vir pro Rio de Janeiro atrás dele. Eu
era muito criança e não entendi muito bem. Eu
sei que, na época, vendemos a casa e viemos
pro Rio. Um vizinho, que por acaso vinha pro
Rio, deu uma carona. A minha irmã era nenê
e nós viemos bem apertados, quase encaixotados. A viagem demorou. Lembro que tinha
um rio muito grande uma hora, que tinha que
descer pras crianças tomarem uma vacina pra
depois entrar numa barca, num negócio bem
grandão pra atravessar aquele rio.
Minha mãe tinha vendido a casa. E, quando chegamos aqui no Rio, na rodoviária, o padrasto não apareceu. Ficamos dormindo lá na rodoviária, naqueles bancos
de pau, até que apareceu um senhor taxista que nos levou pra casa do padrasto. Encontramos a casa dele. Era num morro. Foi lá que ele começou a me bater. Tudo era
eu. E foi assim até que num dia estávamos almoçando e meu irmão pegou a colher
de feijão e botou na boca da minha irmã. Nisso, ela virou e caiu. Como tudo errado
era eu que fazia, meu padrasto achou que tivesse sido eu e virou pra me bater. Meu
irmão, que era já um rapazinho, pegou a garrafa, encarou. O padrasto viu que já tinha
alguém pra enfrentar e foi embora.

“A minha irmã era nenê e nós viemos bem
apertados no carro, quase encaixotados.”

Com nove ou dez anos, eu queria apren-

coisinhas de soda cáustica e foi uma dureza até

der a escrever e a ler. Aí minha mãe: ‘Pra quê?

acertarmos o ponto. Quase desistimos. Hoje é di-

Pra escrever cartinha pra namorado?’ Eu fui lá

fícil perdermos o ponto. Mas tivemos aula aqui

pra escola e, quando perguntaram sobre meus

no projeto, veio um químico e tudo. Eu acho que

responsáveis pra assinar pra mim, menti: ‘Mi-

é um produto que, se as mulheres pegarem com

nha mãe morreu.’ Só depois contei pra família.

garra, tem como tirar sustento pra família.”

Mas estudei pouco. Tive meu primeiro filho, que nasceu doentinho, teve uma infecção
no intestino e só viveu um mês. Depois tive
mais três filhos que vingaram. E fui me virar.
Comprava camisetinhas por R$ 1,00 e vendia
por R$ 2,00. Aprendi a fazer crochê: vendia
também. Até cocada eu fiz.
Eu trabalhava também na Pastoral da Criança e foi onde a gente viu a necessidade de ter
algum aumento de renda dessas pessoas. Pensamos em bijuteria, mas onde você vai vender
bijuteria aqui? Agora o sabão você tem que vender. Toda semana você está vendendo. Aí teve
um dia em que nós fomos lá e compramos cinco

Nasceu em 29 de março de 1961, em Alagoa Grande (PB).
É integrante do Grupo Reciclóleo, resultado do
Projeto Gerando Oportunidades.

Odaisa dos Santos Lopes
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Eu era muito presa, minha mãe não deixava eu
ir a lugar nenhum. Não podia sair se não fosse
com ela. Ela era cozinheira e meu pai, pedreiro. Na adolescência eu ficava em casa. Sempre
quando eu saía fugida, ela ia atrás de mim, me
buscava, me botava pra casa de novo. Mas lá
na minha casa tinha um pé de goiaba e, uma
vez, um rapaz passou e mexeu comigo. Ele começou a falar um bocado de coisa comigo e eu
passei a gostar dele. Aí engravidei e fugi com
ele, com 12 pra 13 anos.
Eu tive uma menina. Fiquei morando com
o pai dela. Depois me separei, porque ele se
misturava com muitas pessoas que não eram
boas, começou a fazer coisas que não devia e
começou a beber. Aí eu peguei e me separei e
voltei a morar com minha mãe. Tinha 15 anos
quando voltei a morar com ela. Fui plantar
cana, trabalhar na roça. Qualquer serviço que
aparecer eu encaro.

Nasceu em 8 de fevereiro de 1986,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Grupo Delícias de Graúna, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Paola Silva Fabiano

Depois comecei a namorar de novo. Aí
aconteceu a mesma coisa do primeiro casamento. Fui morar com ele, que era mais velho
do que eu. Tive dois filhos com ele. Trabalhava na padaria e quase não ficava em casa. Foi
quando minha cunhada e ele tiveram um caso
e eu me separei novamente. Eu botei ele na
Justiça pra ele dar pensão; ele não queria dar

Eu tinha abandonado o serviço, não tra-

pensão, preferiu pegar as duas crianças pra

balhava. Foi quando eu ouvi sobre o Instituto

morar com ele. Eu entreguei, porque eu preci-

Aliança, que estava dando cursos pra mulheres.

sava trabalhar.

Me interessei e entrei no grupo. Gostei do gru-

Fui morar sozinha. Eu tinha uma amiga há

po, do que a gente começou a fazer: a geleia,

muito tempo que eu acompanhei seu menino

o licor, a conserva, o doce cristalizado e mais

crescer, de pequeno. E eu não sabia o que o des-

coisas. Hoje a gente faz esses produtos, faz

tino ia traçar pra nós dois. Ele era a fim de mim

casadinho, o salgado, e eu estou gostando de

há muito tempo, desde quando ele era novo. ‘Eu

estar trabalhando. Antes era só o meu marido

tenho idade pra ser sua mãe’, eu falava com ele.

que estava trabalhando e agora eu estou conse-

E hoje eu agradeço a Deus porque, se não fosse

guindo ter minhas coisas também. Quem sabe

por ele, eu não sei o que seria de mim, porque

assim eu possa ter uma casa boa pra eu poder

eu não teria força pra conseguir o que eu tenho.

pegar meus filhos de volta. Esse é meu sonho.”

“Qualquer serviço que aparecer eu encaro.”
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Cap ítu lo 3

Uma sombra pairando
na beira da estrada
Quem tem a coragem de se sentar para lembrar e
contar as histórias de sua vida sabe que é muito
possível que tenha que se deparar com a morte em
algum momento. Ela sempre estará lá, para todos,
como uma sombra à beira da estrada, maior ou menor
à medida que avançamos na vida. Aos poucos ela se
lança sobre pessoas queridas, deixando o luto como
companheiro. Os personagens deste capítulo contam
como atravessaram momentos junto a essa sombra e de
forma trágica. Não foi a morte que veio com o desgaste
do tempo, mas a morte que chegou sem aviso.

Meu pai era pintor profissional e minha mãe
trabalhava em casa de madame. A madame
era fogo. Tinha umas criancinhas ruins, que
batiam na minha mãe: ela era miudinha. Mas
foi sobrevivendo. Meus pais sempre foram
muito unidos. Nunca vi meu pai e minha mãe
brigando ou falando palavras de ofensa um
para o outro.
Eles sempre me apoiaram e eu nunca parei de estudar. Quando estava no colegial, comecei a namorar, mas nunca parei de estudar,
não. Esse namorado meu mataram ele. Nem
fiquei sabendo. Quando me contaram, ele já
tinha sido enterrado. Fiquei me sentindo meio
só. Conheci outro rapaz, mas que também não
deu certo. Acho que foi só a minha filha Natasha que curou essa falta de alguém. Eu quis
que ela nascesse, eu queria uma amiga e ela
foi a melhor delas.

Nasceu em 10 de setembro de 1970,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante do
Grupo Bolhas Coloridas, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Mirian Soares Firmino

Eu comecei a trabalhar acho que com 15

ganhar a vida. E comecei meu empreendimen-

anos. Comecei a entregar papelzinho na rua.

to, esse de reciclar óleo de cozinha usado pra

Depois eu saí, fui trabalhar numa pensão. Mas

fazer sabão, o Bolhas Coloridas. No começo,

não era carteira assinada também. Lá eu aju-

eram 38 mulheres, mas agora ficou reduzido

dava a cortar os legumes, ajudava a fazer co-

para quatro. Eu não desisto.

mida, fechar a quentinha, a entregar. Depois

Por que desistir? Olha, perdi meu marido

de lá, fui pra Conurb [Companhia de Desenvol-

também, depois de 14 anos de casados. Foi que

vimento e Urbanização]. Fui varrer chão. Eu

minha filha nasceu com um problema, devido

varria mais do que três homens juntos. Pegava

à falta de oxigênio na hora do parto. Ela ainda

uma varredura, em uma hora já acabava com

não anda, só se arrasta, mas já devia andar. E

quatro transversais. Mas cheia de cachaça no

ele entrou em depressão, danou a beber, per-

sangue. Antes de pegar no batente, a gente

turbar minha cabeça, quebrava a casa toda.

bebia muita cerveja pra depois varrer, que se

Foi ficando pior. No hospital, disseram que era

não eu não ia conseguir varrer aquilo tudo.

tuberculose, mas ele morreu de câncer no es-

São quilômetros. Sabe o que é você varrer a

tômago. Não tinha força pra abrir uma porta.

Copacabana toda?

Então persisto. Hoje, meus maiores so-

Aí adoeci. Desvio de coluna. E me man-

nhos são ver meu empreendimento bombar,

daram embora. Botei na Justiça, tá no pau.

eu viver só dele e ver minha filha andando. Já

Mas isso demora, não resolve rápido. Então

perdi tanto: marido, serviço. Agora eu luto pra

fui fazer outros bicos, trabalhar em eventos,

isso. Só por isso eu luto.”

“No hospital, disseram que era tuberculose,
mas ele morreu de câncer no estômago.”
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Uma vez, um amigo, que é policial, disse que

iriam querer me dar emprego por causa da

prendeu um rapaz, usuário de drogas, que con-

aparência. Na minha primeira entrevista, eu

tou que era assim porque a mãe dele tentou

estava bem adiantada no processo, mas eles

abortar. Ele tinha nascido sem uma perna. Mi-

não tinham visto a minha deficiência. Quando

nha mãe nunca tentou me abortar. Eu vim des-

viram, falaram: ‘Não tem vaga, porque você é

sa maneira, com essa má formação congênita

deficiente. Como é que você vai carregar a cai-

na mão direita, mas não vou me deixar levar

xa de blusas, como é que você vai limpar uma

pelo que aconteceu. Se toco violão, pandeiro,

prateleira de vidro?’ Cheguei chorando em

fiz curso de cabeleireira e tudo — claro que da

casa e meu irmão dizendo que era pra eu pôr

minha maneira —, eu me sinto perfeita. Para

na Justiça, que ele ia quebrar tudo. Fomos lá

mim, não há deficiência.

pra conversar. Eles acabaram me contratando,

Minha mãe desde cedo me ensinou a não

mas só pra eu não pôr na Justiça. Passado o

depender das pessoas. Lavava louça, fazia co-

fim de ano, não me contrataram pra ser efetiva

mida, varria a casa, ajudava como qualquer pes-

na loja. Mas aí comecei a gostar de trabalhar

soa. A casa era humilde, não precária. Meu pai

com o público, e até hoje é o que eu faço.

sempre lutava pra poder dar o melhor pra gen-

Mas fiz também faculdade de Turismo. Na

te. Ele foi uma pessoa que não recebeu carinhos

época, impulsionada por uma tristeza. Eu tive

dos meus avós, mas transmitia para a gente,

uma criança que gerei até os nove meses e,

para mim e meus dois irmãos mais velhos. Eu
tinha com ele até uma espécie de chamado, de
um filme de lobos que a gente tinha assistido:
ele assobiava e eu respondia, como um uivo.
Quando eu comecei a procurar emprego,
meu pai já me advertiu de que as pessoas não
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Hoje sonho em ter minha casinha própria
na hora de nascer, tive que esperar o aneste-

e trabalhar na área de Turismo. E ainda vem um

sista acabar de jantar e a criança engoliu água

neném por aí, então, tem que dar tudo do bom

do parto e veio a falecer em três dias. Foi como

pra essa criança. Sem contar o maior sonho de

se tivessem tirado o meu coração. Pensei: ‘Vou

todos, que é da minha infância, que é cantar,

lutar para ter algo melhor.’ Passei em três fa-

gravar o meu CD. Mas isso é outra história...”

culdades e comecei a fazer.
Foi durante esse período que trabalhei
na rodoviária, fiz o curso da Chevron, pra ter
um certificado pro meu currículo e conseguir
coisa melhor, e foi lá também que conheci
meu esposo. Eu estava com o coração muito
ferido, mas aí foi indo, indo, ele é uma pessoa
compreensiva, que me apoia e reconhece... Na
época, eu fazendo faculdade, trabalhando na
rodoviária, acordando às três e meia da manhã
pra poder apanhar o ônibus e chegar lá às cinco horas. Até que casamos. Às vezes, ele diz:
‘Poxa, você faz muitas coisas, mais do que nós,
pessoas que temos as duas mãos.’ Eu falo: ‘São
pessoas que não se conhecem por dentro, elas
não querem lutar.’

Nasceu em 21 de fevereiro de 1983, em Bangu (RJ).
Participou do Projeto Mulheres em Ação.

“Foi como se tivessem tirado o meu coração.”

Luana Alves Pessanha
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O pai nunca pôde deixar a gente na escola.
Estudei pouco. Tinha que trabalhar pra ajudar.
Quando começamos a ir pra um grupo escolar,
Íamos correndo, a pé. Era longe. Eu e meu ir-

até hoje de estudar... tão bom. Andava a pé,

mão corríamos atrás da professora: ela de bi-

mas era divertido.

cicleta, e nós correndo atrás. Eu sinto saudade

Papai trabalhava na roça, mexia com
gado, plantava capim. A mãe nos cuidados dos
filhos e da casa. A roça não era nossa, ele trabalhava pra outra pessoa. O que eu mais lembro é que meu pai era bravo. Pegava os filhos
pra bater, colocava em fila esperando pra apanhar. A mãe era boa. Às vezes, ele batia até
nela, porque ela apoiava os filhos, guardava
coisas que nós fazíamos. Era baixinha, branca,
cabelo curtinho, magrinha... boa pra nós.
Eu nem saía de casa, meu pai não deixava. As amigas pediam pra ele para eu ir ver um
jogo, pra ir na festa, mas ele dizia: ‘Pode chorar sangue’, e eu ficava chorando, sem ir.

Nasceu em 25 de agosto de 1954,
em Bom Será (ES). É integrante do
Grupo Bom Será Moda, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Zeneida Souza Silva
70

Eu casei com 15 anos, com meu primeiro namorado, e aí parei de trabalhar. Meu filho

Passamos a noite e, quando eram três horas

mais velho tinha problemas nos rins, ficava

da manhã, eu levantei pra fazer o almoço pros

muito internado no hospital e eu ficava lá com

meninos que trabalhavam. Ele dava aquela

ele. O caçula não mora comigo. Acho que ele

ronqueira, aquela ronqueira... Eu destapei: ele

tem esquizofrenia. Fica agressivo. Disse que

já estava todo urinado, as unhas já todas ro-

ia me matar dormindo. Então eu construí dois

xas. Ele era epilético e o médico falou que era

cômodos pra ele, pra morar aqui perto.

garganta.

Meu marido morreu vai fazer 17 anos. Es-

Foi já recente que apareceu um projeto

tava trabalhando, veio almoçar em casa. Des-

pra mulheres, pra ficar aqui bordando. Eu fui.

cansou um pouco e foi pra roça de novo. Daqui

Ficava em casa só, nervosa, pressão alta. E aqui

a pouco, voltou, mandou eu arrumar a cama

o bordado me distrai muito. Nós conversamos,

porque estava com tremura e dor de cabeça.

bordamos... Eu nunca desanimei, e peço a Deus

Aquela tremura chegava a sacudir a cama. Botei

que nunca desanime. Estou rezando pra que

três cobertas pra ele, mas não passava. O mé-

não pare esse projeto. Às vezes, as mulheres, al-

dico examinou e disse que era a garganta infla-

gumas, falam que vão sair. Eu falo: ‘Ah, não sai,

mada. Aplicou três injeções e viemos embora.

não!’ Por que é que algumas falam em sair?”

“Ele era epilético e o médico falou que era garganta.”
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A imagem que eu tenho dos meus pais era

morte em momento nenhum. Aí nós vendemos

essa: a minha mãe sempre aquela que abaixa-

tudo que nós tínhamos pra passar pra outro

va a cabeça, sempre. Meu pai o que mandava

local. E a minha mãe sofreu dobrado, porque

em tudo o tempo todo, em todos, mas o co-

ela não podia falar dos sentimentos dela com

ração absurdamente grande. Muito bruto. Mas

ele de maneira nenhuma, ninguém podia falar

tudo que fazia era pros filhos. A imagem que

sobre meu irmão com ele, nada, nada.

eu tenho dele é sempre brigando por tudo,
como uma forma de nos proteger.

Meus pais tinham comércio, então eu sempre fiquei com eles. Fazia serviço de banco e fi-

E nós éramos três. Eu tinha um irmão que

cava admirando as pessoas que trabalhavam lá.

já trabalhava com meu pai desde muito novo.

Mas como eu não levei meus estudos muito a

Sempre gostou de trabalhar, era o orgulho da

sério, acabei indo namorar muito cedo e resolvi

minha mãe. Então, num certo dia, ele saiu pra

parar de estudar. Como meu pai tinha esse co-

matar boi com meu tio, num fusca, e sofreram

mércio, eu considerava que era uma estabilidade,

um acidente e morreram os dois. Meu pai não

e eu não via o porquê de estudar. Mas aí logo ca-

admitiu a morte, muito menos falar sobre a

sei e engravidei, foi quando acabou o comércio.

“Meu pai não admitiu a morte, muito menos falar
sobre a morte em momento nenhum.”
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Tive que voltar pros estudos. E meu casamento

elas confiem no projeto e em si mesmas, fazer

foi muito tumultuado. Logo me separei, tinha bri-

com que entendam que o que fazem pode ser

gas horrorosas.

artigo de venda. Mexer com cada uma do jeito

Escolhi fazer Engenharia de Produção e

delas. A gente vai só dando os cursos, apoian-

foram cinco anos de estudos bem cansativos,

do, incentivando, mas fica na torcida. Às vezes,

mas com apoio da família e tudo. Logo que ter-

parece até um filho que a gente cria.”

minei a faculdade, acho que um ano depois, eu
fiz redução de estômago, porque eu pensava
que ninguém ia dar estágio pra uma pessoa do
meu peso. Não tinha coragem nas entrevistas.
Mas uma das entrevistas já foi para trabalhar com geração de renda de mulheres, no Inclusão Comunitária. E eu precisava coordenar
aquele tanto de mulheres. Desde criança, eu
sempre fui aquela que estava organizando excursão, pessoas, eventos, qualquer coisa. Então fui conseguindo. Elas é que fazem as coisas
pra vender. O que fazemos, fora a estrutura e
os cursos, é conversar com elas, fazer com que

Nasceu em 22 de abril de 1976,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Projeto Inclusão Comunitária.

Sintia Câmara Soares
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Meus pais vieram morar no Rio para trabalhar,

em casa de família e lá ela nem comia, guar-

eram de família pobre. Ele de Cantagalo, ela

dava tudo para trazer de noite para a gente

de Rio Bonito. Meu pai bebia, mas mesmo na

comer. Eu ajudava desde novinha e achava

época em que ele bebia e chegava em casa um

que minha mãe descontava em mim as coisas

pouco alterado, nunca deixava de ter aque-

erradas. Lembro muito bem que uma vez fiz

le carinho com os filhos. Eram seis irmãos. E

o mingauzinho dos meus irmãos pequenos e

minha mãe, assim, coitada! Na época eu não

o pequenininho foi lá, puxou e queimou o pei-

entendia o que ela passava. Tomava conta da

to dele todo. Minha mãe me bateu, bateu. Era

casa, as crianças pequenas, saía para trabalhar

muita responsabilidade para mim.
Lá em casa a gente não tinha luz, só bem
depois que veio a energia elétrica. Eu morava
numa rua principal e, ao lado, era a linha do
trem. O que acontecia? Quando o trem passava, nós apagávamos o lampião, ficava tudo escuro e ficávamos vendo a sombra passando na
parede. Ali era o nosso divertimento, o nosso
cinema. Então acho que a gente era feliz.

Nasceu em 30 de outubro de 1949,
em Duque de Caxias (RJ).
É integrante do Projeto
Gerando Oportunidades.

Maria Lúcia dos Santos Almeida

Na época, eu sonhava em ser professora, mas eu estudei só até a quarta série. Depois fui trabalhar em uma casa de família e, ainda lá, com incentivo deles, estudei até a
quinta, mas parei. Dali eu fui trabalhar em um supermercado e lá um freguês me incentivou a fazer um curso e me colocou dentro do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística]. Trabalhei por dois anos no senso, e só saí porque casei e engravidei. Tivemos uma menina e, dois anos e pouco depois, engravidei de um menino. Ele viveu 19
anos. Era já técnico de enfermagem e dava aula de música para as crianças. Foi numa
briga de trânsito que um cara deu dois tiros no peito dele e outro na virilha. Quando
nós chegamos, não deu tempo nem de socorrer. Com ele eu vivi 19 anos de felicidade...
Eu trabalhei também na Pastoral da Criança na minha comunidade. Aí, quando os
filhos já estavam mais crescidos, fiz um curso de agente de saúde. Tinha os projetos
do PDA11 [Plano de Desenvolvimento de Área] e um era o Iniciativa Esperança, que era
para trabalhar com jovens na área de saúde para prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis. Foram três anos de trabalho, muito gratificante. O mais importante que
eu aprendi é que eu podia passar algo da minha experiência de vida. Não foi nem sabedoria, foi da minha experiência mesmo.
Logo depois, veio o Projeto Gerando Oportunidades, que é um trabalho que faço
com jovens e com senhoras, trabalhando o artesanato. Eu ajudo a organizar, preparar
as oficinas, ajudo no relacionamento, para que elas troquem experiências. Eu saio para
fazer oficinas e trago para elas. Como sou vaidosa, uso o dinheiro para comprar umas
roupinhas, e aí não preciso esperar da filha, nem do marido. Por isso, meu maior sonho
hoje é ver minha filha formada, também caminhando com seus próprios pés. Ela já
trancou a faculdade duas vezes, mas daqui a pouco é ela com ela, porque eu e o pai dela
já vamos partir e ela tem que colocar esse pezinho no chão, tem de fazer a sua vida.”

“Quando nós chegamos, não deu tempo nem de socorrer.”

75

Não tive muita infância, porque eu não era
igual às outras colegas, que ficavam na rua e
iam pra festas. As outras iam, só eu não ia. Eu
era aquela garota que ficava mais presa dentro de casa, porque a educação que me deram
era assim, de não sair. Eu tomava conta dos
meus irmãos, tinha que acordar de manhã, arrumar a casa primeiro pra depois ir pra escola
e, muitas vezes, nem ir pro colégio, porque a
minha mãe era uma pessoa sozinha e então
quem cuidava da casa e dos irmãos era eu.
Eram nove irmãos, muitos pequenos. Eu também cuidava da casa, lavava a roupa, varria,

Às vezes pegava o facão pra picar a cana, jo-

areava as vasilhas.

gava a cana de cima da carreta pra jogar nos

Minha mãe sempre viveu a serviço da

sulcos, onde ela ia ser plantada, isso tudo. Eu

igreja. E meu pai sempre trabalhou na roça

sei que eu fazia o serviço de homem. E eu tra-

pra dar comida pra gente. Trabalhei muito. Eu

balhei nisso tudo até casar.

plantava cana, limpava, tirava abacaxi. Na Usi-

Eu acompanhava a minha mãe e até hoje a

na Paineiras também: limpava vala, plantava

acompanho no grupo de oração. Já trabalhei na

cana, carregava cana no ombro pra plantar.

Pastoral da Criança como líder, já fiz o curso pra

“Eu autorizei a doação de órgãos dele. Salvou seis vidas.”
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bordadeira, falou: ‘Então, vem cá que eu te ensino.’ Ela me chamou, me mostrou como é que
Pastoral da Criança. A gente também tem outro

era, e eu já peguei fazendo. Até hoje eu não pre-

trabalho na igreja, que é zelar, limpar a igreja.

cisei de curso. Os meus filhos gostam do que eu

Casei com 17 anos. Engravidei seis vezes,

faço, mas muitas vezes eles falam: ‘Ah, mãe, a

quatro vingaram. Um eu abortei; outro nasceu

senhora fica lá e eu não vejo dinheiro.’ Eu falo:

morto. Tive um que faleceu num acidente. Foi

‘O dia que entrar, entrou.’ O que eu faço é isso,

muito triste pra minha vida. Depois eu autori-

é bordar. As coisas mais importantes pra minha

zei a doação de órgãos dele. Salvou seis vidas.

vida são o bordado e também meus filhos.”

E, quando casei, eu voltei a trabalhar na
roça pra ajudar em casa. Meu casamento durou 17 anos. Ele bebia, maltratava meus filhos,
e a gente acabou se separando. Então um dia
teve aqui um curso de bijuteria e vieram falar
pra eu fazer, pra dar um empurrãozinho. Eu
acabei entrando em agosto do ano passado no
Projeto Inclusão Comunitária.
A minha atividade aqui é bordar, eu sou
bordadeira. Antes eu não sabia bordar. Quando
eu cheguei aqui, a minha mãe, como sempre foi

Nasceu em 25 de agosto de 68,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Grupo Bom Será Moda, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Rejane da Penha Santos de Souza
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Cap ítu lo 4

Grandes
esperanças
Um leque se abre, um leque é aberto e dentro dele novas
cores, desenhos, descobertas. As histórias deste capítulo
contam momentos em que os sonhos se renovam,
momentos em que se abrem portas e se vislumbram
cenários futuros. Ultrapassados os obstáculos, desejamse outros, novos, maiores. Os momentos destacados
nos personagens desse capítulo mostram que a perna
está crescida para pular barreiras futuras. Não foi fácil
chegar até aqui, as narrativas dos capítulos anteriores
nos mostraram momentos mais duros, esperanças mais
recolhidas. Mas agora a luz começa a se espreguiçar
novamente. As histórias ainda são ásperas, mas
convidamos o leitor a começar a redirecionar o olhar,
procurar novos ângulos de abordagem. Alimentados por
conquistas e esperanças, seguimos.

Quando eu nasci, minha mãe trabalhava em casa de família. Com meu pai, eu tive
pouco contato, porque ele logo sumiu. A minha mãe é uma guerreira, muito amiga. Mesmo com as dificuldades dela, está sempre batalhando, sempre procurando.
Ela teve um nódulo no pé, então ela não consegue ficar muito em pé. Ela anda de
muletas agora. Por isso que eu continuo morando com ela, porque não posso deixá-la. Mas como ela não pode trabalhar, ela teve que fazer o quê? Pegar criança pra
cuidar. Ela começou com uma, hoje já tem sete. Eu falo pra ela: ‘Pelo amor de Deus,
mãe, não pega mais criança nenhuma pra tomar conta, não dá.’ Ela diz: ‘Tá bom,
não vou pegar mais ninguém, não. Ah, mas fulano falou que ele é tão bonitinho, não
tem com quem ficar.’ Eu falo assim: ‘Tá bom, então abre uma creche logo.’
Eu comecei a trabalhar quando tinha acho que 20 anos. Foi num call center,
depois numa loja de roupa e também no Walmart. Aí fiquei um tempo parada, até
que apareceu esse projeto.
Foi assim: a mãe de uma das meninas que trabalha com a gente tem uma barraca
de lanche. Aí eu sempre ficava lá com ela. Foi quando um policial daqui trouxe a notícia
que ia começar um projeto que, no fundo, ele não sabia explicar, mas era com mulheres, que iam ganhar um recurso pra abrir um empreendimento no bairro. Fizemos
a inscrição e fomos chamadas pra uma capacitação pra poder aprender a lidar com

“Quando que eu ia poder ter uma coisa minha?
(...) Abrimos e deu certo.”
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dinheiro e pra poder, no final dessa capacitação,

do reclamação! Abrimos e deu certo. E agora,

ser escolhido um projeto pra abrir nosso em-

de noite, fazemos o boteco para o pessoal da

preendimento. Lá, acho que se formaram três

madrugada. Teve até época com pagode, que

grupos, um que era de comida, que era o nosso

queremos reavivar.

— o nosso objetivo não era abrir, era só fornecer

Eu ainda vou até fazer faculdade. E juntar

quentinha pra fora. O curso começou com todo

um dinheiro pra comprar uma casa pra minha

mundo que tinha ido na primeira vez, depois foi

mãe. Uma que ela não tenha que subir escada,

diminuindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo e,

por causa do problema no pé. Vou tentar, ver

no final, ficaram sete. Aí, das sete, saíram cinco

se eu consigo.”

e, no fim, duas. Abrimos o Saborearte .
12

Foi aí que tudo se transformou. Porque,
depois que abriu aqui o Saborearte, eu falei:
‘Caramba, o restaurante é meu.’ Quando que
eu ia poder ter uma coisa minha? Aqui na
comunidade tem algumas pensões, e o povo
normalmente fala que a comida não é muito
boa. Nós, pelo menos, não estamos receben-

Nasceu em 21 de janeiro de 1987,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante
do Saborearte, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Priscila da Silva Alves
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Eu já trabalhei com as mulheres do Morro do
Vidigal, e elas eram dinâmicas, corriam atrás
do que precisavam. As mulheres daqui de

A gente vai trabalhando aos pouquinhos com

Duque de Caxias, quando eu cheguei, esta-

elas. Elas precisam vir pra cá pra esquecer

vam mais acomodadas nas suas vidinhas. O

seus problemas. São mulheres que têm 10, 12

resgate da motivação, da cidadania foi difícil.

filhos, que moram num cômodo. E, daqui a algum tempo, elas vão ter que tocar sozinhas o
projeto, quando já estiverem organizadas, estabilizadas. São dois grupos, as mulheres que
fazem artesanato e as que fazem sabão com
óleo de cozinha, e tudo faz parte do Projeto
Gerando Oportunidades.
Para mim, tudo começou por eu coordenar
um projeto com crianças, de monitoramento de
pesagem, questão da saúde toda e também da
leitura, na Pastoral da Criança. E as mulheres vinham e faziam pintura, faziam cordão, tudo que tivesse a ver com artesanato nós fomos integrando
com elas. O nosso sonho era ter uma cooperativa,

Nasceu em 20 de dezembro de 1965,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante do
Projeto Gerando Oportunidades.

Guiomar dos Santos Souza
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mas o artesanato não prendia as mulheres aqui.
Foi quando uma senhora perguntou por que é
que não fazíamos sabão também.
Eu sempre me envolvi com esse tipo de
atividade. Na minha adolescência, eu já frequentava a igreja e, então, a Pastoral. Aqui em
Duque de Caxias, 99% das crianças eram desnutridas numa época. Fiz um trabalho que se
chamava Mutirão da Alimentação. Estive tam-

tive um acidente de carro, fiquei com uma pró-

bém num outro, com a C&A, chamado Recriar-

tese na coluna e não podia mais subir o morro,

te, que era voltado para ler e criar arte, traba-

descer o morro... tive que segurar minha onda.

lhar a palavra em todas as suas dimensões e a
arte de brincar com as palavras.

Mas eu não consigo ficar em casa. Se eu
ficar, morro mais rápido. A primeira faculdade

E, como eu disse, eu trabalhei com as mu-

que fiz foi de Teologia. Depois, fiz Pedagogia.

lheres e crianças de uma creche no Vidigal e no

Meus pais sempre incentivaram muito pra que

Borel. As mulheres do morro não precisavam

os filhos estudassem. Não foi para ficar em casa.

pagar a creche, mas tinham que estar traba-

Sempre discutia política com o meu pai. Ele gos-

lhando, com carteira assinada. Aquilo foi uma

tava. A minha mãe foi quem me deu o gênio for-

grande experiência. Eu só saí mesmo porque

te, decidido. A última palavra sempre foi dela.”

“O nosso sonho era ter uma cooperativa,
mas o artesanato não prendia as mulheres aqui.”
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Uma coisa que me marcou é que eu não gostava muito de estudar quando criança. A escola
não ficava longe de casa, eu ia até a pé. Mas
não estudei direito. Parei na quinta série e já
tinha 16 anos. Agora que estou voltando, vendo a importância.
Eu lembro bem de brincar com bonecas.
E isso foi até os 15 anos. Eu tinha um sonho de
fazer uma festa de 15 anos, uma festa grande.
Fizemos lá em casa, no quintal. Aí eu quis criar
um enredo, contar a história da minha vida.
Como se eu fosse nascendo, crescendo, brincando com a minha primeira boneca e quando o tempo fosse chegando, a minha primeira
boneca ia se transformando num príncipe, e
eu fosse apresentada ao meu namorado, meu
primeiro namorado.

Nasceu em 25 de março de 1978,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Grupo Delícias de Graúna, resultado
do Projeto Inclusão Comunitária.

Márcia de Oliveira Ventura Felix

Foi por causa desse príncipe que eu fui
morar no Rio de Janeiro. Eu trabalhei de doméstica lá com 19 anos pra fazer enxoval. Resolvi voltar porque estava sentindo muito falta
de casa, não conseguia ficar longe. Mas casei e
logo fiquei grávida do meu primeiro filho, que
nasceu com um ano certinho de casamento.

Aí começou esse negócio, essa luta. No
começo, tudo é difícil. Dá renda, mas não gran-

Fui trabalhar de vendedora até o dia em

de renda. Cada um tem sua profissão e, no pou-

que o presidente aqui da nossa comunidade,

co tempo que sobra, é que tentamos ir pra cozi-

buscando melhorias para nós, falou de um

nha. Por isso estamos lutando pra trazer a cozi-

curso de um projeto chamado Inclusão Comu-

nha pra Graúna mesmo, pra comunidade. Tudo

nitária. Eu e mais algumas mulheres fizemos

é difícil, mas é melhor do que ficar parada.

curso de doces cristalizados e outros doces.

E meu marido me apoia, porque é difícil

Falamos: ‘Vamos tentar vender pra comunida-

sair de casa, com filho na escola e tudo. Quando

de.’ Então fomos pra cozinha, uma cozinha da

ele está em casa, ele que fica com as crianças,

prefeitura. Preparamos licor, doces de compo-

põe comida. Meu marido e meu pai também. E,

ta, geleia e levamos pra exposição. Teve uma

agora, com o trabalho e por ter voltado pra es-

luta pra acertar o ponto da geleia de morango,

cola, já estou pensando em faculdade: uma hora

que queimamos no começo.

eu penso em estudar pra ser professora, outra
hora eu penso em enfermagem. Vamos ver...”

“Eu tinha um sonho de fazer uma festa de 15 anos
com um enredo da história da minha vida.”
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Na infância eu morei com a minha avó até dez
anos; depois saí, fui morar com a minha mãe
e com o meu padrasto. Com 13 anos, voltei novamente pra casa da minha avó e, com 18 pra
19 anos, eu saí e vim morar com a minha mãe
outra vez. Meu pai nunca foi tão presente na
minha vida. A minha mãe que supriu.

Minha avó levava a Bíblia pra explicar as

possibilidade nova na minha vida. Ouvi sobre um

coisas pra nós, irmãos e primos, mas sempre

curso aqui dentro da Cidade de Deus, que era

com liberdade de expressão. Tanto é que ela

apenas pra mulheres. E esse curso a gente ia ga-

deve ter mais 25 netos, 15 bisnetos e eu sou

nhar um recurso pra montar um próprio empre-

a única testemunha de Jeová. A educação re-

endimento. Era o Fundo Elas que estava organi-

ligiosa, com essa liberdade, marcou também

zando, junto com o Projeto Elas em Movimento

minha vida. Eu fiz minhas escolhas.

e a Chevron, que estava dando o recurso inicial.

Quando eu já estava fazendo o curso técnico, junto com o ensino médio, surgiu uma

Aí é que a gente soube que poderia montar um
empreendimento que pudesse ser nosso.

“No início me veio essa ideia de reciclar
óleo usado de cozinha e transformar em sabão.”
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No início me veio essa ideia de reciclar

Espero conseguir renda, que as mulheres

óleo usado de cozinha e transformar em sa-

do projeto consigam melhorar o futuro. Mas

bão. Cada um fez um planejamento ali rapidi-

o maior resultado eu vejo mais no meu dia a

nho, de como seria, de como iria ficar. Naquele

dia. Quando temos um investimento próprio e

momento, foi isso: reciclar óleo usado de co-

o resultado depende apenas de nós, isso eleva

zinha e transformar em produto de limpeza,

a autoestima, vemos que somos capazes de fa-

porque era a única forma de não poluir o meio

zer aqui, de dar nosso melhor.”

ambiente e gerar uma renda. Chamamos de
Bolhas Coloridas!
Nós passamos o informativo dizendo que
era importante doar esse óleo usado de cozinha, não jogar no ralo, não jogar no rio, não
jogar no lixo. Então agora passa o carro de
som cantando a música do Bolhas e as pessoas vão aderindo.

Nasceu em 2 de janeiro de 1991,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante do
Grupo Bolhas Coloridas, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Natasha Firmino da Silva Alves
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Hoje eu estou aposentado. Depois de velho, eu
estou estudando, porque na minha época de
juventude eu não tive infância. Comecei trabalhando com sete anos na roça, na lavoura,
e com 13 anos fui pescar. Se tenho hoje 65 e
comecei na pesca com 13, faz a conta.
Eu comecei trabalhando de tripulante. Eu

Naquela época, não existia comunicação

trabalhava na época num rio, naqueles barcos

de rádio. Foi de uns tempos pra cá isso. Mas

que uns levavam 15, outros 20 e outros leva-

ajudou a mudar muito, usamos demais esse

vam 30 passageiros. Eu trabalhava num bar-

serviço. Não havia comunicação antes.

quinho daqueles e minha função no barco era

Agora, vamos supor que eu tenha um tri-

trabalhar, pescar e ser o encarregado. Se pre-

pulante que está precisando saber alguma coi-

cisasse de ajudante geral ou limpeza no barco,

sa da família dele, que tem um filho que está

era serviço de encarregado, ganhava mais um

doente, passa o movimento pra gente lá no

pouco e assumia a função.

barco. Então eles têm esse contato e todo dia

“Eu comecei trabalhando de tripulante.”
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a gente entra em contato com a terra. A gente

E também pra saber preço de peixe, pra sa-

fica 10, 15, 20 dias fora, então tem que ter um

ber de tempo. Do tempo que vem, vamos supor,

contato com a terra pra poder saber do que

lá do lado do Sul, o lado do Rio Grande, Argen-

está se passando.

tina. Vem muito temporal, aí a gente tem que
ficar prevenido pra correr, pra se esconder atrás
de alguma coisa, senão o barco não resiste.
Eu já recebi notícia ruim e recebi notícia
boa. Eu tenho um filho que uma vez eu estava
no mar e ele foi fazer uma cirurgia. Parece que
o médico... eu não sei o que se passou na cabeça dele... a apendicite estava suporada e ele
fechou o menino e mandou pra casa. O menino
começou passando mal, passando mal. Eu fui
pro mar e deixei tudo encaminhado. Quando eu
estava no mar, o rapaz passou pra mim que meu
filho estava no hospital e não tinha condições
de vida. Eu peguei o barco, larguei com outro
rapaz e peguei carona no barco que ele viajava.
Cheguei em terra e graças a Deus o menino melhorou. Hoje é comandante de barco.”

Nasceu em 9 de julho de 1946,
em Piúma (ES).
Participa da Apedi.

Ivo Augusto de Souza
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Minha mãe sempre foi muito compromissada

fase de escolarização, foi lá que eu fui estudar.

com o seu trabalho de professora. Quando ela

Minha avó faleceu quando eu era criança ainda,

me teve, voltou a trabalhar antes mesmo de

então eu passava o dia na escola, porque não

acabar o seu período de aleitamento. Isso mar-

gostava muito da empregada lá de casa e não

cou minha vida profissional. Eu era amamen-

tinha com quem a minha mãe me deixar.

tada na Escola Estados Unidos. Passei minha

O meu pai era comerciante, trabalhava

primeira infância lá. E, quando eu já estava na

com comida. Ele foi dono da Marlon Pizzaria,
lá do Catumbi, e me ensinou o valor do trabalho na vida da gente. Me mostrou, ao longo da
vida dele e da minha também, que o trabalho é
o melhor remédio para tudo. Então, o meu pai
foi uma pessoa com escolaridade até o terceiro ano primário, mas PhD em vida.
Eu gostava de ouvir histórias. Lá na Escola Estados Unidos, havia várias varandas com
aquelas pilastras e muito espaço, muita árvore e havia uma professora que contava histórias para a gente. Ela levava muitos livros,

Nasceu em 22 de maio de 1962,
no Rio de Janeiro (RJ). Participa do
Projeto Centro de Aprendizagem.

Selma Lúcia Azevedo Russo

tinha uma cesta e, nessa cesta, colocava vários livros pra cada dia um escolher. Ela contava aquela história com tanto gosto, criava
um ambiente de fantasia e sempre tinha uma
latinha onde ela colocava biscoito. Eu passava
ali as minhas tardes. Acabei indo fazer Letras!
Em 2009, quando eu já trabalhava na rede
pública, fui apresentada à oportunidade de trabalhar com vídeo, dentro de uma linha que desenvolvesse essa capacidade de percepção da
criança sem ser focada apenas no livro. Fiquei
deslumbrada com aquilo. O vídeo é fantástico,
mas tem que ter um desdobramento. Então, eu
criava ambientes temáticos e os vídeos ajudavam nesse trabalho de criação e aprendizagem.

qual é o meu objetivo como educadora? Não

Nisso, chegou o projeto Centro de Aprendiza-

é transformar os pensamentos, não é transfor-

gem , e passamos a usar o material deles como

mar a criança, não é fazer com que a aprendi-

enriquecimento. Eu passava o filme, fazíamos

zagem ocorra? É esse. Então eu só vou sentir

discussão, aprofundava e começava uma pro-

que valeu a pena o meu empenho, que eu con-

dução coletiva sobre os temas dos vídeos.

segui atingir os meus objetivos, se eu perce-

13

Acho que a minha natureza é muito mais

bo que a criança aprendeu. O professor tem

voltada pra esse tipo de trabalho em que você

uma responsabilidade enorme nas mãos, por-

dá ao aluno a oportunidade de conhecer o

que, da mesma forma que ele leva alguém a

mundo como ele é lá fora. Afinal de contas,

ir adiante, ele pode matar uma possibilidade.”

“Afinal de contas, qual é o meu objetivo como educadora?”
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Quando minha mãe casou com meu pai, ele já

Eu lembro que eu era o xodó do meu pai.

tinha filho casado e ela ainda chegou a cuidar

Na época que ele tinha 77 anos, eu tinha meus

dos filhos dele. Ela era tão novinha, tão ino-

6 anos de idade. Eu só não tinha muito carinho

cente. Às vezes, ela ia levar comida para o meu

por parte da minha mãe. A minha mãe, ela já

pai, chegava lá e ela ficava brincando como

paparicava mais o meu irmão e eu tinha ciú-

uma criança, como se fosse uma criança.

mes do meu irmão. Depois que a gente cresceu, minha mãe não estava em casa, e eu e ele
tivemos uma briga de faca, eu queria matar
meu irmão. Uma sobrinha que morava com
a gente apartou a briga, mas a briga foi feia
mesmo. Acabou que fomos criados separados,
ele foi criado mais com a minha irmã do que lá
em casa. Por isso, ele teve a oportunidade de
estudar e eu não tive.
Eu queria estudar porque meu sonho
era assim: eu estudar, me formar e ter a minha liberdade. Só que meu pai não deixou.

Nasceu em 8 de novembro de 1970,
em Itapemirim (ES). É integrante do
Grupo Coomita Oleado, resultado do
Projeto Inclusão Comunitária.

Shirlei Benevides Ozório
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Por eu ser filha mulher, ele não deixou. Eu não

Aqui na região, a maioria das mulheres são

pretendia me casar nova, não pretendia na-

mulheres de pescador. E pescador tem uma ma-

morar cedo, eu pretendia realizar esse sonho.

nia que não deixa mulher sair pra trabalhar fora.

Mas meu pai implicava. E aí me casei com 16

Mas montamos esse grupo de mulheres, essa

anos e com 17 fui mãe.

cooperativa de oleado, e hoje fazemos roupas

Eu sempre fui curiosa de aprender a cos-

pra eles mesmos, os pescadores. A gente ainda

turar, porque eu via a minha mãe. Mas ela não

não tem como produzir muito, porque a gente

deixava. Foi a mãe de uma coleguinha que en-

tem uma máquina só, então precisa pelo menos

sinou. Pedi pra ela cortar uma saia pra mim,

de mais uma máquina pra poder produzir mais.

ela cortou, me explicou como fazia, fui pra

Mas os pescadores gostam demais de comprar

casa e fiz. Usei na igreja, saía, tudo com a saia.

aqui, porque aqui é mais barato do que na loja.

Acho que foi daí que veio o que eu faço

E, às vezes, tem um mais fortinho, que não acha

hoje. Eu costuro. A minha filha não gosta que

o tamanho dele lá, por isso ele vem aqui, a gente

ninguém costure pra ela, nem de comprar. Ela

tira as medidas e faz nas medidas dele.

gosta que eu costure pra ela; ela já falou que

E veio aos meus ouvidos que só tem duas

eu faço a roupa do jeito que ela gosta, do jeito

empresas de oleado por aí, e que elas são de

que ela quer.

‘fundo de quintal’. Então a gente quer é crescer com isso.”

“Veio aos meus ouvidos que só tem duas empresas de oleado por aí...”
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Eu não tenho lembrança do meu pai. Ele fale-

Ela começou a fazer muita sujeira no quintal,

ceu quando eu tinha dois anos, mais ou menos;

que lá tem uma parte que é cimentada e uma

fotos também tenho poucas. E, da minha mãe,

que não é; só que ela cismava de ficar numa

eu acho que a lembrança mais fresca que eu

parte cimentada e sujava muito. A minha mãe

tenho é dela ser uma mulher guerreira. Traba-

se desfez. Deu a pata pra um sítio que tem um

lha como técnica de enfermagem. Não conver-

lago pra ela ficar.

samos muito, mas ela é uma ótima mãe.

Quando eu estava no segundo ano da

Depois que o meu pai faleceu, o meu avô

escola, conheci o Enter Jovem Plus. Como eu

construiu uma casinha pra minha mãe, pra po-

não fazia nada na parte da tarde, só estuda-

der tirá-la da casa antiga, pra não ter lembran-

va de manhã, comecei a frequentar direitinho,

ças do meu pai. A casa a gente tem até hoje,

assistir às aulas. Eu sempre gostei de Inglês e

na mesma rua.

tinha Inglês, o que acabou me motivando mais.

Eu sempre queria mexer com animais, ser

E tinha aula de Empregabilidade, que ensina-

veterinária ou bióloga; só que, como tinha mui-

va a gente como se portar numa entrevista de

tas questões de anatomia e eu nunca tive cora-

emprego, como se portar em empresa; tinha

gem de abrir um animalzinho, fui deixando um

aula de Tecnologia, que já era a parte de In-

pouquinho de lado. Mas eu tenho mania de pe-

formática, em que a gente fazia muitos textos,

gar bichinho na rua. E uma vez peguei uma pata.

cartas comerciais, ofícios, aprendia uma ma-

“Quando eu estava no segundo ano da escola,
conheci o Enter Jovem Plus.”
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[Exame Nacional do Ensino Médio] e fui procurar uma faculdade que não tivesse muito gasto, que não tivesse que pagar. Acabei em Administração, que é o que eu faço hoje. Trabalho
neira mais formal de se comunicar; tinha mui-

no setor de almoxarifado. E acabou sendo meu

tas dinâmicas de grupo, muitos trabalhinhos

sonho. Hoje, penso em trabalhar na área admi-

também. Graças a ele, foi que eu consegui o

nistrativa de uma empresa.”

emprego. Minha mãe dava força, sempre deu.
Boa parte dos meus amigos não se interessou,
e hoje se arrependem.
E, aos poucos, mudei de ideia quanto à
profissão. Eu pensei em fazer Comunicação
Social. Só que aí, por conta de no Rio de Janeiro não ter muita oportunidade, teria de
correr muito atrás e talvez eu não tivesse
aquelas condições de correr atrás. Fiz o Enem

Nasceu em 7 de dezembro de 1993,
em Nova Iguaçu (RJ). Participou do
Projeto Enter Jovem Plus.

Ulênia da Silva Roberto
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Eu sempre pensei muito no futuro, sempre quis

Eu cresci em Botafogo, estudei a vida in-

alcançar uma independência, sempre tive isso

teira em colégio público. Muito cedo, eu me al-

como meta. Na verdade, eu não tive muita ado-

fabetizei, acho que aos dois anos de idade. Aos

lescência, porque, com muitos problemas fami-

15 eu já havia terminado o colégio, estava fa-

liares em casa, eu estabelecia metas que pesso-

zendo o vestibular. Entrei na faculdade com 16

as da minha idade não estabeleciam. Eu era mui-

anos. Minha mãe é professora também e, como

to madura pra determinados assuntos e muito

meus pais eram separados e ela não tinha com

imatura pra outros. Eu nunca projetei muito essa

quem me deixar, me levava pra escola. Ela pe-

questão de casar, ter filhos, sempre quis formar

gava classes de alfabetização na época e, pra

a minha família, mas quis primeiro ter estabilida-

eu não ficar fora do grupo, ela me uniformi-

de para que eu pudesse dar início a isso.

zava e me deixava ter contato com o material
didático. Assim, aprendi rápido.
Eu fiz Licenciatura em Educação Artística, Artes Plásticas. Eu sempre tive esse dom
artístico e o dom pra lidar com crianças. Eu
sou professora, atualmente sou coordenadora
de escola, e tenho esse gosto e essa facilidade.

Nasceu em 9 de maio de 1974,
no Rio de Janeiro (RJ).
Participa do Projeto
Centro de Aprendizagem.

Cláudia Aparecida Travassos Nunes
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Eu percebo que, hoje, as crianças e os
adolescentes dão conta de muita coisa ao mesmo tempo. Estão lá no YouTube, mas também
no Messenger, e no Google, e no Facebook e
dando conta de tudo. Por isso, pra minha aula
ser mais dinâmica, os vídeos sempre foram um
recurso. Eu buscava vídeos que contassem historinhas. E, como coordenadora, levo algumas
propostas de trabalho nessa linha. Tem uma
que é de capacitação pra fazer filme stop motion, então envolve filmar, gravar, editar, tudo...
Foi nesses projetos que a gente também
estava usando o material do projeto, que já
é algo mais sistematizado. Mas, além de ser
bom pros alunos, também foi pra mim, porque,
como eu estudei Artes Plásticas e passei do
primeiro ao quinto ano dedicada, com ateliê e
tudo, aquela coisa de trabalhar o visual estava
em mim, só meio adormecida. Os vídeos me
ajudam a unir essa minha formação com a vocação para estar com crianças.”

“Eu nunca projetei muito essa questão de casar, ter filhos.”
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Eu sou apaixonada por mar, tudo que é rela-

Minha avó era pescadora de pedra, linha e an-

cionado a praia, mar. Eu comecei a trabalhar

zol, meu avô era pescador profissional. Meu

aqui na associação de pescadores, fiz uma

pai também se apaixonou pela profissão de-

prova na Anatel [Agência Nacional de Teleco-

pois que conheceu a família da minha mãe e

municações], em Vitória, e consegui alcançar

virou pescador também.

esse emprego lá na sala de rádio. Mas isso veio

Então eu e meu irmão acordávamos cedo

de infância. A família toda é de pescadores.

pra ir pra escola e, na volta, já vinha com aquela
expectativa de mergulhar ou ir pescar com meu
pai. Ele já tinha adquirido o barquinho dele. Aí
como um barco de pesca grande era muito caro,
ele comprou um barquinho de pesca pequeno,
de camarão. Até hoje eu saio com ele pra pescar. Adoro.
Eu sempre fui estudiosa, mas quando
saía, ia fazer brincadeira de moleque mesmo,
pular muro, carrinho de rolimã, jogar futebol
e caçar caranguejo ou pescar siri. Era bacana.
E, com 12 anos, me ofereceram uma casa pra
tomar conta, tipo caseira. Abria durante o dia,
molhava as plantas, cuidava, fechava de noite. A moça nunca mais apareceu pra pegar a

Nasceu em 18 de março de 1986,
em Itaipava (RJ). Participa da rádio da Apedi.

Dany Viana da Rocha

chave de volta e essa casa está comigo até
hoje. Minha mãe toma conta agora.
Quando surgiu essa proposta pra trabalhar na rádio dos pescadores, e que tinha que
ter carteira de operador da Anatel, puxei a
apostila na internet, estudei e passei. Era tudo
o que eu queria. Começamos primeiro uma
parceria com uma empresa e depois com a
Chevron, no intuito de tentar afastar as embarcações das plataformas, dar aviso de segurança, aviso sobre o meio ambiente, fazer
o intercâmbio entre pescador e plataforma.
E continua mais ou menos assim, servindo de
comunicação, mas também já somos despachantes para os documentos dos pesqueiros.
No começo, quando eu era novata, os

Eu fui nascida e criada no meio de pes-

pescadores adoravam fazer brincadeiras, tro-

cadores. Praticamente conheço todo mundo.

tes comigo. Estavam sempre inventando histó-

Então, quando estou aqui, estou monitorando

rias pra eu ficar apavorada. Agora eu pergun-

meu irmão, que é pescador, meus tios, meus

to: ‘O barco está afundando?’ Aí eles falam: ‘Tá

amigos, meus vizinhos. Itaipava é uma cidade

quase.’ ‘Então quando tiver só a ponta pra fora

pequena. Eu passo o movimento do tempo, ga-

vocês me chamam, que eu chamo a capitania.’

ranto a segurança, evito que eles sejam pegos

Aí eles pararam com a brincadeira.

desprevenidos por uma tempestade.”

“Quando surgiu essa proposta pra trabalhar
na rádio dos pescadores, era tudo o que eu queria.”
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Cap ítu lo 5

Gente é pra
sonhar
Gente é feita para sonhar. A capacidade de
imaginar, de se projetar em cenários diversos e
futuros, mesmo que diante de grande adversidade,
garante a possibilidade de permanecer vivo e
transmitir vida. É uma relação de mão dupla
essa de criar, recriar, alimentar esperanças e ser
recriado, amparado e sustentado por eles em
retribuição. Os personagens desse último capítulo
fecham o livro contando a história da formação de
seus sonhos, que é, no fundo, a história de suas
trajetórias. Fechamos então o livro com sonhos
para poder guardá-lo na imaginação e, nela, tentar
criar a continuidade dessas narrativas.

Olha, antigamente eu tinha muitos sonhos,
mas agora eu acho que meu sonho é menor. Eu
quero sonhar hoje e conseguir fazer amanhã.
A vida não é assim? Porque tem vezes que a
gente tem tanto sonho, tanto sonho... Eu acho
que é melhor a gente sonhar hoje e esperar
acontecer amanhã. Porque teve um tempo que
eu sonhei tanto, tanto...
Eu morei na roça, no interior. Nasci de uma
família muito humilde, de 19 filhos, mas só 11 se
criaram. E meu pai não deixava estudar. Na época, tinha pai que não era ignorante. Mas tinha
uns que eram muito. Ele era. Não nos deixava ir
pra escola porque íamos ficar mandando bilhete pra namorado. Ele falava: ‘Filho de pobre não
precisa estudar, só filho de rico.’ Tem a ver? Eu
nunca fiz bilhete pra namorado e casei.
Foi meu marido que começou a me ensinar as letrinhas: ‘Olha, presta atenção nas
palavras, vai juntando letrinha com letrinha

Nasceu em 10 de abril de 1960,
em Itambé (PE). Participou do
Projeto Gerando Oportunidades.

Maria das Neves Felix da Silva
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ninguém, não podia ter amigo. O primeiro namorado que apareceu, eu peguei e casei. Deque você vai conseguir.’ Eu já lia muitas pala-

pois me arrependi. Mas aquilo era uma prisão

vras quando ele faleceu. Foi quando eu voltei

muito grande. Tive três filhos com ele e de-

pra escola.

pois vim pra cidade trabalhar de doméstica,

De pequena não. Trabalhava na roça. Só

tomar conta de um senhorzinho bem velho.

na roça, meus pais não deixavam trabalhar

Depois, de um garoto especial. Eu ainda faço

mais em canto nenhum. Eu aprendi com meu

isso, trabalho tomando conta da minha neta;

pai que só se pegava o que era da gente; dos

minha filha estava procurando uma pessoa,

outros, nem que fosse ouro. De resto, aprendi

eu resolvi ajudar.

a pegar na enxada, a entrar no mato. Brinca-

Na época do falecimento do meu segundo

deira era correr atrás do que fazer. Os menor-

marido, fiquei bem triste, sozinha. Foi quando

zinhos cuidavam dos bichos, os maiores traba-

resolvi fazer um curso de Informática. Um de-

lhavam na enxada. Mas sem estudo se perde

safio. Mas era uma distração também. Trocava

muito de conhecer o mundo. Eu vim pra cidade

ideias com outros, aprendia coisas diferentes.

já grande, 18 anos.

Eu vi que, mesmo que eu não saiba ler muito,

Meus pais eram separados já e eu vivia
com minha mãe. Não podia conversar com

compreendo aos poucos e faço. Aprendi até a
entrar na internet.”

“Eu acho que é melhor a gente sonhar hoje
e esperar acontecer amanhã.”
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Meu sonho sempre foi o mesmo: terminar
meus estudos pra fazer minha faculdade de
Gastronomia. O sonho de fazer uma faculdade
de Gastronomia vem muito antes do Saborearte — que é o meu restaurante com outras duas
sócias — sonhar em existir.
Em casa eu sempre fazia mocotó, que
meu pai gosta muito, e também lasanha. Meu
pai sempre trabalhou como ajudante de obras
e minha mãe foi do lar. Nasci e fui criada no
Realengo. Era complicado. Dominado pelo trá-

Eu estudava, cuidava dos meus irmãos, da

fico. Como meu pai saía às quatro da manhã, já

casa. Aos 16 anos fui trabalhar na Ilha Grande,

saiu muito debaixo de tiro.

comecei lá lavando louça e passei pra ajudante

Falar da minha infância é complicado. Mi-

de cozinha. Depois de um tempo, uma das cozi-

nha mãe e meu pai tiveram muitas brigas, aca-

nheiras foi ganhar neném e eu acabei ficando

baram se separando quando eu tinha 12 anos.

no lugar dela.

Tive que ajudar a criar meus irmãos, um que

E o problema do meu irmão foi se agra-

tinha 8, outra que tinha 4. Meu pai bebia, en-

vando, e minha mãe tinha tido um princípio de

tão todo final de semana tinha briga, e meus ir-

AVC [acidente vascular cerebral]. Eu fiquei lá

mãos presenciavam tudo aquilo. Chegou certa

durante três anos e meio, quase quatro. Tive

época que meu irmão ficou esquizofrênico. Foi

que parar pra ajudar minha família a cuidar

isso. É difícil falar. Minha mãe não estava pre-

dele e fiquei durante um bom tempo parada.

sente, acabou ficando com problema de saú-

Tive que parar de estudar, não consegui termi-

de, ficou internada durante dois meses e nove

nar meu ensino médio e fiquei um bom tempo

dias, acabou amputando dois dedos do pé.

desempregada.

“Meus pais até hoje têm dificuldade de entender meu sonho.”
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Mas é minha fonte de vida. É daqui que eu
tiro o dinheiro para pagar meu aluguel, minhas
contas, é aqui que eu desabafo com as minhas
Minha nova oportunidade foi esse proje-

amigas, que eu choro, que eu brinco, que eu

to, que hoje é o Saborearte, que é minha razão

esqueço os problemas de lá de fora. É aqui que

de viver, depois da minha família. Mas meus

me deixa estressada quando tem que me dei-

pais até hoje têm dificuldade de entender meu

xar e me desestressa quando eu estou estres-

sonho, que esse é um projeto próprio, que tem

sada. Aqui é um pouquinho de cada coisa.”

que ter muito trabalho. Até incentivam, mas
quando o Saborearte passa pelas turbulências,
eles não acreditam, acham que é mentira, que
eu não quero ajudar.

Nasceu em 20 de setembro de 1987,
no Rio de Janeiro (RJ). É integrante
do Grupo Saborearte, resultado do
Projeto Elas em Movimento.

Jaqueline Cristina Ramos Tiago
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Em Aracaju, eu era dona de casa e estudante, já tinha dois filhos com
20 anos. Depois da conclusão do ensino médio, com essa responsabilidade, eu me senti impossibilitada de fazer faculdade. Meus projetos de infância e adolescência foram paralisados. A família sempre
apoiou, e eu podia deixar com eles meus filhos, mas criar não é só
deixar com outros, é mais complicado. E eu era adolescente.
Foi quando, em 2009, eu resolvi vir para o Rio de Janeiro. Meu
esposo é mecânico e havia mais possibilidades para ele nas empresas daqui. Eu já tinha um tempo sem trabalhar, de carteira assinada,
e cheguei tentando visualizar uma possibilidade de me estabilizar
em um emprego.
Em 2011, eu decidi que poderia ainda mudar a minha história. Eu
não queria ficar parada nessa situação. Coloquei o meu filho na creche e lá eu vi, no mural, um chamado pra participar de uma seleção
do Com.Domínio Digital. Eu estava no limite da faixa etária permitida, mas me deixaram fazer o curso.
Fiquei ansiosa, eu não tinha nenhuma formação de Informática,
não entendia bem. Na época, eu já estava com o terceiro filho e estava mais difícil conseguir vaga numa empresa com essa condição. Eu
queria educá-los e ter a oportunidade de reconstruir os meus sonhos.

“Eu queria educar meus filhos e ter a oportunidade
de reconstruir os meus sonhos.”
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Lá no curso eu fui percebendo que havia tem-

oportunidade de crescer dentro do meu âmbi-

po para eu regressar, voltar um pouco no pas-

to, agora eu pretendo fazer alguma coisa nes-

sado, retraçar metas e mostrar pra mim que

se campo. E sonho construir uma casa minha,

eu podia fazer muitas coisas, nem tudo estava

não morar mais de aluguel. Dar um conforto

perdido.

maior pra minha família.”

E eu fui aprendendo coisas como Tecnologia da Informação e Comunicação, que me
ajuda ainda hoje nos meus relatórios. Por aí,
acabado o processo, busquei a inserção numa
vaga e entrei. Hoje sou agente comunitária de
saúde. Eu participo de uma equipe. O foco de
trabalho em equipe me ajuda hoje a entender
mais as pessoas e, às vezes, não me impor
muito, porque, pelo fato de eu ser mãe, me
acostumei a me impor aos meus filhos e isso
não é bom num ambiente de trabalho.
Eu sempre quis fazer Administração,
mas como eu entrei na área da saúde, e tenho

Nasceu em 21 de julho de 1988,
em Aracaju (SE). Participou do
Projeto Com.Domínio Digital.

Kizzes Daiane de Jesus Santos
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Aprendi a ler no jornal daqui, Revista da TV,
quando eu era pequena. Eu adorava ver, fofocar as novelas. Foi assim que eu aprendi a ler.
Sozinha. Eu pegava e lia um pouco, porque eu
não conseguia ler rápido. Aí eu conseguia umas
palavras, e fui juntando, fui juntando, e foi assim
que eu aprendi. Meus pais apoiavam. Ele é engenheiro e ela é professora de ginástica.
De família, assim, lembro bem da minha
avó também. Ela já faleceu, já se foi, mas ela
era legal. Dormia lá em casa e a gente viajava,
fazia passeio. Eu gostava de caminhar com ela.
Ela morava em Friburgo, aí eu ficava uma época lá na casa dela em Friburgo.
Não lembro bem se foi a minha mãe ou
se foi o meu irmão que colocou o meu currículo para esse projeto Mulheres em Ação14. Mas,
quando começou o curso, fui chamada. Não
gostei muito do trabalho, acabei não ficando.

Nasceu em 30 de março de 1984,
no Rio de Janeiro (RJ). Participou do
Projeto Mulheres em Ação.

Karin Fisher
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Mas logo apareceu outro curso para trabalhar
em hotel, que foi quando eu vim fazer a minha
experiência e fiquei. Fiquei tanto que estou lá
até hoje.
Foi uma capacitação pra que a gente visse como se trabalha num hotel. Desde arrumar
a cama, aula de português. Muita gente não
gostou e foi largando. Sobramos mesmo só eu
e mais duas, porque o trabalho é pesado.
Começo a trabalhar às noves e paro às
três. Levo as fronhas, lençol, capa de casal,
capa de solteiro pras camareiras. Pego a roupa do hóspede, levo pra lavar. Quando ficam

taria de fazer mais pra frente, é ser professo-

prontas, retorno pra ele. Às vezes, passo uma

ra de ginástica. Igual a minha mãe, porque eu

vassoura nos andares pra tirar a sujeira.

adoro fazer ginástica. Antes de trabalhar, eu

Com isso, vou trabalhando e me virando.

vivia na academia, uma aula atrás da outra.

Mas meu sonho mesmo, daqueles que eu gos-

Quem sabe um dia eu possa ensinar também.”

“Meu sonho mesmo é ser professora de ginástica.”
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Os meus pais são separados, separaram-se na
minha infância. A minha mãe era comerciante, hoje ela trabalha só em casa. Era comerciante, trabalhava com alimentação, e o meu
pai, ele também trabalhava nesse ramo de
bar, restaurante.
Eu era muito tímida e ainda sou. Lembro-me das minhas professoras de educação infantil. Eu acho que foi aí que surgiu uma coisa da
profissão de professora para mim. Eu gostava
muito da forma como elas conduziam o trabalho delas. Eu me sentia, como eu posso dizer,
aconchegada pelas professoras. Elas conseguiam ter um discurso que nos aproximava,
professor e aluno.
Teve uma época, lá pelos meus 17, 18, que
minha mãe e meu padrasto se separaram momentaneamente. Foi quando ela disse para mim
e para meus irmãos que precisávamos ajudar em
casa. Fui num balcão de empregos lá de Três Rios,

Nasceu em 17 de fevereiro de 1977,
em Três Rios (RJ). Participa do Projeto
Centro de Aprendizagem.

Edna Malta de Carvalho
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com o Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-

Eu já trabalhava com vídeo com os alunos.

cro e Pequenas Empresas], e fiz uma fichinha.

Tenho essa coisa imagética, do teatro. São vá-

Aí um teatro da cidade me chamou para ser se-

rias formas de aprender, não é só o quadro, a

cretária. Até então eu não conhecia teatro, nun-

coisa unilateral de um escreve e o outro copia. A

ca tinha ido. Ali eu conheci o que era o teatro,

vida é fazer associações todas ao mesmo tem-

as estruturas, a cena. O pensamento artístico é

po, e o vídeo permite isso. Entramos no projeto

muito aberto e aquilo foi um grande marco.

Centro de Aprendizagem por isso, por que eles

Fiquei dois anos. Quando saí, eu me ma-

têm material sistematizado, trabalham essa ca-

triculei no cursinho pré-vestibular e fui para o

pacitação conosco. E aquele conhecimento que

teatro. Em meados de 98 eu já estava dando

vem da imagem fica ali registrado na memória

aula para as crianças numa escola particular

do aluno, ela vai lá para o disquinho rígido. E dá

da cidade. E aí veio o concurso da prefeitura

pra trabalhar diversos temas.

para dar aula, que era uma coisa que não esta-

Eu quero também continuar a minha for-

va nos meus planos, na verdade, mas eu prestei

mação. Já tenho um projeto um pouquinho de-

concurso e fui convocada.

senvolvido para o mestrado, conjugando essas

De manhã, eu trabalho com crianças bem

duas coisas, teatro e educação. São projetos

pequenas, são crianças de quatro a cinco anos,

sobre cultura popular. Eu quero ser melhor a

educação infantil, e à tarde eu trabalho com os

cada dia.”

maiores, que é o quinto ano, o último ano do
primeiro segmento.

“Eu quero ser melhor a cada dia.”
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Eu comecei na escola muito nova. Entrei na escola eu tinha 2 anos e 3 meses. Eu tinha uma prima
que eu via ir pra escola e eu queria também. Aí a
professora, um dia, falou pra minha mãe que eu
podia ir. Então eu ia de fralda e mamadeira pra
escola. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer
desde criança é ler. Então eu gostava muito de
brincar de leitura com as minhas amigas. Botava
todas sentadas, queria ser a professora pra poder ler pra elas, contar histórias.
Eu sempre fui católica, não só de boca, praticante. Desde pequena eu frequentava a igreja.
E eu amo dançar. Não sou namoradeira, mas de
bagunça, de sair, eu gosto. Tudo na minha vida
é relacionado à dança. E aí juntaram-se as duas
coisas. Eu fazia balé pela igreja: participava de
uma comunidade, aprendia. Acho que fui evangelizada pela dança. E, de lá, fiquei um tempo
dando aula em outras comunidades.
Minha trajetória de trabalho é cheia de coisas. Trabalhei em posto de saúde, de recepcionista; como caixa de uma farmácia; auxiliar de
enfermagem; alfabetização de jovens e adultos...

“A gente não sabe o dia de amanhã.”
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Cursei até o sétimo período de Psicologia, mas

Mas isso foi só o começo. Temos um mon-

parei. Foi uma besteira, mas pretendo terminar.

te de oficinas, de projetos. O de reciclagem de

Um dia, saindo do trabalho, em Itabo-

óleo para virar sabão, o Gerando Oportunida-

raí, um caminhão me atropelou. Fiquei muito

des, para geração de renda para mulheres...

tempo em casa, parada. Quando voltei, já em

tem muita história.

Duque de Caxias, porque comecei a achar que

Hoje eu tenho uma loja. Tenho uma loja

trabalhar em Itaboraí estava muito fora de

de roupas, de acessórios femininos. Meu sonho

mão, logo comecei no Projeto Iniciativa Es-

é ver minha loja bem, dando uma estabilidade.

perança. Minha mãe já trabalhava aqui, e eu

E concluir a faculdade de Psicologia. A gente

entrei no PDA [Plano de Desenvolvimento de

não sabe o dia de amanhã.”

Área]. A ideia era chegar nas famílias. Mas
como a gente fala com os pais, que são pessoas que estão trabalhando e não têm tempo
pra sentar e conversar? Pensamos em pegar
o aluno, o adolescente, passar essas informações pra ele pra que essa informação chegasse em casa. Então isso a gente deixava muito
claro pra eles.

Nasceu em 22 de janeiro de 1980,
em Duque de Caxias (RJ). É integrante do
Projeto Gerando Oportunidades.

Viviane dos Santos Almeida
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Meu sonho é viajar o mundo como jornalista,
entrevistando. Eu espero viajar o mundo fazendo isso. Sempre fui curiosa. Sempre procurei pelas coisas. Não tinha noção do mundo do
trabalho que não fosse dos meus pais: minha
mãe é doméstica, meu pai é confeiteiro. Não
tinha muita gente da família que tinha faculdade. Isso eu não conheci. Eu quero repetir a
força da minha mãe, mas não quero repetir
sua história.
A minha mãe é perfeita pra mim. É maranhense e veio pro Rio de Janeiro aos 19 anos
veio pra estudar, mas aqui ela não teve muita
ajuda, muita influência pra que ela realizasse
esse sonho. Então começou a trabalhar, conheceu meu pai, engravidou, e o sonho dos estudos meio que acabou. Agora ela está no ensino
médio, concluindo.

Nasceu em 23 de abril de 1993,
no Rio de Janeiro (RJ). Participou do
Projeto Com.Domínio Digital.

Daiane Raposo de Oliveira
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Eu sempre fui uma criança muito madura.
Eu dava banho no meu irmão, botava roupinha,
esquentava comida. O meu primeiro trabalho
foi com 11 anos. Fui ajudar numa festa, a limpar,

A gente aprendia muito na área de de-

organizar. Até hoje eu faço essas festas, por-

senvolvimento social e pessoal, a se conhecer,

que eu gosto de um dinheirinho extra. E o que

trabalhar algumas coisas negativas, melhorar

eu fiz com esse primeiro dinheiro? Nessa pri-

outras, entender contextos de relações de tra-

meira vez que eu trabalhei eu não estava mui-

balho, como me dirigir ao meu chefe, como fa-

to a fim de gastar comigo porque eu sabia que

zer uma entrevista.

a minha mãe estava precisando pagar algumas

Eu sempre fui muito confiante em mim

coisas. Dei pra minha mãe e, mesmo assim, ela

mesma, mas eu tinha medo de entregar currí-

não gastou, ela guardou, e sempre que eu pre-

culo e ir pra uma entrevista, eu pensava: ‘Gen-

cisava de um dinheiro ela pegava e me dava.

te, como eu vou fazer? Como é isso?’, eu não

Foi na escola que eu fiquei sabendo do

tinha ideia do que fazer em uma entrevista.

Com.Domínio Digital . Eu queria terminar os

A minha primeira entrevista foi no centro da

estudos, começar a trabalhar e fazer faculda-

cidade e lá eu vi, comparando com as outras

de, mas não sabia nem como fazer currículo.

meninas, como eu já estava mais preparada.

Eu ouvi falar sobre o curso: ‘A gente dá capaci-

Tanto que me ligaram depois, mas aí eu já es-

tação.’ Eu falei: ‘É isso que eu tenho que fazer.’

tava trabalhando até mesmo em outro lugar.”

15

“Eu quero repetir a força da minha mãe,
mas não quero repetir sua história.”
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Eu não queria ir pra escola quando comecei. Tive dificuldade no ensino fundamental porque foi bem a época em que minha mãe ficou
De pequena, eu queria ser duas coisas: ou pro-

internada. Mas sempre tive boas notas: melhor

fessora ou marinheira. Até os 15 anos, eu que-

em Matemática e Química. Português não, eu

ria ser professora. Aí depois o meu sonho mu-

até hoje tenho dificuldade de escrever as coisas.

dou pra ser marinheira. Sempre gostei muito

O que eu dei de duro no fundamental eu

de uniforme e sempre achei que carreira nas

não dei no ensino médio. Por quê? Porque eu

forças armadas era algo que poderia modifi-

já não tinha mais perspectiva. Eu achava as coi-

car alguma coisa. Lá no meu bairro, as pesso-

sas difíceis. Eu não sabia que existia internet,

as que passam no concurso de forças armadas

não sabia de muita coisa e fui parando. Acho

têm uma condição de vida um pouco melhor,

que eu retrocedi. Minha mãe também conti-

com uma expectativa de melhorias.

nuava no hospital e eu não tinha contato com

Minha mãe é dona de casa. Ela me criou.

ela. Não quis mais estudar, não quis pensar em

Está aposentada agora, mas devido a uma

trabalho também. Quis mais ficar em casa com

questão de saúde. Ela cozinha, faz bolo, salga-

ela quando ela voltou. Com 17 pra 18, depois de

do, fez vários casamentos já.

cinco anos, eu fui pensar em estudar de novo.

“Eu tenho direito de escolha.”
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Quando criança, sempre quis dar aula,

ocupar a posição que foi escolhida pra mim. Eu

mas vi como era difícil, que o sistema ia me

tenho direito de escolha. Ainda tenho muito o

aborrecer muito. Posso estar errada, mas pre-

que mudar, mas isso ninguém me tira hoje: sou

feri fazer Contabilidade. Foi quando eu estava

assistente administrativa. Parece que eu estou

fazendo curso de Contabilidade que eu conhe-

sendo metida, mas não. É o meu trabalho.”

ci o Enter Jovem Plus. A diretora da escola falou que quem não tivesse carteira de trabalho
assinada estava tendo uma oportunidade.
Fiz um curso para ensino de Informática,
e aí começaram a falar de vestibular, começaram a falar de um monte de coisas. Graças a
Deus, sempre tiveram paciência comigo, porque eu, além de tímida, eram muito emburrada, fechada. Eu nunca acreditei que tinha potencial. Sempre me achei um pouco ignorante.
Por um momento, eu acreditei que teria que viver a minha vida passando roupa, cozinhando.
Até por eu ser negra, ser um pouco mais escura... Mas isso não quer dizer que eu tenho que

Nasceu em 22 de outubro de 1986,
no Rio de Janeiro (RJ). Participou do
Projeto Enter Jovem Plus.

Elisana Matos Campos
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Glossário
1

Fundada em 1912 na cidade
de Itapemirim (ES), a Usina
Paineiras deu início a um
parque industrial importante
no Estado do Espírito Santo.
Na maior parte do tempo
sob administração da mesma
família, a Carvalho Brito,
a usina é especialista em
processamento de cana para
produção de açúcar.

2

Em parceria com o Instituto
Aliança, o Projeto Inclusão
Comunitária, da Chevron,
tem por objetivo promover a
inserção social e produtiva de
mulheres e jovens moradoras
do município de Itapemirim
(ES), por meio da qualificação
profissional, assim como
estimular novas cooperativas,
entre elas, de alimentos,
confecção de roupas e
brindes, capas de chuva e
aventais para pescadores.

3

As Ordens Terceiras são uma
espécie de confraria de leigos
que se reúnem ao redor de um
santo de devoção. Seguindo
uma estrutura parecida com
a das irmandades, as ordens
são dirigidas por leigos,
cabendo aos religiosos apenas
a orientação espiritual.

4

A iniciativa Celebrando Festas
faz parte do Projeto Elas em
Movimento, da Chevron, cuja
parceria com a organização
não governamental Fundo
Elas de Investimento Social
tem como foco o espírito
empreendedor em mulheres
moradoras de comunidades
do Rio de Janeiro, permitindo
que tenham a oportunidade
de abrir seus próprios
negócios e gerar renda. O
projeto, localizado em quatro
comunidades pacificadas
(Jardim Batan, Cidade de
Deus, Borel e Providência),
já capacitou mais de 70
mulheres.

5

Dirlene concedeu sua
entrevista com a ajuda de
sua mãe, que foi traduzindo,
lembrando e contando a
história da filha para os
entrevistadores.

6

O Bar e Restaurante Favela
Point é mais uma iniciativa
que nasceu do Projeto Elas em
Movimento.

7

O ProJovem Urbano
destina-se a promover a
inclusão social dos jovens
brasileiros de 18 a 29 anos
que, apesar de alfabetizados,
não concluíram o ensino
fundamental, buscando sua
reinserção na escola e no
mundo do trabalho, de modo a
propiciar-lhes oportunidades
de desenvolvimento humano e
exercício efetivo da cidadania.

8

A fabricação de sabão a que
a depoente se refere faz
parte do Projeto Gerando
Oportunidades, da Chevron.
A primeira fase desse
projeto ainda tinha outro
nome, chamava-se Iniciativa
Esperança. Seu objetivo
era conscientizar jovens
residentes nas comunidades
do bairro Jardim Primavera,
em Duque de Caxias (RJ), de
modo a prevenir o contágio
de doenças sexualmente
transmissíveis. Tendo como
parceira a organização não
governamental Visão Mundial,
atuou entre 2007 e 2009,
capacitando 147 meninas e 77
meninos, entre 13 e 29 anos.
A segunda fase do projeto,
de onde nasce a fábrica de
sabão, procurou desenvolver
ações educativas e de geração
de renda, com a finalidade
de criar oportunidades de
ocupação produtiva para
mulheres e jovens egressos

da primeira fase do projeto
(Iniciativa Esperança), a
partir das potencialidades
locais dinamizadas durante
todo o processo de
desenvolvimento da ação.
Fora a fábrica de sabão, no
total, foram capacitadas
mulheres pertencentes a seis
cooperativas e mais de cem
jovens.
9

10

Mais uma iniciativa que
nasceu do Projeto Elas
em Movimento. Na Bolhas
Coloridas, sabões e sabonetes
artesanais são feitos a partir
do óleo de cozinha reciclado.
O Enter Jovem Plus é uma
iniciativa da Chevron em
parceria com a organização
não governamental Instituto
Empreender, com o objetivo
de qualificar social e
profissionalmente cerca de
500 jovens por ano (de 2010
a 2012) de escolas da rede
pública de ensino do Estado
do Rio de Janeiro, para inserilos no mercado de trabalho. A
qualificação é feita através de
encontros com os jovens em
que são trabalhadas noções
de comunicação, informações
sobre o mundo do trabalho e
o mundo corporativo, de como
participar de entrevistas,
dinâmicas de grupo, a parte
comportamental, sobre
currículos, dentre outros,
de modo a dar as primeiras
orientações.

11

Conceito e ferramenta
usados pela organização não
governamental Visão Mundial,
na busca de desenvolver,
de modo sustentável, uma
região, gerando condições
econômicas e sociais para sua
autossustentabilidade a partir
de ações de fortalecimento
das instituições e
promoção de parcerias com
organizações locais, tendo
como base os conceitos da
organização.

12

Saborearte, restaurante selfservice no bairro Batan, no Rio
de Janeiro, é outro fruto do
Projeto Elas em Movimento.

13

O Projeto Centro de
Aprendizagem, da Chevron,
atua em cinco escolas
públicas do Rio de Janeiro. As
escolas participantes recebem
a programação de vídeos
educativos da organização
parceira Discovery Channel
Global Education Partnership,
aparelhos de televisão e
de DVD, de acordo com a
necessidade, além de extenso
treinamento e monitoramento
para os professores sobre
como usar de maneira eficaz
e estimulante os meios de
comunicação em sala de aula.
Cerca de 6 mil alunos e mais
de 180 professores já foram
envolvidos no projeto.

14

Junto ao IBDD, o Projeto
Mulheres em Ação, da
Chevron, começou no ano
de 2011, no Rio de Janeiro,
uma iniciativa que teve por
objetivo qualificar mulheres
com deficiência para os
grandes eventos esportivos
que acontecerão nos próximos
anos na cidade do Rio de
Janeiro. Como resultado,
pelo menos 55% das
mulheres capacitadas foram
empregadas imediatamente
após a realização do projeto.

15

Localizado no município do
Rio de Janeiro, esse projeto
da Chevron em parceria
com o Instituto Aliança
tem por objetivo implantar
um modelo diferenciado de
educação profissional, com
ênfase no desenvolvimento
de competências
comportamentais e
habilidades ligadas à
tecnologia da informação,
capacitando jovens mulheres
e inserindo-as no mercado
de trabalho. Desde 2010,
o projeto já capacitou
aproximadamente 250
mulheres, entre 14 e 29 anos,
no Rio de Janeiro e mais de
70% delas já está inserida no
mercado de trabalho formal.
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