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Pro que há de ser afinal 

Lauê, lauê, lauê, lauê 
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Se é pra tá presente, eu tô! 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo entender as múltiplas dimensões da participação grupal que 

sustenta a permanência no tempo de um Clube de Mães. Busca reconhecer no grupo estudado, 

a aprendizagem das habilidades e o compartilhamento das mesmas com as trocas de saberes. 

Busca também entender os afetos presentes e como estes alimentam as relações dentro e fora 

do grupo. Ainda destacamos os modos como as articulações e discussões grupais possibilitam 

ampliar os espaços do exercício de direitos, bem como de construção ou influência nas ações 

do Estado. Pauta-se na perspectiva construcionista que nos leva a entender o grupo numa 

abordagem focalizada nas formas específicas de organizar e facilitar a conversação. Nos 

deslocamos do fenômeno grupal, para os estudos da prática grupal e propomos o entendimento 

do grupo como uma construção social. O foco foi o Clube de Mães da Dona Mila, criado em 

1969. Foram realizadas visitas ao grupo para entender seu funcionamento e coconstruir uma 

linha do tempo, que deu visibilidade aos diversos momentos históricos vividos pelo grupo. 

Também foram realizadas quatro entrevistas individuais, que foram analisadas utilizando como 

ferramenta os mapas dialógicos; que nos permitiu dar visibilidade aos posicionamentos e à 

dialogia presente nos discursos analisados. Os mapas possibilitaram identificar dois grandes 

temas: as características operacionais do grupo e a sustentação do grupo no tempo por meio das 

atividades desenvolvidas. Concluímos que o compartilhamento dos afetos e de habilidades, a 

convivência nas atividades dentro e fora do grupo, a troca de saberes e a possibilidade de 

geração de renda, contribuíram para a permanência do grupo ao longo dos últimos 45 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Participação grupal; clube de mães; movimento social de 

mulheres; memória social; afetos.  
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ABSTRACT 

We aim to understand how multiple dimensions of group participation enabled a Mothers Club 

to remain in time.  Our research tries to recognize learning and sharing skills through exchange 

practices in that group. We also attempt to the affection involved and how it nurture 

relationships within and outside the group. We highlight the ways by which assemblages and 

debates within the group may extend spaces for participants to claim for their rights and foster 

their commitment and influence in actions developed by the State. We assume a constructionist 

perspective, which leads us to focus on the specific ways by which the group organize 

conversation and make it easier between participants. We moved our focus from group as a 

phenomenon to group practices and we propose an understanding of group as a social 

construction. The group we focused as case study is Lady Mila’s Mothers Club, created in the 

1969. We engaged in conversations within the group in order to understand how participants 

worked together in the group and also to recover the group timeline, which gave us visibility to 

the diversity of historical moments shared by the participants. We also performed four 

individual interviews in order to give visibility to discursive positioning and dialogues in 

speeches which were analysed using dialogic maps. The maps we produced made it possible to 

identify two major themes related to the group history: the operational characteristics of the 

group and the support of the group during regular activities. We conclude that the possibility of 

sharing emotions and abilities, the coexistence of activities within and outside the group, the 

exchange of knowledge and the ability to generate income, contributed to the group permanence 

over the past 45 years. 

 

 

 

 

 

Keywords: Group participation; Mothers club; Women social movements; Social memory; 

Affections.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

  

Das andanças por ruas, becos, vielas, de casa em casa no território paroquial
1
, um “bom 

dia” daqui, “uma boa tarde” dali. Paro às vezes e me demoro, dialogo construindo repertórios 

sobre tudo: o lugar, os acontecimentos, os que morrem, os que nascem, os que adoecem, as 

violências do dia/noite anterior, as alegrias e tristezas, a religiosidade, o respeito e as trocas, a 

realidade. Tudo vai sendo coconstruído nesse cotidiano múltiplo.  

Tem o moço do carrinho de bebidas, salgadinhos, frutas na porta do conjunto 

habitacional – ou condomínio, para quem quiser assim chamar. Ele conhece os que entram e 

saem o tempo todo, é devoto e diz que acompanha tudo da comunidade, mas está inquieto 

com ameaças de perder seu espaço comercial, “é seu ganha pão”; conversa em tom de 

desabafo, como quem pede ajuda. Tem a mulher da venda do pão; ela me serve café e não 

quer cobrar, diz que é uma honra ter o padre em sua barraca. Cada um que ali passa (e são 

muitos) carinhosamente recebe um aceno. Atualizo as informações e sigo.  

Mais adiante vão descendo umas senhoras, caminham a passos lentos, falam de 

atividades grupais, dizem que hoje (era uma quarta-feira), o grupo estava em festa, uma paella 

as esperava, era aniversário da líder. Um convite daqueles não podia ser recusado. Esse não 

foi o primeiro contato com o Clube de Mães da Dona Mila. Já conhecia parte do trabalho que 

elas realizam e já acompanhei, como padre, algumas situações pessoais e grupais das 

mulheres que dele participam. Com a pesquisa, o vínculo aumentou e as visitas tornaram-se 

constantes. O aprofundamento do conhecimento da história do grupo e dos trabalhos ali 

realizados despertaram meu interesse em conhecer as formas de sociabilidades presentes, os 

sentidos produzidos e o motivo pelo qual esse grupo permanece junto há tanto tempo. 

Assim, podemos dizer que a opção por trabalhar com grupos, nesta pesquisa, surgiu da 

minha vivência nos bairros do Jardim das Flores, Jardim Vergueiro e Jardim Santa Josefina, 

que pertencem ao distrito do Jardim São Luís, em M´Boi Mirim, no extremo sul da cidade de 

São Paulo, região marcada por grande desigualdade social. É uma área de alta 

vulnerabilidade, na qual a ausência do poder público e o grande número de habitantes (quase 

700 mil pessoas) contribuem para múltiplas formas de exclusão social. Na ausência histórica 

do Estado, as pessoas, os grupos e as comunidades, com suas diferentes formas de 

organização, se agrupam para sobreviver e promover a vida ao redor. Esta pesquisa deseja dar 

                                                           
1
 O pesquisador é padre em paróquia localizada no território onde esta pesquisa foi realizada e mora na região 

desde 1998. 
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visibilidade às sociabilidades produzidas por grupos que iluminam o cotidiano com suas 

conversações, materialidades e ações.  

 A porta de entrada para esta investigação foi o meu ingresso no Núcleo de Estudos e 

de Pesquisa em Práticas Discursivas e Produção de Sentidos do Programa de Estudos Pós-

graduados em Psicologia Social, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 

coordenado pela Profa. Dra. Mary Jane Paris Spink. É um estudo que busca fomentar ações 

que tenham um compromisso ético e político com as questões sociais. 

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida na perspectiva construcionista, que considera 

que o conhecimento é produzido em um campo de tensões. Seguindo a argumentação de 

Maria Auxiliadora Ribeiro (2003), é uma posição que tem se afirmado contra a maneira de 

produzir conhecimento nas perspectivas filosóficas essencialistas e realistas – a primeira, por 

ter uma concepção representacionista do conhecimento, e a segunda, por conceber uma 

realidade independentemente do acesso a ela. Nessa leitura os conhecimentos são os modos 

pelos quais as pessoas coletivamente produzem realidade: 

 

A perspectiva construcionista leva em conta a incerteza da ação; só assim é 

possível realizar projetos de pesquisa e intervenção que tenham uma postura 

ética e política com relação às pessoas envolvidas nessa ação. Enquanto isso, 

uma perspectiva cartesiana se arma de uma série de pressupostos e 

planejamentos que impedem a realização de uma ação conjunta e, assim, o 

cientista se reveste do poder de seus artefatos (RIBEIRO, 2003, p. 34). 

 

Para Kenneth Gergen, um dos precursores desse movimento e autor de O movimento 

social construcionista na psicologia moderna (1985), a principal preocupação desse tipo de 

investigação está em explicitar os processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam e 

representam o mundo em que vivem, incluindo elas mesmas. Assim, o construcionismo tenta 

articular as formas comuns de entendimento à maneira como estes são performados em 

períodos históricos anteriores. Para Gergen, o construcionismo tem a função de crítica social, 

desafiando a objetividade do conhecimento convencional. O processo de compreensão não é 

automático ou impulsionado pelas forças da natureza, mas resultado da ação e cooperação das 

pessoas no mundo. Para Mary Jane Spink (2010, p. 9), esta postura  

 

[...] implica adotar a perspectiva de que conhecimento é algo que as pessoas 

fazem juntas. Consequentemente, resulta numa socialização do 

conhecimento que passa a ser algo que construímos juntos por meio de 

nossas práticas sociais e não algo que apreendo do mundo. Talvez seja por 

isso que essa vertente do conhecimento suscita tanto interesse na Psicologia 
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Social, pois se trata fundamentalmente de uma teoria social do 

conhecimento. 

 

Para Lupicinio Íñiguez (2005), os elementos que definem uma posição construcionista 

são o antiessencialismo (as pessoas e o mundo social são resultados e produtos de processos 

sociais específicos) e o relativismo (a realidade só existe para nós pelo conhecimento que 

produzimos sobre ela e pelas descrições que fazemos dela). O autor identifica como 

característica principal do construcionismo a posição crítica de contínuo questionamento a 

tudo que vemos como óbvio, correto, natural e evidente. 

Segundo Tomas Ibáñez (1994), uma primeira desconstrução necessária ao adotarmos 

essa perspectiva é a dicotomia sujeito-objeto. Para o autor, na inversão construcionista tanto o 

objeto como o sujeito são tomados como construções sociais. Sendo assim, é o conhecimento 

socialmente produzido que constrói ambos, o sujeito e o objeto.  

Ricardo Pimentel Méllo (2007) afirma que no campo plural da psicologia social o 

movimento construcionista tem contribuído com férteis reflexões teóricas e metodológicas, 

enfocando a linguagem como condição que possibilita a configuração da realidade na medida 

em que é uma prática, e como toda prática provoca efeitos.  

Na pesquisa em psicologia social construcionista, como argumentam Mary Jane Spink e 

Peter K. Spink (2014):  

 

Não nos engajamos em experimentos, não buscamos modificar 

comportamentos, respeitamos as pessoas com as quais conversamos ou sobre 

as quais lemos em documentos e relatórios, e as que incluímos como 

coautores implícitos ou explícitos em nossos estudos. Frequentemente 

também focalizamos temas que buscam reconhecer e melhorar as práticas 

públicas em relação aos direitos (p. 141). 

 

Numa descrição construcionista procuramos entender o que está presente nas conversas, 

pois os repertórios que circulam nelas produzem o problema. Emerson Rasera (2005) 

argumenta que a multiplicidade de formas de descrever um problema, e um discurso de 

potencialidades positivas e de construção de realidades futuras, tem influenciado propostas 

grupais, contribuindo para a construção de sentido em grupos. O que destacamos, nesta 

abordagem, é a multiplicidade de formas de descrever situações. 

A linguagem é entendida aqui como formas de ação, isto é, as práticas discursivas 

performam realidades. Mary Jane Spink e Benedito Medrado (2013) entendem a linguagem 

como prática social e, nesta pesquisa, utilizaremos a concepção centrada na linguagem em 
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uso. Esses autores definem práticas discursivas como linguagem em ação, ou seja, “[...] as 

maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em relações sociais 

cotidianas. As práticas discursivas têm como elementos constitutivos: a dinâmica, ou seja, os 

enunciados orientados por vozes; as formas, que são os speech genres (gêneros de fala); e os 

conteúdos, que são os repertórios interpretativos” (p. 26). 

Para Ibáñez (2004, p. 39), dizer é também fazer, uma vez que a linguagem constitui as 

coisas mais do que meramente as descreve, deixando de ser, assim, a “[...] palavra acerca do 

mundo para passar a ser ação sobre o mundo”. Implica dizer, acrescenta o autor, que 

linguagem não só diz como é o mundo, também atua sobre ele, participando de sua 

constituição. Nesse sentido, a linguagem “[...] deixou de ser vista como um meio para 

representar a realidade e passou a ser considerada um instrumento “para fazer coisas”. Junto 

com suas funções “descritivo/representacionais” a linguagem iria adquirir, portanto, um 

caráter “produtivo” e se apresentava como um elemento “formativo de realidades” (IBÁÑEZ, 

2004, p. 47). 

  

Para Rasera (2015), nessa abordagem 

 

[...] nós nos deslocamos do fenômeno grupal para os estudos da prática 

grupal e propomos o entendimento do grupo como uma construção social, 

redefinindo-o como uma prática discursiva, o que significa uma forma de 

criar realidades relacionais por meio da linguagem, a partir desta redescrição 

o grupo se torna parte do relacionamento de pessoas enquanto uma 

construção linguística e enquanto um objeto sobre o qual se fala, que tem 

diferentes significados de acordo com as pessoas que estão envolvidas. Ao 

mesmo tempo é na arena das conversas que a negociação de sentidos 

acontece, o que afeta a estabilidade dos discursos sobre o grupo (p. 82; 

tradução nossa). 

 

 

Para esse autor, trabalhar com grupos numa perspectiva construcionista é entende-lo 

numa visão não essencialista e adotar uma abordagem prática focalizada nas formas 

específicas de organizar e facilitar a conversação. Porém, pode-se trabalhar com grupos de 

diferentes modos. Não temos intensão de propor um modelo único ou de construir uma 

concepção fechada, válida para todos os contextos, já que entendemos o conhecimento como 

algo que se constrói coletivamente.  
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Segundo Jacqueline I. M. Brigagão e Vanda L. Nascimento (2014), as diversas teorias 

sobre grupos colocam em circulação repertórios que se fazem presentes nas práticas 

discursivas contemporâneas na educação, nas organizações, na comunidade e na saúde. 

No campo da psicologia, diversos autores, com enfoques distintos, ofereceram 

contribuições importantes para o estudo de grupos. Em sua maioria, eles tiveram como 

preocupação básica a mudança dos indivíduos em vista de uma mudança social. Preferimos 

dizer que o processo grupal é anterior à sua teoria; grupos sempre existiram. Precisar sua 

origem exigiria trazer à discussão os primórdios da história da humanidade, pois em todos os 

tempos e em todas as épocas o agrupamento representa uma possibilidade de organização 

social, além da manutenção da história, da cultura, dos costumes e de cada ethos. É também 

uma forma de se autoproteger, seja em tribos, famílias, comunidades e nações. 

Claudia Mara Pedrosa e Brigagão (2014) discutem grupos de mulheres a partir de um 

posicionamento feminista, reconhecendo-os como espaços de fortalecimento e 

empoderamento. Argumentam que essas reuniões grupais “[...] possibilitam às participantes 

espaço para recriarem a si próprias. À medida que interagem, falam, ouvem, dançam e 

trabalham juntas, vão inventando novas formas de viver e de se posicionar no mundo. Ou 

seja, nas relações interpessoais com outras mulheres vão conhecendo e construindo novas 

possibilidades de ação” (PEDROSA; BRIGAGÃO, 2014, p. 221). 

Assim, buscamos reconhecer no grupo estudado as potencialidades que suas 

participantes desenvolvem e os modos como as articulações e discussões grupais possibilitam 

ampliar os espaços de exercício de direitos, bem como de construção ou influência nas ações 

do Estado. Para a pesquisa construcionista é importante entender quais são os processos que 

propiciam a formação de grupos, como o que foi foco desta investigação. Queremos entender 

como o clube de mães se constituiu, qual foi a finalidade da reunião dessas mulheres, o que as 

mantêm juntas, como trabalham em conjunto, como nomeiam seus encontros, como se 

relacionam entre si para além do momento em que elas estão chamando de clube de mães. 

Deixamos claro que o que importa mais nesta pesquisa é o que as mães dizem sobre o clube. 

Trata-se de uma rede de relações que se estabelece enquanto tricotam e falam dos problemas 

da comunidade, pensando em soluções para resolvê-los. 

Essa é uma realidade na vida das participantes do clube de mães e esteve presente nas 

falas do grupo: o sentido que os encontros trouxeram para a vida e o quanto elas vão 

ressignificando suas vidas a partir do compartilhamento grupal. 
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Esta dissertação está organizada em oito partes (sete capítulos e as considerações 

finais). Entendemos que essa estratégia evita a quebra na leitura.  

No capítulo II, apresento os objetivos, os procedimentos e as questões éticas da 

pesquisa. Ao apresentar os objetivos também localizei em que parte do texto eles são 

respondidos. Os objetivos foram aparecendo entre uma visita e outra ao grupo pesquisado. A 

cada aproximação e/ou contato com as falantes/acolhedoras senhoras, ebulições teóricas 

caiam nas minhas mãos; juntá-las, costura-las ou emprestar uma das muitas agulhas dos tricôs 

e crochês para alinhavar os assuntos, sem deixar nada escapar entre os dedos, esteve entre os 

desejos ao coconstruir esta dissertação.  

No capítulo III falo do importante papel da igreja católica, sobretudo da teologia da 

libertação e das comunidades eclesiais de base, que deram origem ou engrossaram os 

movimentos sociais de lutas em defesa das necessidades do povo. Considero as CEB como o 

berço de boa parte dos movimentos sociais contemporâneos latino-americanos. Destaco 

também a importante ação desses movimentos na transformação da sociedade.   

O capítulo IV é dedicado à discussão sobre memória social tomada como resistência. 

Aborda o exemplo das mulheres do século XIX, que resistiram e reinventaram seu lugar 

social. Excluídas dos registros oficiais, fizeram uso da memória social como forma de 

existência e manutenção de suas conquistas. 

No capítulo V conto a história do Clube de Mães da Dona Mila, onde a pesquisa foi 

realizada. Ele traz depoimentos, relatos e observações feitas durante os encontros com o 

grupo. Para situar o grupo da dona Mila no contexto dos clubes de mães, criados entre o final 

da década de 1960 e início da de 1970, entrevistei duas mulheres fundadoras do primeiro 

deles, na Vila Remos, também na região de M’Boi Mirim. Inclui também depoimentos dos 

padres Paulo Medeiros e Jaime Crowe, que participaram da criação e animação desses 

trabalhos de organização de mulheres e continuam em missão até hoje. 

Os capítulos VI e VII são destinados à análise das entrevistas. De modo geral, as 

participantes falam sobre dois temas: a sustentação no tempo por meio das atividades 

desenvolvidas pelo grupo e as suas características operacionais. Assim, no capítulo VI analiso 

as características do Clube de Mães da Dona Mila, contemplando a forma de organização e as 

características da liderança; no VII, foco nas atividades do grupo, contemplando os afetos, a 

aprendizagem de habilidades e a atuação política. 

As considerações finais produzidas a partir deste trabalho estão no capítulo VIII. 
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CAPÍTULO II – OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo apresento o objetivo geral, os objetivos específicos, os procedimentos, as 

estratégias de análise e as considerações éticas da pesquisa. Narro o percurso da pesquisa sem 

a preocupação tradicional de uma metodologia engessada. Privilegiando a sutileza das 

conversas, espero acolher os leitores numa versão construcionista de pesquisar. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa é entender as múltiplas dimensões de participação que 

sustentam a permanência no tempo de um clube de mães. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

1) Situar o surgimento dos clubes de mães no contexto das lutas por direitos na 

região de M’Boi Mirim, periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo.  

2) Entender a atuação das mulheres na criação e manutenção de muitas lutas e 

movimentos sociais.  

3) Entender as versões sobre o grupo que circulam entre as participantes do 

Clube de Mães da Dona Mila.  

 

2.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Comecei a visitar o Clube de Mães da Dona Mila um semestre antes do ingresso no 

mestrado, em agosto de 2013. Os encontros do grupo acontecem semanalmente e eu fazia 

uma visita por mês. Entretanto, minha primeira entrada no clube não foi como pesquisador, 

pois esporadicamente já frequentava as suas reuniões, especialmente nas festas de 

aniversários e ou por algum motivo pastoral, quando requisitado, já que todas as participantes 

me conhecem como padre da igreja local.  

O campo-tema já estava em mim e eu nele, imbricados ambos nas conversas do 

cotidiano sobre os problemas do bairro. O principal argumento dessa perspectiva, conceito 

desenvolvido por Peter K. Spink (2003), é de que o pesquisador está inserido no campo-tema 

desde a escolha do objeto de pesquisa: 
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[...] argumento este que tem múltiplas faces e materialidades, que acontecem 

em muitos lugares diferentes. Os lugares – por exemplo, uma aldeia de pesca 

– fazem parte do campo tanto quanto as conversas (RIBEIRO, 2003). Uma 

aldeia de pesca pode ser um dos lugares onde um argumento está presente, 

parte de um campo-tema de conflitos sobre saberes e de opções de 

desenvolvimento; mas haverá muitas outras. Entramos nesses lugares 

quando entramos no debate sobre o conflito de saberes e sobre opções de 

desenvolvimento e não quando entramos na aldeia; a aldeia é somente uma 

parte da territorialidade do campo-tema. Igualmente podemos estar na 

mesma aldeia por outras razões, por exemplo, para discutir sobre partidos 

políticos, práticas de saúde ou turismo (p. 29).   

 

O fato de ser padre foi algo facilitador, pois me deu passe livre; me permitiu entrar e 

sair a qualquer dia e hora que precisei, não só no espaço grupal, mas também nas casas das 

participantes, na feira livre, nas ruas da comunidade ou na igreja. A pesquisa esteve viva em 

todo tempo, e para as mulheres o padre-pesquisador estava sempre na ativa acadêmica. Para 

mim, esse não foi um problema na pesquisa, afinal não tem como sair de quem somos. 

Para Mariana Prioli Cordeiro et al. (2014, p. 47), nas pesquisas que adotam uma 

perspectiva construcionista a não neutralidade da ciência não é um problema: “Muito pelo 

contrário. Aqui, a subjetividade do(a) pesquisador(a) é entendida como mais um recurso do 

processo de pesquisa. Qualquer trabalho objetivo é estruturado e envolvido pela subjetividade, 

assim o rigor passa pela explicitação da posição do(a) pesquisador(a), implica a reflexão sobre 

seus valores, interesses, contextos, influências e possibilidades de interpretação”. 

Após o ingresso no mestrado, no primeiro semestre de 2014, fiz um pedido “oficial” 

para participar das reuniões grupais, com o objetivo de desenvolver minha pesquisa. Fui 

muito bem recebido pelas mulheres do clube, nessa nova empreitada. Muitas queriam falar e 

ou dar entrevistas. Naquele início eu respondia que no momento estava buscando entender os 

sentidos que elas davam para a participação no grupo. 

Nas reuniões grupais procurava observar. Não anotava nada, sequer estava com caderno 

na mão. A intenção era entender o funcionamento do grupo e perceber as sociabilidades 

presentes. Um detalhe importante é que eu sempre chegava na metade da reunião, para não 

atrapalhar os trabalhos. Porém, as mulheres diziam, em tom de brincadeira, que eu só chegava 

para o café – na verdade, um banquete de iguarias preparadas com muito carinho. 

Quando defini o tema de pesquisa, no segundo semestre de 2014, pedi um espaço no 

grupo para explicar melhor às mulheres o que precisava delas. Na ocasião, disse que gostaria 

de contar a história do clube de mães por meio das lembranças que fossem trazidas nas 

conversas, além de conhecer o trabalho que elas realizavam e entender os sentidos da 

participação grupal. Então, retomei os objetivos da pesquisa, apresentei as questões éticas 
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associadas, expliquei a necessidade do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e acertamos que, em algumas encontros, gravaria as conversas e, além disso, realizaria 

algumas entrevistas individuais. Assim, expliquei, estaríamos coconstruindo a história do 

grupo e entendendo os sentidos presentes. 

No primeiro encontro gravado, recorrendo ao uso da memória das integrantes, fizemos 

um levantamento dos nomes e datas em que cada participante entrou no clube, quais já não 

faziam mais parte e por que motivos, inclusive por falecimento. 

Na segunda gravação conversamos sobre os trabalhos realizados no grupo e pedi que 

elas contassem as diversas ações coletivas desenvolvidas por elas. Com isso percebemos as 

sociabilidades do convívio grupal que ocorria todo o tempo. 

Foram feitas quatro entrevistas individuais; a escolha das interlocutoras aconteceu de 

forma aleatória, com exceção da líder, por ser a integrante mais antiga e por fazer parte do 

clube desde sua criação. As outras três entrevistadas se dispuseram voluntariamente a 

conversar. Com algumas questões norteadoras, as entrevistas serviram para a análise das 

características desse clube de mães e as escutas grupais para a coconstrução da história. As 

entrevistas aconteceram na casa das participantes, com exceção de uma delas, que preferiu ir à 

minha casa. Todas as entrevistas foram gravadas e depois transcritas. 

Esse grupo é formado por mulheres que convivem em constante interação na 

comunidade onde habitam. As situações do cotidiano as mantêm próximas umas das outras. 

Esse cotidiano grupal tem se tornado cada vez mais objeto de estudo de vários campos da 

ciência, dentre eles a psicologia social. Para Jacqueline I. M. Brigagão et al., “[...] podem ser 

usadas diversas estratégias para facilitar as conversações grupais e seu registro. De modo 

geral, há muitos objetivos que orientam a realização, a coordenação e a metodologia de 

grupos: grupos terapêuticos, rodas de conversa, exercícios de dinâmicas de grupo, grupos 

focais, grupos de discussão, grupos de reflexão e outros” (2014, p. 74). 

O clube de mães é um espaço democrático em que as mulheres podem livremente se 

expressar e interagir umas com as outras. Nesse contexto interativo circulam repertórios 

oriundos dos três tempos definidos por Mary Jane Spink et al. (2010, p. 34): 

 

O Tempo Longo é o domínio da construção dos conteúdos culturais que 

foram parte dos discursos de uma dada época. Permite que nos 

familiarizemos com os conhecimentos produzidos e reinterpretados por 

diferentes domínios do saber: religião, ciência, conhecimentos e tradições do 

senso comum, entre eles. O Tempo Vivido é o tempo de ressignificação 

desses conteúdos históricos, a partir dos processos de socialização. É o 

tempo de vida de cada um de nós; tempo da memória na qual enraizamos 



21 

 

nossas narrativas pessoais e identidades. O Tempo Curto é o tempo da 

interanimação dialógica e da dinâmica da produção de sentidos. É nesse 

tempo que se presentificam as diferentes vozes ativadas pela memória 

cultural do tempo longo ou pela memória pessoal do tempo vivido. 

 

 Fica claro que há multiplicidade de posicionamentos no grupo. As participantes 

compartilham experiências, fazem negociações e produzem sentido com os 

compartilhamentos entre elas. 

 

2.3 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE 

 

Para marcar os fatos históricos marcantes do Clube de Mães da Dona Mila e da história 

social da região, utilizei a linha do tempo como ferramenta de organização dos dados (Anexo 

1). Para analisar as entrevistas fiz uso dos mapas dialógicos que, segundo Vanda L. 

Nascimento et al. (2014), no estudo das práticas discursivas, são 

 

[...] um recurso que nos permite dar visibilidade aos passos dados na 

construção da pesquisa e à dialogia presente nos discursos analisados. Parte 

da compreensão de que rigor metodológico em pesquisa científica implica 

explicitação dos passos de busca e de análise das informações obtidas e visa 

à reflexividade do/a pesquisador/a no processo da pesquisa (p. 249). 

 

O modelo dos mapas dialógicos é apresentado no Anexo 2 deste trabalho. 

O grupo foi meu objeto de pesquisa. Analisei seu funcionamento para entender as 

sociabilidades presentes. Essa análise privilegia a dialogia que, segundo Bahktin (1994 apud 

SPINK et al., 2014), é o princípio básico da linguagem. Trata-se de reconhecer que os 

enunciados estão sempre em interação, seja nos textos escritos, verbais ou mesmo nos 

diálogos que as pessoas travam consigo mesmas. Ou seja, qualquer enunciado implica a 

presença de interlocutores, presentes, passados e futuros, que se materializam nas noções de 

vozes e de endereçamento. Isso significa que toda linguagem é dialógica e fruto de processos 

coletivos.  

Segundo Beth Brait (2005), os conceitos de enunciados e vozes caminham juntos e 

ambos descrevem o processo de interanimação dialógica que se processa numa conversação. 

Em outras palavras, os enunciados de uma pessoa são endereçados a uma ou mais vozes e 

essas se interanimam mutuamente, mesmo quando os diálogos são internos. 
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2.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Esta pesquisa foi conduzida nos parâmetros do Código de Ética em Pesquisa n. 

466/2012, que registra a necessidade de consentimento livre e esclarecido dos interlocutores, 

a proteção de grupos vulnerabilizados e legalmente incapazes, a ponderação sobre os riscos e 

benefícios, a garantia de que os danos previsíveis sejam evitados e contribuam com a 

produção de conhecimento.  

Segui ainda os preceitos de uma ética dialógica, que considera a competência ética dos 

envolvidos, a possibilidade de estabelecimento de parcerias e de uma relação de confiança 

entre o pesquisador e os interlocutores, uma busca pelas relações de poder horizontais 

(SPINK, M. J.; LIMA, 2000). O projeto foi submetido ao e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Durante o preenchimento do 

discutimos a preferência ou não pelo anonimato por parte das interlocutoras. As mulheres 

entrevistadas preferiram a utilização do nome real, em virtude da importância de suas 

contribuições para a construção da história do grupo e de sua comunidade. 
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CAPÍTULO III – DANDO ORIGEM OU ENGROSSANDO O 

MOVIMENTO: TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO, CEB E MOVIMENTOS 

SOCIAIS 
 

Não é suficiente cavar uma fonte de águas cristalinas;  

importa canalizar as águas para o benefício dos homens sedentos. 
 

(A fé na periferia do mundo, Leonardo Boff ,1983) 

 

Neste capítulo discorro sobre a importância da teologia da libertação e das comunidades 

eclesiais de base (CEB), associadas à igreja católica, que deram origem ou engrossaram os 

movimentos sociais de lutas em defesa das necessidades do povo. As CEB foram o berço 

onde boa parte dos movimentos sociais da década de 1970 se originou. Destaco também a 

ação desses movimentos na transformação da sociedade. Fecho o capítulo com o exemplo de 

Dom Paulo Evaristo Arns, um ator social que fez a diferença nas periferias da cidade de São 

Paulo. 

Inicio contextualizando o que chamo de igreja no panorama da ação libertadora das 

comunidades eclesiais de base. Neste texto estou me referindo a uma forma de ser igreja que 

se diferencia da instituição igreja. Há encontros e desencontros entre a igreja da base e a 

institucional. A de base se reinventa o tempo todo, cuidando do humano e do espiritual, 

enquanto a instituição questiona a fidelidade dogmática. Seguimos as argumentações de Frei 

Carlos Mesters (2015), que nos explica o quanto o trabalho das CEB foi questionado: 

 

Este trabalho bíblico nas periferias da cidade de São Paulo, animado e 

estimulado por Dom Paulo Evaristo [Arns], cresceu tanto que foi de valiosa 

ajuda para o próprio Dom Paulo, durante a Terceira Conferência do 

Episcopado Latino-Americano de Puebla, em 1979. Durante aquela 

conferência, as comunidades eclesiais de base e a leitura que elas faziam da 

Bíblia eram um ponto de discórdia e de tensão entre os próprios bispos 

participantes da conferência. Dom Paulo Evaristo fazia parte de um grupo de 

trabalho, onde também estava o representante do Vaticano, o cardeal 

arcebispo Dom Baggio. No grupo houve uma discussão acalorada a respeito 

das CEB. A questão era esta: “As comunidades eclesiais de base eram ou 

não eram fiéis à doutrina da igreja?” O pano de fundo dessa discussão era 

aquele medo irracional e estranho do “comunismo” (p. 103). 

 

A resposta de Dom Paulo Evaristo aos conferencistas dá aos leitores desta dissertação a 

dimensão e a diferenciação que gostaria de apresentar: uma igreja que se reinventa nas bases, 

sem entrar em choque com a instituição, abraçando as urgências dos tempos e dos momentos 

históricos vividos. Segue o texto de frei Mesters: 
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Quando chegou a vez de Dom Paulo dar sua opinião, ele falou mais ou 

menos nestes termos: “Vou contar para vocês o que está acontecendo 

na minha diocese e como as comunidades funcionam na prática”. E 

ele descreveu o trabalho feito durante anos. Ele contava como as 

comunidades se alimentavam da Palavra de Deus; mostrava como 

acontecem os círculos bíblicos e como as comunidades procuravam 

imitar a atitude de Jesus a favor dos pobres. Diante dessa voz de Dom 

Paulo, vinda da prática, as acusações se evaporavam (2015, p. 103). 

 

Tomás Ibáñez faz uma crítica à instituição igreja e ao risco do relativismo nos seus 

processos, dizendo que enquanto esta se preocupa com a questão dogmática, sua afirmação 

como verdade absoluta, outras tantas questões importantes podem ficar em segundo plano – 

por exemplo, as doenças, as guerras e a própria academia. Em seu texto Invitación al desejo 

de um mundo sim iglesias, Ibáñez problematiza a questão ao observar que tal desejo não é 

senão “[...] o desejo de um mundo onde as relações de poder não sejam, necessariamente, 

relações de dominação” (2005, p. 2). 

 

3.1 ENCONTROS E DESENCONTROS – A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E O 

ENLACE COM AS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE (CEB) 
 

 A teologia da libertação
2
 (TL) propõe um jeito de ser igreja que se preocupa com o 

pobre e suas necessidades, não centrada em si mesma. Nessa perspectiva, a igreja assume o 

papel de ser caminho de libertação para os sofrimentos do povo. 

Gustavo Gutierres, teólogo peruano e padre dominicano, foi o fundador desse 

movimento progressista dentro da igreja católica. Durante muito tempo parte da instituição 

não entendeu essa proposta libertadora. Os teólogos e filósofos que defendiam a TL foram 

tratados com desconfiança e até mesmo com desprezo, sendo vistos como marxistas 

agitadores e perigosos que usavam a fé como um instrumento de revolução. Movimento 

distintamente latino-americano, a teologia da libertação cobrou da igreja uma postura mais 

ativa diante das necessidades dos pobres; defendia que não era suficiente ter empatia e 

cuidado pelos pobres. A TL pedia uma igreja que fundamentalmente lutasse por mudanças 

políticas e estruturais, a fim de erradicar a miséria no continente. 

                                                           
2
 Para Boff (1983), a teologia da libertação pretende ser a maneira mais coerente de articulação entre fé cristã e 

práxis libertadora. Depois de muito tatear, de muitos equívocos, muitas polarizações, muita obscuridade teórica e 

inexatidão metodológica, hoje, ela já conseguiu elaborar, com o suficiente vigor, as várias mediações exigidas 

pela missão a que se propõem. 
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Nesse movimento, destaca-se também o trabalho dos teólogos Enrique Dussel, 

Leonardo Boff e Carlos Merters, que atuaram despertando nas consciências uma reflexão 

acerca da ação evangelizadora e pastoral a partir da opção preferencial pelos pobres. 

Em entrevista a José Manuel Vidal, publicada no sítio Religión Digital
3
, o cardeal 

Gerhard Ludwig Muller (prefeito para a congregação da doutrina da fé no Vaticano) afirmou 

que a teologia da libertação “sadia” nunca foi condenada, mas era vista como um elemento 

legítimo da teologia católica. A teologia tem de dar uma resposta a uma situação, sobretudo 

na América Latina, onde tantas pessoas vivem abaixo da dignidade humana, não têm nada que 

comer ou dar para comer a seus filhos, sem uma formação escolar ou um trabalho. A situação, 

enfim, é muito ruim. Por isso, o Santo Padre Francisco também disse que a igreja é 

responsável pelas pessoas como corpo, como seres sociais. Há tempos temos a doutrina social 

da igreja, mas também essa teologia, que se desenvolveu após a Gaudium et Spes
4
 e 

do Concílio Vaticano II, adquiriu clara legitimidade. O magistério denunciou algumas formas 

ou ideias que não concordavam com a teologia católica, mas Gustavo Gutiérrez nunca caiu 

nesta armadilha de certo marxismo ou luta de classes. As mulheres e os homens de Jesus 

Cristo devem superar as guerras sociais, as guerras com armas entre tribos. Segundo Tavares 

(2013), a teologia da libertação  

 

[...] nos leva a compreender que fazer a experiência com o Deus revelado na 

Palavra, isto é, na Sagrada Escritura, e, mais ainda, percebê-Lo como Aquele 

que se alia aos pequenos, aos pobres, aos oprimidos, aos deserdados da terra, 

fará com que aquele que fez tal experiência se coloque, também ele, a 

serviço dessas mesmas causas. É nesse sentido que percebemos que, de uma 

forma ou de outra, a religião impactou e impacta alguns valores da 

sociedade, como a solidariedade, a paz, a ética e os direitos humanos (p. 14).  

 

 

O projeto pastoral da teologia da libertação inspira e envolve as comunidades eclesiais 

de base, mas não é a origem delas. As CEB são um organismo da igreja católica que tem seu 

modelo nas primeiras comunidades cristãs. Nessa mesma perspectiva, outras pastorais sociais 

se fortaleceram no período de 1970 a 1990, como a Pastoral da Terra e a Pastoral Operária, 

além dos movimentos comunitários e dos clubes de mães.  

                                                           
3
 Publicada em 3 de outubro de 2013, com tradução do Centro de Pesquisa e Apoio ao Trabalhador (Cepat). 

Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/524459-a-teologia-da-libertacao-sadia-nunca-foi-

condenada-entrevista-com-o-cardeal-muelle>. Acesso em: 1 out. 2015. 
4
 Encíclica do Papa Paulo VI – sobre a igreja no mundo. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias 

dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/520434-america-latina-o-outro-inicio
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3835&secao=360
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3835&secao=360
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cepat/cepatnoticia18.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/524459-a-teologia-da-libertacao-sadia-nunca-foi-condenada-entrevista-com-o-cardeal-muelle
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/524459-a-teologia-da-libertacao-sadia-nunca-foi-condenada-entrevista-com-o-cardeal-muelle
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Pedro Jacobi e Edson Nunes (apud Calderón, 1995) dizem que as comunidades eclesiais 

de base são “[...] uma das poucas, senão a única, alternativa para as classes populares, a partir 

da discussão sobre as condições de vida dos moradores, propiciando assim o desenvolvimento 

de formas democráticas de participação de base e a formação de lideranças locais” (p. 67). 

Na Conferência de Medellín5, em 1968, a igreja católica iniciou um modelo de pastoral 

com base na teologia da libertação. Essa mesma linha teológica foi amadurecida em Puebla
6
, 

1979, com ataques diretos às causas da pobreza, considerando-as como sendo produzidas por 

processos de exploração econômica em toda América Latina. Nesse cenário nasceu a igreja 

popular, assentada na organização de grupos e associações como expressão de uma 

religiosidade voltada à defesa dos pobres e excluídos da sociedade e do engajamento nas 

questões sociais. Destaca-se, nesse contexto, o surgimento das comunidades eclesiais de base.  

Uma CEB surge tipicamente pela proximidade geográfica, agrupando pessoas em seus 

territórios. Esse agrupamento tem como principal intuito cuidar dos pobres reunidos em 

comunidades, considerando suas necessidades acima das instituições (igrejas, partidos e 

sindicatos). 

Argumenta o padre Paulo Medeiros: 

 

As CEB eram a maneira em que a igreja podia assumir o leigo como seu 

membro de uma forma ativa. Tanto espiritual como material. Esse povo 

começou a se articular de uma maneira mais livre, falar o que eles 

pensavam, sobre a igreja e sobre as coisas. E essa participação do leigo 

como membro da comunidade fez com que as pessoas crescessem tanto na 

fé como nas coisas materiais ou políticas. A igreja começou a crescer 

quando se tratava do povo. A igreja fez com que o povo pudesse participar 

das decisões. A participação do povo era o mais importante. Só tem que 

dizer pro leigo: “Você não é padre, você não pode rezar a missa, mas o 

resto você pode”. A comunidade de base fez com que o leigo participasse 

com mais facilidade das decisões da paróquia, porque a paróquia é feita de 

comunidades
7
. 

 

                                                           
5
 Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em Medellín, na Colômbia, de 24 de 

agosto a 6 de setembro de 1968 ” 
6
 Texto da Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Puebla de los Angeles, de 27 de 

janeiro a 13 de fevereiro de 1979: “Para se conseguir a coerência do testemunho da comunidade cristã no 

empenho de libertação e de promoção humana, cada país e cada Igreja particular organizará sua pastoral social 

com meios permanentes e adequados que mantenham e estimulem o compromisso comunitário, garantindo a 

necessária coordenação de iniciativas, no diálogo constante com todos os membros da igreja. A “Cáritas” e 

outros organismos que vêm trabalhando com eficácia há muitos anos podem oferecer um bom serviço” (CNBB, 

1980, p.160-161). 
7
 Entrevista realizada em 24 de setembro de 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
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As comunidades eclesiais de base surgiram no Brasil como um meio de evangelização 

que pudesse responder aos desafios de uma prática libertária, no contexto sociopolítico dos 

anos da ditadura militar (1964-1985) e, ao mesmo tempo, como uma forma de adequar as 

estruturas da igreja às resoluções pastorais do Concílio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965. 

Em 1979, reunidos em Puebla, os bispos latino-americanos firmaram o seguinte 

compromisso: 

 

Como pastores, queremos resolutamente promover, orientar e acompanhar as 

comunidades eclesiais de base, de acordo com o espírito de Medellín e os 

critérios da Evangelii Nuntiandi
8
; favorecer o descobrimento e a formação 

gradual de animadores para elas. Em especial, é preciso procurar como 

podem as pequenas comunidades, que se multiplicam nas periferias e zonas 

rurais, adaptar-se também à pastoral das grandes cidades do nosso 

continente (PUEBLA, 1980, p. 648). 

 

As “comunidades de base”, desde 1966, representaram prioridade pastoral para tornar a 

igreja mais viva, mais corresponsável e mais integrada socialmente. Buscava-se um novo jeito 

de ser igreja, organizando comunidades como formas associativas. Eram grupos familiares 

avizinhados que, aos poucos, se reuniam e formavam uma comunidade. Geralmente, o lugar 

dessas pequenas comunidades era marcado por problemas sociais diversos. Esses grupos se 

sustentavam atuando em nome de causas com grande legitimidade, como a defesa da vida e 

da justiça social. 

O trabalho das lideranças era e é sempre gratuito, sem interesse material. Gabriela dos 

Anjos (2008) afirma que essa ação voluntária pode ser tomada como uma militância, se 

considerarmos como tal a adesão à determinada causa e o engajamento continuado em nome 

dela. A autora destaca, ainda, a atuação feminina nos espaços públicos como uma forma 

socialmente consagrada de militância desinteressada. A liderança das mulheres é uma 

realidade nessas comunidades; o processo democrático é disseminado e vivido no cotidiano, 

contrastando, é claro, com a igreja instituição,
9
 onde a patrística domina as relações. Os 

grupos sociais se multiplicam na igreja popular. Uma CEB se formava para discutir soluções 

para os problemas enfrentados pelos moradores. As pessoas se encontravam para organizar as 

reivindicações.  

                                                           
8
 Exortação Apostólica do Papa Paulo VI, sobre a evangelização no mundo contemporâneo. 

9
 Há várias formas de vida na igreja católica, algumas são mais institucionais e o protagonismo dos leigos, 

pequeno. Dessa forma, a centralidade está na pessoa do padre e em sua direção. As CEB sempre foram vistas 

como um espaço de reinvenção da caminhada eclesial, sem se desvincular da instituição, mas dando voz e vez 

aos homens e às mulheres que a congregam. 
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Naquele tempo, final da década de 1970 e início dos anos 1980, faltava tudo e as 

comunidades de base contribuíram para o surgimento de lideranças locais. Estas foram, aos 

poucos, encabeçando outras lutas, inclusive nos partidos políticos. 

Nesse sentido, as comunidades eclesiais de base nasceram como uma possibilidade de 

redescoberta do aspecto libertador da leitura bíblica que, semelhante à caminhada dos povos 

de Deus que experimentaram o Êxodo e a libertação do faraó, assumem sua luta por justiça 

como realização do profetismo na sociedade atual. Com suas lideranças promoveram, assim, 

um debate acerca da necessidade de unir fé e vida. 

O documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afirma que a 

função da igreja que caminha juntamente com a humanidade experimenta com o mundo a 

mesma sorte terrena. Desse modo, a história humana e a história da salvação se integram. 

Adolfo Calderón (1995) argumenta: 

 

A influência e a presença das CEB sob a inspiração da teologia da libertação 

ocorreram na maioria dos movimentos populares que emergiram no espaço 

urbano demandando, principalmente, direitos que diziam respeito a bens e 

serviços urbanos de consumo coletivo. Dos movimentos realizados em São 

Paulo, podem ser citados o movimento de luta por ônibus, em 1974, na zona 

sul da cidade, o movimento de Custo de Vida, iniciado em 1973 pelo Clube 

de Mães da Paróquia de Vila Remo (zona sul), o movimento de luta pela 

água, iniciado na Vila São José, em 1977, os movimentos de luta pela 

regularização de loteamentos clandestinos nas zonas Sul e Leste da cidade de 

São Paulo, em 1978, o movimento de luta pela saúde de São Mateus, em 

1978, o movimento de luta pelas creches, no final da década de [19]70, as 

invasões de terras na Zona Sul, no início da década de [19]80 

(principalmente a invasão da fazenda Itupu), o movimento dos sem terra, 

surgido em 1983, o movimento unificado de favelas, cortiço e do pró-morar, 

em 1983 (p. 31). 

 

As CEB foram espaços privilegiados para o surgimento de vários movimentos 

populares. Por exemplo, o Movimento Social Urbano (MSU) surgiu dentro de uma 

comunidade eclesial de base. Pesquisas da época apontam que o caráter apartidário e 

ecumênico desse movimento se dava por sua heterogeneidade, e o discurso pluralista, 

acolhedor e aberto das CEB possibilitava a participação de pessoas de diversos partidos 

políticos e de outras religiões em torno da luta por melhorias urbanas. 

Pude conversar, no contexto da pesquisa, com o padre Paulo Medeiros, defensor do 

modelo CEB e que acompanhou por muitos anos essas comunidades. Ele esteve na 

organização nacional de vários encontros intereclesiais e foi assessor dessa pastoral na 

diocese de Campo Limpo, quando morou e trabalhou na Vila Remo e no Parque Santo 
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Antônio, Jardim São Luiz, na Zona Sul paulistana. Ele nos conta o seguinte da sua 

experiência: 

 

A gente começou com as comunidades aqui em São Paulo, porque ali em 

Minas [Gerais] só tinha paróquia normal, não tinha comunidades. Então, 

aqui em São Paulo, nós contribuímos na Paróquia de Vila Remo, 

continuamos a ter comunidades que estavam reunidas. O problema era que 

eles eram todos independentes. Então, nós procuramos construir uma 

comunidade baseada na Bíblia e em Jesus Cristo. Depois de analisar os 

problemas que existiam naquela comunidade, nós encontramos que os 

problemas não eram religiosos, eram sociais. Não tinha luz, não tinha 

asfalto, não tinha educação, escolas. Todas essas coisas fizeram com que a 

gente se organizasse para que, através deles, a gente pudesse modificar 

essa situação. Porque era uma situação real, não religiosa, mas baseada 

nas necessidades do povo. Então, nós iniciamos a ter organizações das 

comunidades para falta de água, porque as cisternas estavam colocando a 

água poluída, porque estavam perto das outras. Então procuramos lutar 

para canalizar a água. Então, nós encontramos essa situação em todas as 

diferentes paróquias na região. Junto com a Paróquia de Grajaú [também 

no extremo sul da cidade], nós formamos um comitê e fomos em três ônibus 

para o Departamento de Esgoto e Água, em Pinheiros [bairro nobre da 

Zona Oeste da capital paulista], pedir para que essa água fosse canalizada. 

 

No contexto latino-americano, a igreja católica teve um papel importante durante os 

regimes militares, contrapondo-se à violação dos direitos humanos e lutando pelo surgimento 

da consciência das causas de empobrecimento da população, das questões ideológicas e do 

aumento da violência, determinantes de um novo cenário social, econômico, político e 

cultural que afetou a população. O espaço comunitário nas igrejas serviu de refúgio a 

perseguidos políticos, atuando ainda como centro de denúncias de tortura e instância de 

reflexão em busca de justiça (CNBB, 2014).  

A igreja popular tem projetos históricos de sociedade, na visão de diferentes comissões 

e pastorais. Como aponta Luiz Eduardo Wanderley (2007), as CEB  

 

[...] querem uma nova sociedade porque estão enxergando melhor o 

sofrimento do povo. Elas querem maior participação e comunhão entre os 

homens. Querem um mundo de igualdade e justiça à luz do Evangelho. A 

atual sociedade está ultrapassada. A sociedade capitalista na qual vivemos é 

suja, concentradora de riquezas nas mãos de uma minoria, deixando o povo 

de lado. Queremos uma vida digna (p. 163). 

 

Também fazia parte da visão das comunidades eclesiais de base uma igreja inserida na 

complexidade de seu momento histórico, com a audácia tanto de ser profética como de estar 
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aberta a aprender das outras tradições cristãs e das outras religiões e culturas. As CEB 

articularam com eficiência a relação fé e política, constituindo-se importante movimento 

organizativo e reivindicatório das classes populares, com papel destacado nas lutas pela 

redemocratização da sociedade brasileira, no contexto da ditadura militar.  

Fabiane Machado Barbosa (2007) destaca o papel da juventude católica brasileira no 

processo de formação das comunidades eclesiais de bar: 

 

No Brasil, principalmente no final da década de [19]50, quando a 

Ação Católica Brasileira (ACB) assumiu um modelo menos 

centralizado através das juventudes católicas, o ideário da época 

apontava para aproximar a Igreja da realidade humana em todas as 

suas dimensões. O desenvolvimento das atividades da Ação Católica 

no Brasil é muito importante para formação das lideranças, que 

abraçaram a ideia de uma Igreja de comunidades, na implantação das 

CEB (p. 48). 

 

 

A situação socioeconômica da América Latina é logo lembrada quando fazemos alusão 

às CEB. Sua ideologia e o conteúdo teológico vêm da teologia da libertação, mas elas 

começaram como pequenos círculos bíblicos a partir dos anos 1960, sendo anteriores, 

portanto, à sistematização dessa “teologia”: 

 

Essa prática só foi possível dentro da Igreja Católica com a autorização pré-

concebida pelas diretrizes do Concílio Vaticano II, pois, até aquele 

momento, nem a língua vernácula era permitida nos cultos da Igreja. As 

CEB representam uma tentativa de descentralização da estrutura da Igreja; 

iniciativa motivada pela Cúria Romana. O compromisso social da Igreja 

ganha forma com as CEB e com a “leitura popular da Bíblia”, que 

aproximou o texto à realidade local de cada comunidade. Dessa prática 

surgem novas teorias sobre a interpretação do texto sagrado, que foram se 

lapidando aos poucos, até que um de seus vieses mais expressivos se 

transformou na doutrina conhecida como teologia da libertação (BARBOSA, 

2007, p. 27). 

 

Também era característica das comunidades eclesiais de base acolher a todos, 

independentemente de classe social e, inclusive, de credo religioso. As questões humanas e 

religiosas atravessavam o cotidiano dessas comunidades harmoniosamente. Para Barbosa 

(2007), vários estudos sociais dessa época apontam as CEB como berço dos movimentos 

sociais mais diversos. Elas declaram-se literalmente, em seus documentos oficiais, como 

“escola de compromisso e participação”. 
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3.2 POLISSEMIA NA LUTA POR DIREITOS – OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Com um breve histórico dos movimentos sociais queremos trazer à luz o trabalho de 

homens e mulheres organizados, a partir de necessidades individuais e coletivas, em diversos 

grupos de luta por direitos básicos e por dignidade. São militantes que desafiam a sociedade 

capitalista e individualista e enfrentam o Estado, que sempre privilegiou os poderosos em 

detrimento dos mais necessitados. 

Movimentos sociais são grupos polissêmicos, em sua maioria organizados por pessoas 

excluídas que reivindicam melhorias nas políticas públicas como forma de garantir seus 

direitos à sobrevivência. Segundo Adolfo Calderón (1995), na proporção que as carências 

individuais aparecem na esfera pública, enquanto objeto de direitos inalienáveis de cidadania, 

a reivindicação torna-se uma forma de atuação política. Os movimentos sociais conhecem o 

poder da reivindicação e o utilizam estrategicamente para fazer conexão com suas lutas. De 

forma organizada, partem sempre das necessidades levantadas por seus coletivos. O 

movimento social organizado consegue afetar o sistema político por meio de questionamentos 

que produzem, de certa forma, mudanças em prioridades governamentais. Maria da Glória 

Gohn (2008) considera um movimento social como a expressão máxima de um sujeito 

coletivo em ação.  

Na polissemia dos diversos grupos de luta, é certo que deixaremos de lembrar de muitos 

que se organizavam em seus campos específicos. Mas, atendendo aos objetivos desta 

dissertação, destacamos inicialmente as sociedades amigos de bairro (SAB), surgidas na 

década de 1940, e os movimentos sociais urbanos, nos anos 1970, como os mais influentes.  

O primeiro surgiu num momento da história em que o crescimento demográfico corria a 

passos largos, junto com um processo de urbanização acelerado. Para Calderón (1995), a 

mudança no padrão de acumulação do capital, que deu início ao processo de desenvolvimento 

industrial e é origem dos grandes aglomerados urbanos, influenciou o surgimento dessa forma 

de expressão dos setores populares. 

As sociedades amigos de bairros são grupos formados por agentes sociais que se 

organizam para lutar por melhorias nos serviços públicos – água, saneamento básico e, em 

especial, moradia. O fenômeno da expansão das periferias surgiu nesse contexto, uma vez que 

o sistema capitalista vulnerabiliza os mais pobres, promovendo um fluxo excludente dessas 

pessoas para áreas mais afastadas das cidades, onde a compra de um lote ou a ocupação de um 

terreno abre perspectiva de uma moradia própria, já que a especulação imobiliária cria o 
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chamado vazio urbano. Os mais ricos compram grandes lotes e esperam sua valorização para 

lucrarem com tal esquema. Para Calderón (1995), a importância desses movimentos está na 

forma de fazer chegar ao poder público as demandas da população. O autor afirma, ainda, que 

tanto as SAB quanto os movimentos sociais urbanos surgiram na esteira das contradições 

urbanas
10

 geradas pelo desenvolvimento do capitalismo.  

Segundo Nabil Bonduki (1998), as atividades urbanas relacionadas ao complexo 

cafeeiro foram um fator desencadeador da grande expansão do mercado de trabalho e, em 

consequência, surgiu uma grande aglomeração de trabalhadores mal alojados nos centros 

urbanos e nas periferias. Com uma vasta nomenclatura, o local onde a população mais pobre 

se instalou foi chamado de cortiço, hotel-cortiço, casa de cômodos, cortiço improvisado, 

cortiço-pátio, favela, a casinha e autoconstrução. Moradias possíveis em lugares improváveis 

foram a porta de entrada para as grandes cidades, dentre as quais São Paulo e Rio de Janeiro, 

as mais procuradas. Lucio Kowarick (2009) argumenta: 

 

[...] nunca é demais recordar que mobilidade territorial significou muitas 

vezes, e até em tempos atuais, escapar da miserabilidade ou mesmo da 

violência perpetrada pelos potentados agrários. Por outro lado, via de regra, 

ocorria no ponto de chegada, a Metrópole, inserção nas engrenagens 

produtivas que podia não ser o emprego regular e frequentemente era mal 

remunerado, porém contínuo, o que abria a possibilidade de uma integração 

na cidade através da autoconstrução, resultando em moradia própria, 

lentamente conectada aos serviços urbanos básicos (p. 87-88). 

 

Sendo assim, o movimento por moradia surge sempre em situações nas quais a 

necessidade é urgente. No primeiro momento as pessoas se acomodam como podem, em 

lugares impróprios e onde falta tudo; depois, se organizam e reivindicam seus direitos. 

Nos anos 1970, os movimentos sociais urbanos (MSU) surgiram como uma nova 

modalidade de organização da população, por serem de reivindicação coletiva e por sua 

autonomia frente ao Estado e partidos políticos, negociando diretamente com o poder público. 

Como argumenta Calderón (1995), os MSU romperam com toda uma tradição de práticas 

políticas sustentadas em reivindicações processuais através de ações clientelísticas, 

paternalísticas e eleitoreiras, próprias do período populista e daquela praticada pelas SAB. 

Apesar da crítica feita pelos MSU às sociedades amigos de bairro, é importante lembrar que 

elas representavam, à época, a única opção da população para fazer chegar suas 

                                                           
10

 Entendemos por contradições urbanas a forma como o dinheiro público era investido nos “vazios urbanos”. Os 

grandes terrenos comprados pelos abastados eram revendidos ao Estado, que implementava ali redes de serviços 

básicos para acolher a força de trabalho. Era contraditório, porque relegava-se para segundo plano o atendimento 

às necessidades dos trabalhadores. 
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reivindicações aos poderes públicos. O que diferenciava uma da outra, observa Caderón, eram 

os procedimentos adotados: 

Neste sentido, estas organizações populares, independente dos 

procedimentos utilizados para encaminhar as reivindicações e fazer as 

demandas ao poder público, caracterizaram-se pelas reivindicações de 

soluções para os problemas que se enfrentam no dia a dia: foi a luta pela 

água e esgoto, pelo posto de saúde, pelo transporte, pela creche, pela 

moradia etc. (1995, p. 30). 

 

 

3.3 OUTRAS BANDEIRAS DE LUTAS: “QUEM SABE FAZ A HORA, NÃO 

ESPERA ACONTECER” 
 

A sociologia no Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, deu ênfase ao estudo dos 

movimentos sociais e os destacou como uma renovação nas ciências sociais, como forma de 

fazer política. Maria Glória Gohn (2013, p. 7) apresenta as novas bandeiras de luta:  

 

O tempo passou, surgiram novos campos temáticos de luta que geraram 

novas identidades aos próprios movimentos sociais, tais como na área do 

meio ambiente, direitos humanos, gênero, questões étnico-raciais, religiosas, 

movimentos culturais etc. Alguns movimentos transformam-se em redes de 

atores sociais organizados, ou fundiram-se em ONG, ou rearticularam-se 

como as novas formas de associativismo que surgiram nos anos de 1990; 

outros entraram em crise e desapareceram; outros ainda foram criados com 

novas agendas e pautas, como as recentes manifestações antiglobalização. 

 

Por mais que as demandas tenham mudado com o tempo, a essência dos movimentos 

sociais se mantém nas “[...] ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que 

viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas” (Gohn, 

2013, p. 13). O que muda em algumas situações são as estratégias: se antes a forma 

reivindicatória dos abaixo-assinados era exclusivamente manual, hoje se misturam aos meios 

eletrônicos. Outra mudança significativa diz respeito ao seu alcance, pois um abaixo-assinado 

eletrônico chega rapidamente a todos os cantos do mundo, via internet.  

É importante destacar também que, a partir de 1990, alguns movimentos se articularam 

de forma institucionalizadas por meio de inúmeros conselhos, entre os quais os conselhos 

gestores, de representantes municipais e de orçamento participativo. 

Outra questão importante da atualidade é o acesso à informação. Se antes, como aponta 

Calderón (1995, p. 30), para que os movimentos “[...] pudessem sentar à mesa de negociação 

sem serem enganados, não era suficiente a simples denúncia, das carências sociais, era preciso 

pesquisar, documentar e justificar [...]”, o que demandava maior tempo até que as 
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informações chegassem às lideranças dos movimentos, hoje elas podem chegar muito mais 

rápido e o cidadão pode exigir o acesso a ela com o respaldo da lei de acesso à informação
11

. 

Além das muitas formas de reivindicação que despertavam o surgimento de 

movimentos sociais, a contestação social foi e ainda é uma constante ao longo da história. 

Como registro no que se refere à Zona Sul, temos, na década de 1980, o movimento contra a 

carestia encabeçado pelas mulheres do Clube de Mães da Vila Remo e, em 2013, o 

Movimento Passe Livre (MPL), de mobilidade urbana, que foca no valor das passagens de 

ônibus, entre tantas outras pautas contestatórias. São modelos de reivindicação e de 

organização que se diferenciam dos movimentos sociais tradicionais, como o associativismo, 

caracterizado por demandas pontuais, em que os indivíduos se associam para determinada 

campanha e, ao fim do processo, não necessariamente mantêm o vínculo. Também não são 

como os militantes que se identificam com as causas seguindo diretrizes de suas organizações 

Para Gohn (2013), os movimentos populares criaram, ampliaram e/ou fortaleceram a 

construção de redes sociais. Ao longo dos anos 1990, os movimentos sociais urbanos 

diminuíram as formas de protestos nas ruas e sua visibilidade na mídia, com um deslocamento 

desta visibilidade para as organizações não governamentais, saindo de um nível mais 

reivindicatório para um mais operacional, propositivo. Dessa forma, ajudaram a construir 

outros canais de participação: fóruns, institucionalização de espaços públicos, como, por 

exemplo, conselhos criados nas esferas municipais, estaduais e federal. 

Um dos movimentos sociais mais organizados da história é o de moradia, que tem hoje 

no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) um dos mais organizados e 

representativos. Uma parte do movimento pela moradia tornou-se institucionalizada, atuando 

no campo jurídico, com conquistas importantes como o Estatuto da Cidade; outra, migrou 

com suas assessorias para ONG, cooperativas, autogestão, movimento nas favelas, focados 

em projetos de urbanização. Uma terceira parte focou na ocupação de prédios públicos e 

privados urbanos e uma quarta optou pelo protagonismo dos moradores de ruas, um trabalho 

muito difícil em razão de ser esta uma população “flutuante”.  

O MTST assim se autoidentifica: 

 

Somos um movimento de trabalhadores. Operários, informais, 

subempregados, desempregados que, como mais de 50 milhões de brasileiros, 

não têm sequer moradia digna. Vivemos de aluguel, de favor ou moramos em 

áreas de risco pelas periferias urbanas do Brasil. No final da década de 1990, 

iniciamos nossa trajetória de luta contra a especulação imobiliária e o Estado 
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que a protege. Todos sabem que as grandes cidades brasileiras, cada vez mais 

ricas, escondem nas periferias a enorme pobreza daqueles que as constroem. 

Nosso objetivo é combater a máquina de produção de miséria nos centros 

urbanos, formar militantes e acumular forças no sentido de construir uma nova 

sociedade. A ocupação de terra, trabalho de organização popular, é a principal 

forma de ação do movimento. Quando ocupamos um latifúndio urbano ocioso, 

provamos que não é natural nascer, viver e morrer pobre e oprimido. Não 

aceitamos a espoliação que muitos chamam de sina. Ao montar barracos de 

lona num terreno vazio e organizar os trabalhadores para lutar, cortamos a 

cerca nada imaginária que protege a concentração de riqueza e de terra nas 

mãos de poucos. E em alto e bom som gritamos: chegou a nossa hora. Criar 

poder popular!!! (grifos dos autores)
12

 

 

Por sua vez, o movimento pela educação traz em sua agenda uma ampla gama de temas, 

como a falta de vagas nas escolas, filas para matrículas, resultado de exames nacionais de 

avaliação dos alunos, progressões continuadas, deslocamento de aluno, atrasos nos repasses 

de verbas para merendas escolares, denúncias de fraudes no uso dos novos fundos de apoio à 

educação, entre outros.  

Após a Eco 92
13

, a questão ambiental passou a ser uma preocupação dos movimentos 

populares de bairros periféricos, que passaram a denunciar a existência de córregos a céu 

aberto, ausência ou coleta regular do lixo e de focos de infecções várias. 

Dos novos movimentos populares surgidos após 1990, destaca-se os lutam contra a 

violência e a criminalidade nas periferias. Em 2015, o aumento da violência e morte por 

policiais contra “pretos e pobres” fez surgir a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 

apurar as suas causas e razões. No relatório final da CPI, divulgado em junho de 2015, 

encontramos essas informações:  

 

O fenômeno de homicídios que vitimiza a juventude negra é um dos 

problemas atuais mais desafiadores para a agenda de políticas públicas no 

Brasil. Nesse sentido, esta CPI buscou investigar, apurar e propor legislação, 

a partir da análise dos índices de violência letal que colocam a sociedade, e 

mais especialmente a população negra, em condições de vulnerabilidade. No 

Brasil, mais de um milhão de pessoas foram vítimas de assassinato entre 

1980 e 2010. Os homicídios são a principal causa de morte de jovens de 15 a 

29 anos, atingindo majoritariamente jovens negros do sexo masculino, baixa 

escolaridade, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros 

urbanos. Diante desse quadro, vários segmentos da sociedade brasileira têm 

reivindicado uma ação vigorosa do Poder Legislativo, com vistas a conter 

essa violência (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015, p. 10). 
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O Fórum em Defesa da Vida (FDV), da Sociedade Santos Mártires, organiza um espaço 

chamado Tribunal Popular para discutir o genocídio da juventude preta, pobre e periférica. Na 

ata da reunião, de 4 de setembro de 2015, o FDV declara: 

 

O nosso argumento é na direção de evidenciar a ausência e/ou fragilidade 

histórica do Estado e das políticas sociais (educação, cultura, saúde, 

assistência, segurança pública, entre outras), nessa região de M’Boi Mirim, 

especialmente aquelas voltada à juventude. Não fundamentamos nossa 

oposição apenas em nossas vivências diárias, o que por si só já seria mais do 

que suficiente para nos mobilizar e lutar contra o que nos afeta, mas 

contamos com o apoio de inúmeros movimentos sociais, organizações 

internacionais e nacionais, assim como do próprio Estado brasileiro, que 

reconhece os homicídios dos jovens negros e periféricos, embora não lide do 

modo que entendemos ser necessário para evitar tantas violências, violações 

e mortes (FDV, 2015). 

 

No combate à violência contra a mulher, a Sociedade Santos Mártires iniciou um 

projeto de acolhimento e proteção às vítimas de violência doméstica, chamado Casa Sofia. O 

padre Jaime Crowe explica como surgiu a necessidade desse trabalho: 

 

Fomos caminhando e, ao lado disso, nesses meios fomos trabalhando a 

questão da violência doméstica. Construímos um projeto para as mulheres 

que chamamos a Casa Sofia, para acolher e atender as mulheres em 

situação de violência doméstica. A Casa Sofia se tornou um projeto. Uma 

das coisas ligadas nessa questão tem sido o envolvimento da polícia 

comunitária, porque temos muito envolvimento com a polícia. A atuação 

deles tem sido positiva: em vez de levar o jovem, para a delegacia, levam 

para o RAC [projeto Redescobrindo a Adolescência na Comunidade, 

também da Santos Martires], para ser encaminhado. A mesma coisa com a 

Casa Sofia: encontram casos de violência doméstica e trazem a mulher aqui 

na Casa Sofia. A Casa Sofia... eu não posso negar minha decepção com os 

poderes, porque a Casa Sofia existe desde 1996, mas, cada vez mais, os 

gabinetes querem enquadrar os projetos. Eu acho isso um problema, do 

serviço social, com mais burocracia e mais prestação de contas. E, por 

último, tivemos outro problema: enquanto a Casa Sofia já é uma referência 

na região, as pessoas procuram ou para conversar ou para desabafar, onde 

tem psicólogas e assistentes sociais encaminhando as questões, de uns dois 

anos pra cá, para ser atendido na Casa Sofia, tem que ir primeiro na 

assistência da prefeitura, para pegar uma senha, para ser atendida tem que 

passar na assistência. A mulher, já fragilizada, já debilitada, tem que pegar 

um ônibus de Piraporinha, subir o morro até o CRAS [Conselho Regional 

de Assistência Social] e voltar pra cá para ser atendida. Em vez de facilitar, 

estão dificultando.
14

 

 

                                                           
14

 Entrevista realizada em 5 de outubro de 2015. 



38 

 

Em geral, temas comuns unem as bandeiras sociais: lutas e conquistas de habitabilidade, 

mobilização e organização na participação de orçamentos e conselhos, contra o desemprego, a 

favor da solidariedade e de apoio a crianças de ruas, aos usuários de drogas, aos portadores de 

HIV e de deficiências, aos sem-terra, às questões étnico-raciais, de gênero, a populações 

rurais pela terra, contra os movimentos neoliberais e os efeitos da globalização, dentre tantos. 

Entre esses, destacamos o movimento antiglobalização. Ele desloca as lutas sociais para 

o palco da cena pública e a política para a dimensão pública, tanto na forma de operar nas ruas 

como no conteúdo do debate, trazendo à tona o modo de vida capitalista ocidental moderno e 

denunciando seus efeitos destrutivos sobre a natureza. É composto por uma rede de 

movimentos e organizações sociais de espectro variado: defensores dos direitos humanos, 

estudantes, anarquistas, ONG, movimentos sociais rurais, centrais sindicais, alas de partidos 

políticos e organizações de esquerda, redes de interlocução de pequenos grupos etc. Cada um 

com origens, ideologias, instituições de apoio e trajetórias históricas distintas, mas unidos 

pela contestação das formas pelas quais a globalização acontece. Todos eles são contra o 

status quo vigente, que legitima uma ordem socioeconômica e moral de injustiças, criando 

grandes distâncias entre ricos e pobres, incluídos e excluídos. 

Gohn (2013) argumenta que um dos pontos principais do movimento antiglobalização 

“[...] é a crítica que ele faz à ‘cultura do lucro’. Afirma-se que ela deve ser substituída pela 

cultura do ser humano pleno, com direito à vida; uma sociedade com ética e respeito aos 

direitos humanos fundamentais” (p. 47). 

Outra característica do movimento antiglobalização: ele está unindo grupos que sequer 

sentavam para conversar, sem apagar diferenças. Nesse contexto, uma nova articulação surgiu 

com o Fórum Social Mundial (FSM), criado como contraponto ao Fórum Econômico Mundial 

(Davos)
15

. Seu objetivo é dar visibilidade internacional à agenda antiglobalização e chamar a 

atenção para os outros problemas da vida cotidiano. O FSM gerou um conselho internacional 

com 58 entidades e o comitê brasileiro, com oito.  

Plural e diverso, o fórum social agrega correntes ideológicas, partidárias e religiosas 

distintas, que nutrem seus programas e propostas a partir das ideias fomentadas e articuladas 

pelas entidades que dela participam (ONG, sindicatos, coletivos), privilegiando a perspectiva 

das culturas locais e nacionais. Para os ativistas reunidos no FSM, o aumento da pobreza não 

é um dado estatístico apenas econômico, mas principalmente político. Em torno dessa ideia, o 
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fórum é catalizador de uma rede antiglobalização que discute o combate à miséria e à 

pobreza. Tem vertente de mobilização, protesto; é propositivo de debates de ideias em torno 

de uma outra forma de globalização, construída sob valores universais, a solidariedade social 

e a troca de experiências culturais, gerando novas articulações com pauta transnacional. 

O primeiro FSM, que aconteceu em 2001 na cidade de Porto Alegre, denunciou o 

aumento considerável dos indigentes/marginalizados sociais, provocado pela distribuição 

injusta dos bens e o aumento da concentração da riqueza nas mãos de poucos. Naquela edição, 

tendo como tema principal a desigualdade nas relações comerciais entre os países, as 

denúncias e os protestos foram direcionados contra o capital especulativo internacional. 

Participaram do fórum cerca de 800 organizações sociais, que elaboraram oficinas de 

experiências inovadoras com temas como lideranças, geração de renda, grupos em situações 

de riscos, ações de grupos de mulheres, com diferentes frentes de lutas, trabalhos 

desenvolvidos em escolas públicas, economia ambiental, parceria povo e governo, políticas 

voltadas para inclusão, gestão pública com conselhos, planejamento das cidades com 

orçamentos participativos e outros. A partir de então, o FSM ganhou enorme proporção e 

atenção inusitada em 122 países. 

O Fórum Social Mundial explicitou a necessidade da reconstrução do eixo de luta a 

partir de novas utopias, fundamentalmente, o delineamento de um sujeito coletivo de caráter 

político, transnacional, composto pelas ONG, sindicatos, movimentos sociais, representantes 

de partidos políticos e outros, expressando uma pluralidade de atores sociais diversos.  

Gohn (2013) conta que a segunda edição do FSM, em 2002, também em Porto Alegre, 

reuniu 4.909 entidades provenientes de 131 países, contando com 51.300 participantes. 

Naquele evento, quatro blocos principais de discussões foram destacados: produção e acesso 

às riquezas, afirmação da sociedade civil e poder político e ética. O movimento mais visível 

foi o das mulheres, a maioria vinculada a organizações não governamentais. O movimento 

pela moradia foi o mais atuante.  

O número de jovens presentes também foi grande: aproximadamente 15 mil, a maior 

parte brasileira, fato considerado surpreendente. A maioria integrava ONG e movimentos de 

luta ambiental, direitos humanos e sexuais, descriminalização das drogas, grupos culturais. 

A principal questão do segundo fórum girou em torno dos direitos humanos, com foco 

central no direito à cidade com justiça social. Para tanto, o FSM produziu uma carta mundial 

apresentando o resultado das experiências, vivências e lutas sociais nas cidades com vistas ao 
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combate das desigualdades sociais e da discriminação das populações. O documento se tornou 

um marco teórico e político na luta pelo direito à cidade. 

Seguindo a trilha do FSM, a Sociedade Santos Mártires, da Paróquia Santos Mártires, 

no Jardim Ângela, Zona Sul da cidade de São Paulo, criou, juntamente com a comunidade, os 

movimentos sociais, religiosos, estudantes e interessados, o Fórum Social Sul, sob a ideia de 

“que um outro mundo é possível”. 

 

Neste cenário globalizado, nós, representantes da sociedade civil da região 

Sul de São Paulo, temos um papel importante e responsavelmente propomos 

um espaço de encontro que articule movimentos e entidades, para, neste ano, 

pensar a “cidade que temos e a cidade que queremos” debruçando em ações 

que possam trazer melhorias para a educação, saúde, juventude, segurança 

pública, cultura, meio ambiente e mobilidade urbana (grifos dos autores)
16

.  

 

 

As periferias das grandes cidades são lugares invisíveis, na linguagem atual do Centro 

de Referência da Assistência Social (CRAS), constituem um “vazio social”. É pela ação de 

igrejas, associações e várias formas de militância que as populações periféricas percebem a 

realidade de exclusão e de violência e se mobilizam na luta por transformações necessárias, 

entendendo, enfim, que esse novo mundo é possível.  

Um exemplo de prática libertadora e promoção da vida é o trabalho de Padre Jaime 

Crowe, missionário irlandês que atua no Jardim Ângela, na região de M’Boi Mirim, bairro 

que já foi considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1996, o mais violento 

do mundo. Como pároco da igreja Santos Mártires, padre Jaime fundou a Sociedade Santos 

Mártires, em 1988, uma associação civil sem fins lucrativos, certificada como de utilidade 

pública municipal, estadual e federal, localizada no Distrito do Jardim Ângela, tendo como 

principal objetivo a promoção da dignidade humana. Para Ezaques da Silva Tavares (2013), a 

criação da entidade foi 

[...] uma consequência da percepção, por parte do padre Jaime, de que a 

região do Jardim Ângela estava totalmente esquecida pelos poderes públicos 

da cidade e do estado de São Paulo. Essa era uma espécie de “terra de 

ninguém” e, dessa forma, os seus moradores não recebiam nenhum benefício 

por parte daqueles que deveriam zelar pelo bem-estar da população: ausência 

de escolas, postos de saúde e hospitais, segurança, transporte, entre outros, 

deixavam os moradores dessa região entregues “à própria sorte” (p. 131). 

 

A Sociedade Santos Mártires atende a comunidade do próprio Jardim Ângela e de 

bairros vizinhos por meio de 29 serviços, realizando aproximadamente 10.000 atendimentos 
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diretos e 30.000 indiretos por mês, além de participar ativamente, junto com outras 

organizações, de ações visando o desenvolvimento sustentável da região. 

A entidade participa ativamente do Fórum em Defesa da Vida, Fórum Regional de 

Assistência Social de M’Boi e Campo Limpo, Fórum da Educação, Fórum da Criança e do 

Adolescente, Rede Nossas Crianças, Fórum da Inclusão, Fórum de Mulheres, Fórum do 

Álcool e Drogas, Movimentos de Moradia, Fórum MOVA, Movimento Nossa São Paulo 

outra Cidade, São Paulo Sustentável e outros
17

. 

No campo da saúde, destaque-se a participação popular no Sistema Único de Saúde 

(SUS), via conselhos e conferências de saúde, por meio da Lei Federal nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990. Essa abertura promove a cidadania permitindo que a comunidade participe 

das decisões e promova questionamentos sobre o melhor atendimento e execução das políticas 

públicas de saúde. Argumentam Francini Lube Guizardi e Roseni Pinheiro (2006, p. 4): 

 
São inegáveis os avanços alcançados com a institucionalização dos 

Conselhos de Saúde, que ocorreu de forma expressiva nos anos [19]90. A 

conquista desses espaços de participação foi um fator decisivo na 

organização de uma institucionalidade democrática, sem a qual o direito à 

saúde não poderia efetivar-se como direito de cidadania. Os Conselhos de 

Saúde reúnem hoje milhares de usuários, profissionais e gestores na 

definição de políticas de saúde em suas localidades. Esse “movimento de 

democratização das relações da sociedade e o Estado” é um acontecimento 

inédito na história das políticas sociais no país, colocando a saúde como 

pioneira na luta pela consolidação dos direitos sociais. 

 

Essas autoras analisam a inserção de um movimento social nos conselhos de saúde. 

Escolheram a Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Vitória por ser um organismo que 

defende aqueles que não são atendidos no sistema público e por envolver amplos setores 

populares. Além disso, a pastoral tem uma visão mais ampla de saúde, que vai além das 

questões biomédicas.  

Para quaisquer que sejam as necessidades do coletivo, o movimento social buscará 

sempre uma efetiva participação social nas demandas da população na agenda política. 

 

3.4 “DE ESPERÂNÇA EM ESPERANÇA” – A MILITÂNCIA DE UM PASTOR 

DAS PERIFERIAS, DOS POBRES E DA JUSTIÇA 
 

Dom Paulo Evaristo Arns iniciou sua atuação como bispo auxiliar da cidade de São 

Paulo em 1966, tornando-se cardeal da metrópole paulistana em 1970. No livro Dom Paulo 
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Evaristo Cardeal Arns: pastor das periferias, dos pobres e da justiça (AUGUSTI; TICÃO, 

2015), Fernando Altemeyer Junior conta que a prioridade da vida do religioso eram os pobres 

e moradores da periferia, migrantes, trabalhadores, mulheres, jovens, negros e favelados. 

Assumiu o pastoreio fortalecendo a luta das comunidades eclesiais de base e pelos direitos 

humanos e dos trabalhadores. 

Durante a ditadura teve papel central na defesa dos perseguidos e torturados políticos e 

na denúncia de injustiças cometidas pelo regime militar: “[...] uma pessoa vale mais que todo 

ouro do mundo e quem nela toca, fere o próprio Deus criador” (ARNS apud ALTEMEYER 

JUNIOR, 2015, p. 18). Sempre atento às causas concretas do povo brasileiro, Dom Paulo foi 

ardoroso defensor da reforma agrária e da participação efetiva do povo na escolha de 

candidatos alinhados com os verdadeiros anseios populares. Sempre, e de maneira 

independente, acrescenta o autor, o arcebispo valorizou a participação dos leigos na vida 

política, sindical e associativa em bairros, associações e agrupamentos sociais em favor da 

cidadania e da comunicação.  

Em depoimento no mesmo livro, Dom Pedro Casaldáliga avalia que os slogans “de 

esperança em esperança” e “nunca mais” são gritos que sintetizam toda a vida de Dom Paulo 

na luta pela dignidade das pessoas. Leonardo Boff (2015), aponta três paixões que marcaram 

a vida do mais importante dos cardeais brasileiros do século XX: a paixão incandescente por 

Deus, a paixão ardorosa pelos pobres na perspectiva da libertação e a paixão profunda pela 

inteligência. Foi considerado o cardeal da libertação e sempre enfatizou a legitimidade e a 

necessidade desse tipo de teologia. Já o frei Carlos Mesters (2015) fala da formação 

libertadora dos povos da periferia defendida e incentivada por Dom Paulo.  

Os assessores do arcebispo para essa formação libertadora foram frei Gilberto Gorgulho 

e Ana Flora Anderson. Teólogos da libertação, andavam pelas periferias suscitando e 

animando diversos grupos e comunidades, na perspectiva das CEB. Eles orientavam as 

pessoas a olharem para a Bíblia e identificarem nela o aspecto econômico, social, político e 

religioso. Esse método foi denominado por eles de “quatro lados” (econômico, social, político 

e religioso). Na educação libertadora, o autor lembra também a importante contribuição do 

Centro Bíblico Ecumênico (CEBI). 

Ivone Gebara, teóloga feminista, apresenta Dom Paulo como uma referência 

fundamental das lutas cotidianas. Ela relata que em 1994, por causa de suas posições 

feministas e teológicas, foi silenciada por imposição do Vaticano; e Dom Paulo disse para sua 

provincial que a Arquidiocese de São Paulo estava pronta para acolhê-la. Segundo ela, quando 
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o arcebispo deu seu total apoio à teologia da libertação, abriu espaço e acolheu também as 

teólogas feministas, ainda não valorizadas pela teologia oficial católica. Segundo Gebara, 

Dom Paulo e outros religiosos abraçavam outras urgências nas décadas do regime militar. 

 
É preciso reconhecer os tempos difíceis das décadas de 60, 70 e 80 em que a 

vida de prisioneiros políticos precisava ser defendida, em que operários e 

educadores em greve precisavam ser apoiados, em que os camponeses, 

expulsos de suas terras precisavam ser ajudados, em que as desigualdades 

sociais precisavam ser denunciadas (2015, p. 221). 

 

A deputada Luiza Erundina de Sousa relata sua experiência como amiga pessoal de 

Dom Paulo, ressaltando seu apoio incondicional aos interesses da cidade, no tempo em que 

ela foi prefeita de São Paulo. Destaca seu lema episcopal “de esperança em esperança” e 

explica: 

 

O lema da esperança que inspirou e sustentou sua missão adquiriu vida e 

realidade na ação pastoral ao encarnar-se no tempo e na história dos seres 

humanos, gerando comunidades, organizações locais e ações coletivas em 

defesa dos direitos humanos e do pleno exercício de cidadania para todos e 

todas (ERUNDINA, 2015, p. 233). 

 

Padre Jaime Crowe (2015) destaca a luta do arcebispo pelos direitos humanos na 

periferia de paulistana, contando sobre as quatro prioridades pastorais escolhidas na 

Assembleia da Arquidiocese de São Paulo: CEB, direitos humanos, Pastoral Operária e a 

Operação Periferia. A chegada do arcebispo se deu em um momento muito especial para a 

teologia da igreja, que vivia o pós-Concílio de Medellín. Essa conferência, lembra padre 

Jaime, mudou os rumos da igreja na América Latina, assumindo os compromissos da teologia 

da libertação e a opção preferencial pelos pobres. 

 Não seria possível esgotar a apresentação dos movimentos sociais e de todos aqueles 

que trabalharam e trabalham por um mundo melhor. Há muitos outros estudos que trazem 

destaques à militância em tantas outras áreas que não foram contempladas neste capítulo. 

Procuramos trazer esse pequeno recorte por entender que ele tem relação com os clubes de 

mães, foco desta pesquisa. Mas especialmente para dizer que o trabalho das comunidades 

eclesiais de base continua muito vivo. As CEB se reinventaram diante dos desafios e das 

barreiras encontradas e resistem ao tempo.  
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CAPÍTULO IV – MOVIMENTO SOCIAL DE MULHERES: OS FIOS 

DOS TEMPOS E SEUS NÓS  

 

As mulheres nunca trabalham sozinhas. Elas compartilham tudo: as histórias ao pé do 

portão, as trocas de informações das janelas, os doces que comem juntas e, às vezes, preparam 

juntas também. Entendem melhor do que ninguém da vida cotidiana, e o que acontece na 

comunidade pode se tornar uma bandeira de luta coletiva. Nas comunidades eclesiais de base 

é assim, como diz padre Paulo: 

 

As mulheres nas CEB são elementos necessários, também pelo fato da 

maior parte da comunidade ser mulher – os homens são poucos em relação 

com à porcentagem das mulheres. Então, a participação nas comunidades é 

maior e melhor. Realmente são muitas mulheres e elas estão assumindo os 

compromissos litúrgicos que os homens estão fazendo. Mas tem padres que 

não permitem às mulheres atuarem ativamente na liturgia. Por exemplo, 

nas atividades religiosas como tal, não fazem reuniões de comunidades 

como fazíamos, para que o povo tratasse de problemas da comunidade 

religiosa e social. Então, a igualdade entre mulheres e homens é a mesma 

coisa nas comunidades. Aliás, tem muito mais talentos nas comunidades, 

porque tem muito mais mulheres do que homens nas comunidades. As 

mulheres assumem compromissos que antes já não tinham e são líderes na 

comunidade.  

 

Em os Excluídos da história, Michelle Perrot (2006) afirma que no ocidente 

contemporâneo, já que o poder é destinado à figura masculina, as mulheres investem no 

privado, no familiar e mesmo no social, na sociedade civil. Representam um poder oculto, 

circulando no tecido social, escondido, secreto mecanismo das coisas.  

A distinção entre trabalho feminino e trabalho masculino representou perdas 

intoleráveis e criou o “lugar da mulher”, de forma a excluí-la da participação da vida fora de 

casa, a partir do século XI. Essa invenção criou o lar moderno, que pressupõem uma 

separação entre a vida doméstica e o mundo do trabalho. Mas as mulheres oitocentistas, que 

ficavam em casa enquanto os homens se distanciavam pelo trabalho, construíam um 

conhecimento do bairro e de suas necessidades com o simples compartilhar da convivência. 

Como em muitas situações naquele período, elas administravam as contas da casa, faziam a 

feira, iam ao mercado e transitavam nesses espaços por onde as informações circulavam. 

Conforme explica Christopher Lasch (1999, p. 115): 

 

O trabalho doméstico e o cuidado dos filhos não exauriram a energia das 

mulheres. Pelo contrário, donas de casa e mulheres solteiras participavam de 



46 

 

várias atividades que as faziam sair de casa. Elas organizavam sociedades 

beneficentes, sociedades feministas de reforma e missão estrangeira e uma 

vasta cadeia de ligas antialcoólicas. Criavam instituições filantrópicas e de 

caridade. Muitas participavam da cruzada contra a escravidão e de 

movimentos pela paz, além de lutar pela reforma nas prisões e, claro, do 

movimento pela liberação da mulher. 

 

Entre 1890 e 1920, na chamada era progressista, as mulheres se organizaram em 

federações de clubes femininos, que chegaram a contar com a participação de 2 milhões de 

sócias. Essas organizações se multiplicavam nos Estados Unidos, de modos diversos, na 

forma de associações, ligas, conselhos etc. Também nessa época a economia doméstica social 

–, “[...] quando as mulheres queriam transformar o mundo em algo caseiro, doméstico” 

(Lasch, 1999, p. 116) – teve um grande crescimento. Reunidas nesses clubes, elas tiveram 

ativa participação, e muitas vezes iniciaram, nos movimentos de abolição do trabalho infantil, 

criação de tribunais juvenis, construção de moradias populares, inspeção de fábricas, 

aplicação das leis de controle farmacêutico e alimentar e abolição ou regulamentação da 

prostituição, de luta pelo direito ao voto feminino: “‘Praticamente sem exceção’, segundo o 

juiz Bem Lindsey, um dos grandes reformadores daquele tempo, ‘foram as mulheres dos 

clubes femininos... que garantiram a votação de todas as leis progressistas... de proteção da 

criança e do lar’” (Lasch, 1999, p. 116). 

O movimento das mulheres francesas contra a carestia, em 1911, representou um novo 

modo de atuação feminina. Perrot (2006, p. 210) conta: “[...] começam a subir os preços, as 

donas de casa do norte da França, se agitam como faziam outrora pelo pão”. Quem movia 

essas ações eram as mulheres dos operários, num movimento que se espalhava pela França. A 

autora conta que elas protestavam contra a alta dos preços e entoavam gritos pedindo a 

taxação dos produtos; os homens, seus maridos, começaram a imitá-las e reagir com greves; 

houve confrontos violentos e mortes:  

 

No início do século XX separaram o sindicalismo do movimento das 

mulheres. O sindicalismo recusa as formas de expressão das mulheres como 

selvagens, irresponsáveis, pouco adequadas à dignidade dos trabalhadores. 

Em Montceau-les-Mines, durante a grande greve de 1899, as mulheres vão 

em procissão até Châlons para solicitar audiência ao subprefeito, e quando 

este, pouco disposto a recebe-las, aparece na varanda, elas se viram e, num 

movimento conjunto perfeito, que supõe conivência, mostram-lhe o traseiro. 

Inversão, derrisão: armas clássicas das mulheres. Esse episódio, transmitido 

pela tradição local, chocou a responsabilidade sindical que o apagou de seus 

relatos (2006, p. 212). 
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Na periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo, onde realizamos a pesquisa, o 

problema da fome, da alta dos preços e da falta de tudo era uma constante. Ações semelhantes 

às das mulheres francesas do século XIX começaram a acontecer no início dos anos de 1970. 

Os problemas da comunidade batiam à porta, enquanto parte da comunidade passava por todo 

tipo necessidade e saia pedindo de casa em casa; quem atendia escutava os lamentos e se 

solidariza de várias maneiras. O incomodo causado pelos sofrimentos humanos reunia as 

mulheres nos espaços públicos e privados. Geralmente, o público era o salão da igreja e o 

privado, a casa de alguém. Nasciam, assim, grupos organizados de mulheres por uma vida 

melhor. Argumenta Perrot (2006, p. 212): 

 

As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a 

dominação, por reais que sejam, não bastam para contar sua história. Elas 

estão presentes aqui e além. Elas são diferentes. Elas estão presentes. Elas se 

afirmam por outras palavras, outros gestos. Na cidade, na própria fábrica, 

elas têm outras práticas cotidianas, formas concretas de resistência. A 

hierarquia, à disciplina, que derrotam a racionalidade do poder, enxertadas 

sobre seu uso próprio do tempo e do espaço. Elas traçam um caminho que é 

preciso reencontrar. Uma outra história. 

 

Outro movimento marcante de mulheres ocorreu também na França, em 1905. Durante 

a greve das tecelãs, as mulheres saiam às ruas com panelas e utensílios de cozinha, gritavam 

em protesto contra as desditas dos políticos, dos patrões e dos burocratas do estado. Essa 

história se repetiu na década de 1970, na região do M’Boi Mirim, no extremo sul paulistano. 

As mulheres saíram às ruas e bateram panelas também contra a alta dos preços. Foram à 

prefeitura e aos órgãos responsáveis por cada necessidade. As conquistas foram possíveis com 

a força da militância.  

Perrot (2006), falando das francesas oitocentistas, afirma: “As mulheres do povo têm 

outros saberes e poderes, principalmente médicos, religiosos e mesmo culturais. Seu papel na 

primeira educação dos filhos, aí incluía a iniciação nas letras, é considerável: a alfabetização 

das mulheres progrediu rapidamente nas cidades do século XIX, e a leitura privada de 

romances e jornais modelou seu imaginário” (p. 181). 

Diríamos, ainda, que as mulheres de hoje alargaram suas possibilidades de ação, apesar 

dos muitos desafios que se impõem ao cotidiano feminino, muito foi feito do século XIX até 

2015.  

Entendemos também que o registro do passado é sexuado, as mulheres e seus feitos 

foram relegadas ao nível dos relatos. A mesma autora nos argumenta que 
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[...] o “oficio do historiador” é um oficio de homens que escrevem a história 

no masculino. Os campos que abordam são os da ação e do poder masculino, 

mesmo quando anexam novos territórios. Econômica, a história ignora a 

mulher improdutiva. Social, ela privilegia as classes e negligencia os sexos. 

Cultural ou mental, ela fala do homem em geral, tão assexuado quanto a 

humanidade. Célebres, piedosas ou escandalosas, as mulheres alimentam as 

crônicas da “pequena história”, meras coadjuvantes da História (2006, p. 

185). 

 

Em Práticas da memória feminina, Perrot (1989) discute as artimanhas da história em 

impedir a construção de uma memória feminina, já que o mundo era pensado para os homens: 

“Como tornar possível uma história das mulheres se a nós foi negado até muito recentemente 

o acesso ao espaço público, lugar por excelência da história?” (p. 9).  

Para a autora, as mulheres são sombras tênues no teatro da memória. O espaço 

reservado a elas na narrativa da história tradicional é inferior ao dos homens. No registro da 

memória sobre as mulheres a encontramos sempre como coadjuvantes, quase não presentes ou 

não associadas a temas considerados centrais à vida pública. Ao contrário, as suas vidas são 

sempre remetidas a assuntos específicos: moda e comportamento, por exemplo. O espaço 

público foi por muito tempo reservado à participação feminina como acompanhante ou 

acompanhada. Elas pouco aparecem, a não ser em “iconografias comemorativas”. A história 

coroa os homens e prostra-se diante deles. 

Além da ausência narrativa, outro grave problema de visibilidade para as mulheres é a 

ausência de registros. Segundo Perrot (1989), no século XIX, por exemplo, “[...] os 

escriturários da história, administradores, policiais, juízes ou padres, contadores da ordem 

pública – deixam bem poucos registros que digam respeito às mulheres, categoria indistinta, 

destinada ao silêncio” (p. 10). 

No século XIX, a economia e a política eram reservadas aos homens, sendo as mulheres 

retiradas dos locais estratégicos destas áreas: os bancos, a bolsa de valores, os grandes 

mercados de negócios, o parlamento, os clubes, os círculos de discussão e cafés, locais 

privilegiados da sociabilidade masculina: “A cidade desse século é um espaço sexuado” 

(PERROT, 1989, p.10). 

Os arquivos privados são apontados pela autora como “um sótão da história”. Neles as 

mulheres se exprimem de forma mais abundante. Eram elas as responsáveis por registrar os 

acontecimentos familiares, que nada de íntimo podiam conter. Os professores e os padre 

confessores aconselhavam as mais jovens a registrar em seus diários assuntos íntimos, como 
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uma forma de controle sobre si. Porém esses registros deveriam constantemente ser apagados 

pelo fogo, como explica Perrot: 

 

Uma certa culpabilidade decorre dessa transgressão de gozo, não serão 

deixados vestígios. Desse modo, as mulheres, frequentemente, apagam delas 

mesmas as marcas que adquiriram dos passos que deram no mundo, como 

que se deixa-los transparecer fosse uma ofensa à ordem. Esse ato de 

autodestruição é também uma forma de adesão ao silêncio que a sociedade 

impõe às mulheres (1989, p. 12). 

 

Diante desse cenário, elas precisaram inventar espaços de encontro, de agrupamento 

necessário para preservar a existência e os afetos, lugares de compartilhamentos das 

experiências de vida. Se os arquivos silenciavam sua existência, a tradição oral lhes trazia à 

cena. 

 

4.1 A MEMÓRIA SOCIAL COMO RESISTÊNCIA 

 

Já que a escrita é proibida, as mulheres confiam suas memórias ao mundo permitido das 

coisas. Fazem isso por meio de material mais simples, guardando suas lembranças no que 

produzem no ambiente construído como delas. Os enxovais, confeccionados conjuntamente, 

representam uma transmissão de conhecimento e de tradição da mãe para a filha, um relicário 

de memória maternal, observa Perrot (1998). Para a autora, a confecção do enxoval é um 

legado de “[...] saberes e de segredos, do corpo e do coração, longamente destilados. O 

armário de roupas é ao mesmo tempo o cofre e o relicário. A espessura dos lençóis, a 

delicadeza das toalhas de mesa, os monogramas nos guardanapos, a qualidade dos panos de 

limpeza ganham sentido numa cadeia de gestos repetidos e engrinaldados” (p. 14). 

Toda materialidade que permite recordações. Presentes de aniversário, lembranças de 

viagem, mechas de cabelo, joias de família povoam as cristaleiras, pequenos museus das 

memórias femininas. 

No inverso das possibilidades escritas, surge uma luz para a construção da memória das 

mulheres pela história oral. Sua gênese se deu na experiência norte-americana e teve como 

marco inicial a obra de Oscar Lewis, Os filhos de Sanches. A proposta era dar voz aos 

deserdados da história. Perrot (1989) afirma que as mulheres foram, em larga escala, 

participantes dessa aventura. A longevidade feminina contribuiu positivamente, conferindo-

lhes o papel de testemunhas, sobreviventes de gerações passadas. Outro fator preponderante é 

a loquacidade muito maior das mulheres diante do mutismo dos homens. 
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Com isso, partimos do pressuposto de que a memória é a ferramenta básica de 

construção da história de um grupo. O campo de estudos da memória já é consolidado, por 

exemplo, nas teorizações de Perrot (1989; 2006), Lasch (1991; 1999), Maurice Halbwachs 

(1990), Lupicinio Íñiguez (2000), Ecléa Bosi (2013) e Felix Vázquez (2001). Tomando por 

base uma abordagem da psicologia social construcionista, nosso ponto de partida é a memória 

como um empreendimento coletivo. 

Nessa abordagem, memória é também coconstrução, porque depende da estimulação 

provocada pelo contato entre as pessoas. A investigação poderá nos mostrar como o passado 

pode atua no presente. Os relatos das mulheres do clube de mães por nós pesquisado 

possibilitam uma leitura das experiências e estratégias que podem ser utilizadas por outros. É 

a memória traduzida em palavras, produzindo experiências para a vida. Nessa perspectiva, 

convocamos Bosi (2013, p. 69): “A memória dos velhos desdobra e alarga de tal maneira os 

horizontes da cultura que faz crescer junto com ela o pesquisador e a sociedade onde se insere 

(...) Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, 

mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu”.  

Não se trata de reconstrução histórica – quem faz isso são os profissionais historiadores 

que investigam os acontecimentos do passado a partir de uma pesquisa científica. A memória 

social é um campo independente, e aponta o que foi esquecido pela história documentada. 

Segundo Íñiguez (2000), o discurso da memória é o discurso sobre o passado, mas não no 

sentido da verificação e do contraste de consciência entre recordações e realidades passadas, 

mas uma organização semântica de acontecimentos. 

A memória, mais que um conteúdo, é um marco cuja relevância reside mais no fazer do 

que no ser. Esse é o conceito defendido por Íñigues (2000). Seu enfoque, que também será o 

nosso, é o da memória como uma constante construção de conhecimento, por se aproximar de 

uma visão construcionista. 

Ao trazer para o estudo as recordações das mulheres do Clube de Mães da Dona Mila, 

abordamos as dimensões sociais da memória como construção conceitual, e, com isto, as 

lembranças são conteúdo social. Utilizando questões abertas, buscamos identificar o discurso 

elaborado socialmente sobre a história do grupo, as sociabilidades e os compartilhamentos, 

assim como as estratégias por elas desenvolvidas para o enfrentamento das questões do 

cotidiano. 

A memória se produz nas relações, por isso é uma realidade social, embora também seja 

influenciada pelas realidades externas. É um processo de interpretação do passado de forma 
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comunitária. Trata-se da memória individual produzindo memória social, produção que se faz 

por meio da interpretação do passado nas experiências cotidianas. Esse processo 

intersubjetivo é o que dá sentido às narrativas socialmente construídas por esse grupo, mesmo 

as recordações mais pessoais, as emoções envolvidas nos relatos. Todo o material relatado é 

importante na constituição da memória do grupo. Íñiguez (2000, p. 23), argumenta: “Analisar 

os processos e a memória, as recordações e a escuta coletiva pode ser visto como uma mera 

atividade científica. Nós a vemos como um ato comprometido ética e politicamente. 

Reivindicar a memória social é sem nenhuma dúvida um ato político”. 

A memória social é para todos, e tornou-se para as mulheres, uma ferramenta de 

resistência. Resistência contra a história sexuada e contra as impossibilidades de existência, 

mas principalmente como possibilidade de trazer à luz sua importante presença no mundo. 

Nessa perspectiva, postula Vásquez (2013), a realidade social é processual, logo, não se pode 

concebê-la como um resultado 

 

O presente é um processo em contínua construção e o passado também. 

Entre ambos se articula a memória que dá continuidade à realidade social. 

Mediante a memória se constroem e ressiguinificam os acontecimentos. 

Porém, a realidade social não se detém na construção do passado e presente; 

se projeta no futuro. A memória como vínculo que dá continuidade permite a 

projeção no futuro. O futuro se constrói com elementos do presente e do 

passado que se consideram com um especial significado, com o significado 

do passado e do presente. Não se trata unicamente de projetar o futuro, o 

passado e o presente, mas para considerar, eventualmente, criar as 

possibilidades através das quais o futuro poderá desenvolver-se. Não é 

concebível apontar o resultado, mas abrir possibilidades (p. 25; tradução 

nossa).  

 

Halbwachs (1990), em seu estudo sobre memória coletiva e memória individual, afirma 

que é comum fazermos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também para 

completar o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de alguma forma. 

Assim, nossa memória se apoia nas lembranças dos outros para tornar a informação mais 

confiável. As lembranças são alimentadas por diversos fatores: ao visitar um lugar que 

efetivamente nunca estivemos, mas que por interesse nos informamos sobre ele com amigos 

que nos contaram suas recordações, imagens diversas e tantos outros aspectos, que irão na 

bagagem, compondo assim a memória do que lá encontrarei. A memória não será mais 

somente nossa: os outros reconstroem para nós os acontecimentos que vivemos juntos, 

mesmo que no lugar da lembrança estivéssemos sós. 
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Os outros, para a construção da memória, são os diversos grupos de que participamos 

no cotidiano: a escola, o trabalho, a comunidade e outros tantos. Com efeito, a durabilidade da 

memória pode ser limitada, por força das coisas, à durabilidade do grupo. A descontinuidade 

pode se dar pelo término do grupo ou porque nele deixamos de pensar. Halbwachs (1990) diz 

o seguinte: 

 

Não é suficiente reconstruir, peça por peça, a imagem de um acontecimento 

do passado para se obter a lembrança. É necessário que essa reconstrução se 

opere a partir de dados ou de noções comuns, que se encontram tanto no 

nosso espírito como no dos outros, porque elas passam incessantemente 

desses para aqueles e reciprocamente, o que só é possível se fizeram e 

continuam fazendo parte da mesma sociedade (p. 34). 

 

Seguindo essa linha de argumentação, podemos dizer que o que forma ou constitui a 

memória de um indivíduo é uma mescla das memórias dos diferentes grupos dos quais ele 

participa e sofre influência, seja na família, na escola, um grupo de amigos ou no ambiente de 

trabalho. O indivíduo traz consigo suas memórias e as do coletivo, e isso se dá na medida em 

que “[...] o funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos que 

são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de seu 

ambiente” (HALBWACHS, 2006, p. 72). Para esse autor, lembrança é reconhecimento ou 

reconstrução. Sendo assim, a memória é um processo de reconhecimento e reconstrução que 

atualiza os quadros sociais. Desse modo, acrescenta: 

 

[...] para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta 

que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não 

tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos 

pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem 

recordar venha a ser constituída sobre uma base comum (2006, p. 39). 

 

Uma das principais referências no campo de estudos da memória no Brasil, Ecléa Bosi 

nos traz contribuições importantes. Por meio de suas leituras de operárias e da “memória dos 

velhos”, a autora constrói uma memória social voltando seu olhar para grupos fragilizados 

(pobres, mulheres trabalhadoras de baixa renda e idosos).  

Apresentando a obra Memória e sociedade (BOSI, 2012), Marilena Chauí diz que o 

texto derruba antigas balizas, desfaz garantias, repõe o risco de pensamento e a tensão de agir 

lembrar, memória como ação. Destaca ainda que Bosi nos mostra um modo de lembrar tanto 

individual quanto socialmente: “[...] o grupo transmite, retém e reforça as lembranças, mas o 
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recordador, ao trabalha-las, vai paulatinamente individualizando a memória comunitária e, no 

que lembra e no como lembra, faz com que fique o que signifique” (p. 31). 

Na entrevista “Narrativas sensíveis”, concedida a Mariluce Moura para a Revista 

Pesquisa FAPESP, Bosi afirma que o cotidiano dos idosos vem sendo alterado e dificultado a 

cada dia com o crescimento da metrópole. O problema da mobilidade urbana impede o 

encontro nos grupos que legitimam e promovem o compartilhamento. A autora diz que a 

memória dos velhos “rema contra a maré”, porque a cidade não permite a visitação de um 

velho ao outro: “[...] eles perdem o grupo recordador das mesmas lembranças”. Este grupo 

recordador é ao mesmo tempo testemunha e intérprete dessas lembranças. O encontro 

promovido pelo grupo possibilita e legitima o tempo vivo da memória e dá sentido à vida dos 

recordadores. Assim, o grupo é o espaço possível da memória e espaço de compartilhamento. 

Nesta pesquisa com o Clube de Mães da Dona Mila é enriquecedor o modo como as 

senhoras descrevem o início dos bairros, como superavam o pós-enchente, o lamaçal, a “água 

nas canelas” e as estratégias para viver situações difíceis. Há uma espécie de prazer em narrar 

eventos que são compartilhados pelo grupo. Todas querem falar, quase ao mesmo tempo. 

Com um entusiasmo militante, buscam um espaço no discurso grupal para encaixar suas 

narrativas. São as memórias individuais atravessando a memória coletiva, dando sentido ao 

que é lembrado. 

Vázquez (2001), em seu trabalho sobre a memória como ação social, afirma que as 

referências a entidades internas como premissas básicas para o estudo da memória social 

apresentam muitas dificuldades para a compreensão das questões que envolvem a memória. 

Sua argumentação aponta para o âmbito das práticas sociais que as instituem como o mais 

apropriado a dar conta de suas fundamentações. Por isso, argumenta o autor, o estudo da 

memória deve recorrer ao estudo das práticas sociais, uma vez que elas nos permitem criar, 

manter ou destruir os critérios que confirmam a idoneidade de nossas recordações e nos 

provêm de elementos que justificam a pertença aos mesmos. 

A memória social está entre as realidades invisíveis do processo de produção de 

conhecimento, mesmo sendo um componente que absorve parte dos fenômenos e processos 

sociais e que possibilita, em algum sentido, a continuação do social. Seguindo a argumentação 

de Vázquez (2001), a realidade social é processual e não pode ser concebida como um 

resultado. Assim como o presente é um processo em contínua produção, o passado também é. 

Entre ambos, a memória se faz presente como continuidade da realidade social. Mediante a 

memória, se constroem e se ressignificam os acontecimentos. A memória é um vínculo que 
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promove a continuidade; se refere a elementos que estão vivos no imaginário ou que podem 

ser resgatados ao imaginário. Não se trata de apelar ao que poderia ter sido e não foi, mas de 

gerar com nossas práticas possibilidades de mudanças. 

O passado surge com a memória, mas a memória se faz no presente (MEAD, 1929; 

LOWENTHAL, 1985 apud Vázquez, 2001). A memória não responde a um esquema 

temporal cumulativo e linear. Ao falar do passado reconhecemos diferenças entre passado 

recente e passado remoto. Isso não significa experiências recentes e experiências distantes; a 

memória não é uma mera cronologia, mas um processo que, com frequência, remete à 

distância entre o passado e o presente. 

Para Vásquez (2001), apoiado nas teorizações de Halbwachs (1999), não existe 

diferença entre as lembranças passadas e as lembranças recentes. O relevante não é a 

quantidade de tempo, mas o significado que as memórias têm para um grupo e para os grupos 

com os quais mantemos ou mantivemos algum tipo de relação. O passado é um tempo que 

permanece aberto e está susceptível a inúmeras construções. 

Considerando essa abordagem, entendemos a memória das mulheres que foram nossas 

interlocutoras nesta pesquisa como uma ação social, não como propriedades individuais 

isoladas. O que está em jogo quando analisamos suas lembranças é o processo relacional 

situado entre as pessoas que recordam. Nesse sentido, entendemos também a memória como 

um ato político que se posiciona como um poder, mesmo que paralelo, para manter vivas as 

atrizes e ações sociais. 
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Foto de dona Augusta, tirada em um encontro do Clube de Mães da Dona Mila, em maio de 2014 
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CAPÍTULO V – AGULHAS E LINHAS EM MÃOS: TRICOTANDO O 

PASSADO E O PRESENTE, ALINHAVANDO AS HISTÓRIAS 

 

 

 
Apesar de algumas discordâncias quanto à definição, “grupo” é uma 

palavra de certa forma nova. É um termo técnico de belas artes para 

designar várias pessoas pintadas ou esculpidas em uma obra de arte. Na 

matemática, designa um “conjunto de elementos com uma determinada 

composição que satisfaz certas condições”. Para a psicologia social, grupo 

operativo é um grupo, formado por pessoas, que produz e é criativo 

 

(Gilberto Portugal Filho,
18

)  

 

5.1 TECER OS FIOS 

 

As mulheres do Clube de Mães da Dona Mila, grupo onde a pesquisa foi realizada, dão 

a impressão de ter saído desta tela. São mulheres, mães, dóceis e guerreiras, conhecem muito 

bem os problemas do cotidiano e encontram estratégias conjuntas para enfrenta-los. Jamais 

fogem à luta diante das necessidades da comunidade. 

Neste capítulo iniciamos a apresentação da parte empírica da pesquisa, trazendo à luz o 

importante trabalho dos clubes de mães nas comunidades periféricas vulnerabilizadas da 

cidade de São Paulo. Algumas lideranças femininas daquele tempo, início da década de 1970, 

continuam em atividade, atuando incansavelmente em pastorais ligadas às questões sociais da 

comunidade.  

Contamos a história do clube de mães da dona Mila, como nosso estudo de caso, a partir 

da memória de eventos vividos conjuntamente pelas integrantes, costurando, entre um evento 

e outro, o depoimento de duas militantes do Clube de Mães da Vila Remo, pois a história 

desse movimento de mulheres iniciou-se na paróquia deste bairro. Esta é uma pesquisa sobre 

ação social, seus usos e efeitos, porém, é coconstrução. Assim sendo, este capítulo fala das 

experiências delas, da história do bairro, da história do grupo, dos modos de convivência e de 

minha implicação nessa história. 

 

 

 

                                                           
18

 Música na prática: metodologias para capacitação/qualificação de professores de música. Programa de Pós-

Graduação/EMUS, Universidade Federal da Bahia. [s.d.]. Disponível em: 

<http://pt.slideshare.net/AlexMesquita1/msica-na-prtica>. Acesso em: 31 out. 2015. 

http://pt.slideshare.net/AlexMesquita1/msica-na-prtica
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5.2 O CROCHÊ HISTÓRICO 

 

Ancorado nas questões norteadoras desta pesquisa – os sentidos de agrupamento e a 

permanência dos grupos no tempo longo da história – fui conhecer o cotidiano do Clube de 

Mães da Dona Mila, numa tentativa de juntar as linhas do seu tricô e tecer sua história. Era 

uma quarta-feira ensolarada. Adentrei no espaço de reuniões (a casa da dona Mila) e logo 

vieram ao meu encontro várias senhoras sorridentes e acolhedoras: “Ai que bom, o padre 

veio!”; “O senhor só chega na hora do café”; “Quando que o senhor vem aprender a fazer 

tricô?; “Para de encher o saco do padre!”; “Experimenta aqui esse bolo que eu fiz”; “Vai 

ter que comer o meu também”; “Deixa ele falar!”; “Como está sua pesquisa?”; “O senhor 

veio entrevistar?” Em tom descontraído, esse era o modo acolhedor nas visitas que realizei. 

A cada encontro havia uma tentativa de minha parte de encontrar o lugar do 

pesquisador. Não era um posicionamento fácil, já que essas mulheres me conhecem como 

padre da paróquia local. Não sei o quanto para elas essa separação era possível, pois esse 

detalhe perdia-se nas conversações. Esteve presente nas conversas a satisfação e a vontade de 

contar as experiências vividas. Do segundo encontro em diante, eu relaxei e não quis mais 

pontuar nenhuma separação. Estava ali, diante daquelas militantes, do afeto mútuo, um padre 

e pesquisador, que também é morador do bairro. 

O encontro para a conversa específica sobre a história do grupo aconteceu por volta da 

sétima visita, porém, em todas anteriores colhi momentos importantes de sua trajetória. No 

capítulo II, sobre os procedimentos metodológicos, está relatado o passo a passo de cada 

visita. Aqui apresento o histórico das conversas. 

No bairro do Jardim Vergueiro há uma antiga instituição de proteção à infância 

chamada “Cedro do Líbano”, que durante muitos anos foi dirigida por freiras da Congregação 

Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia (FdM). As religiosas chegaram para essa missão em 

novembro de 1956. Lá funcionava um internato para meninas e meninos, uma escola de 

ensino fundamental e uma creche. No interior da instituição havia uma capela que era aberta à 

comunidade para missas e sacramentos. Durante essas celebrações, as irmãs convidavam as 

senhoras do bairro para fundar um clube de mães, que se espalhou no boca a boca.  

Conversei por e-mail e telefone com a freira Virgínia. Sempre lembrada por dona Mila 

como uma “irmã boa”, das que mais ajudaram o clube de mães, ela trabalhou no “Cedro do 

Líbano”, de março de 1977 até fevereiro de 1984, como integrante da congregação FdM, 

acolhendo e acompanhando meninas em situação de vulnerabilidade, entre 5 e 18 anos de 
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idade (no internato) e administrando a obra que também atendia outras crianças, de ambos os 

sexos, de 6 a 12 anos (no semi-internato). Mais tarde, na creche, a instituição passou a atender 

crianças a partir dos 4 meses até aos 4 anos, dando continuidade ao trabalho que já vinha 

sendo desenvolvido.  

A irmã Virgínia conta que, além do atendimento educativo às crianças e aos jovens, o 

“Cedro do Líbano” oferecida também algumas atividades à comunidade local, incluindo o 

clube de mães, que reunia senhoras do bairro para o aprendizado de trabalhos manuais. Era 

uma formação humano-religiosa, que criava laços de amizade. A entidade oferecia também 

cursos profissionalizantes: corte e costura, bordado, datilografia e pintura em tecido. Aberta à 

comunidade, acolhia diversos grupos vinculados às CEB.  

 

Foi um tempo de graça. Puro dom da misericórdia de Deus. Quanta 

aprendizagem... quanta graça recebida, que, hoje, graças a essa memória 

que o senhor [pesquisador] me ajudou a fazer. Aproveito para agradecer e 

louvar a Deus. Quanta coisa linda eu vi e recebi, padre. Foi um tempo 

muito bom, que deixou marcas. Obrigada! (irmã Virgínia, entrevista 

realizada em 23/10/2015). 

 

Questionado sobre o papel das freiras nos clubes de mães, o padre Paulo Medeiros 

relata: 

 

Tinha irmãs enfermeiras ou elas se formaram para isso, para tratar das 

necessidades das mulheres. Essas freiras se envolviam nas comunidades e 

lideravam clube de mães, por exemplo. Mas isso [somente] onde existiam 

freiras, porque nem todas as paróquias existiam. As irmãs que estavam nas 

comunidades não eram escolares, não davam aulas nos colégios; elas 

vinham para atender às necessidades das mulheres. Assim, as freiras eram 

fora do comum, porque elas organizavam as mulheres melhores do que o 

padre. Quando tinha uma enfermeira da comunidade, elas engajavam-na 

para que continuasse cuidando das mulheres e das suas crianças
19

. 

 

5.3 COSTURANDO AS INFLUÊNCIAS DO MOVIMENTO FUNDADOR DOS 

CLUBES DE MÃES 
 

Os clubes de mães foram fundados no contexto das comunidades eclesiais de base, no 

final da década de 1960 e início da de 1970. Trazemos ao texto as falas de duas das mulheres 

com atuação mais antiga nessa área, na região. Dona Maria Reis e dona Maria José
20

 são 

                                                           
19

 A entrevista realizada em 24 de setembro de 2015. 
20

 As entrevistas com ambas foram realizadas no mesmo dia, em 18 de julho de 2015. 
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integrantes do clube de Vila Remo, na região de M’Boi Mirim, extremo sul da capital 

paulista. Fundado na década de 1970, foi referência para a criação desse modelo grupal que se 

espalhou por toda a cidade. Como já dito nos capítulos anteriores, a organização dessas 

mulheres em torno dos clubes era motivada pela convivência cotidiana com as necessidades e 

os necessitados – o Clube de Mães da Dona Mila foi criado nesse contexto. Na conversa que 

tive com ambas, além de contextualizar o momento histórico e as condições da sua chegada 

ao bairro, distrito do Jardim São Luiz, foi possível entender a atuação dos clubes de mães 

ligados à Paróquia da Vila Remo. 

A entrevista com o padre Paulo, defensor do modelo CEB de ser igreja e que 

acompanhou por muitos anos as comunidades eclesiais de base (ele esteve na organização 

nacional de vários encontros intereclesiais de base e foi assessor desta pastoral da CEB na 

Diocese de Campo Limpo) – é esclarecedora do surgimento dos clubes de mães. O religioso, 

que morou e trabalhou na Vila Remo, no Parque Santo Antônio e Jardim São Luiz, todos na 

Zona Sul paulistana, conta: 

 

As mães tinham que atender às necessidades das mulheres que batiam na 

porta delas: para comida, para atender à necessidade da criança. Então, 

elas inventaram o clube de mães, para que essas mães pudessem ser 

atendidas, organizadas quando se trata de religião e de atividade social. O 

que faz com que elas tenham mais conhecimento, quando se trata dos 

problemas das mulheres, do que qualquer outra pessoa, porque elas são 

mulheres e elas precisam se organizar para atender às necessidades dessas 

mulheres. Quando o padre aceita esses clubes (...) as mulheres se 

organizam e cuidam das outras que estão doentes, desnutridas ou com 

outro problema. Elas também não querem saber se são católicas ou não; 

agora é o humano, não é simplesmente religioso. São as necessidades 

humanas que as mulheres têm. 

 

Dona Maria Reis, uma senhora de 79 anos, é uma liderança local respeitadíssima por 

seu engajamento nas lutas por melhorias no bairro e por sua ação pastoral na região, onde vive 

desde o início de 1969. Atualmente ela mora com uma filha, uma neta e um bisneto.  

Dona Maria José tem 78 anos e chegou ao bairro em 1976. Participou da criação do 

clube de mães e atua até hoje em grupos de alfabetização de adultos. Mora com o marido e 

três filhos. Para ela, o maior problema de uma nação é não garantir à população uma educação 

de qualidade e manter parte dos seus cidadãos no analfabetismo: “Acho um grande pecado 

alguém não conseguir ler o nome do ônibus ou escrever seu próprio nome”. Por isso, essa 

militante não se desliga das salas de alfabetização, apesar da idade. 
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5.3.1 Fios da História I – a Chegada à Região 

 

Pesquisador: Gostaria que a senhora nos falasse como foi a chegada ao 

bairro. 

Maria Reis: Teve um movimento aqui, que eu participei, que foi um dos 

maiores movimentos de São Paulo, na década de 1970: foi o loteamento 

clandestino. E a gente... e deu resultado. Também, quando conseguimos 

regularização de vários loteamentos, o pessoal já foi esfriando, já não 

conseguia aquele comparecimento maciço de pessoas nas assembleias. A 

gente fazia assembleias aqui, com um público de até 300 pessoas, naquele 

tempo, pra discutir a questão do loteamento clandestino. 

 

5.3.2 Fios da História II – o Início das Reivindicações 

 

Maria Reis: Olha, a primeira grande reinvindicação que nós fizemos aqui 

foi pra o coletor de lixo, água, luz... O primeiro foi o coletor de lixo. 

Naquele tempo, como fazer com os lixos de casa, aquelas coisas? A gente 

fazia um buraco no terreno aqui, a gente cavava e fazia uma espécie de uma 

pequena fossa. Eram dois buracos, um para o lixo seco e outro para os 

lixos orgânicos, um resto de comida etc. Todo o lixo que dava pra queimar, 

jogava em uma parte e queimava. Assim, nós começamos a fazer isso até 

que chegasse o coletor de lixo. E ninguém jogava um nada no terreno do 

outro. Os terrenos eram poucos, devagar íamos ocupando os lotes, mas 

ninguém jogava lixo no terreno do outro. O pessoal respeitava tanto 

naquele tempo. No início, aqui do Parque Santo Antônio – chegamos aqui 

no dia 2 de fevereiro de 1969 – aqui não tinha nada. O pessoal chegava 

aqui no final de semana e montava até uma lona, um barraco de lona, lá no 

fundo do lote, para construir um quarto e cozinha nos finais de semana, em 

mutirão. As pessoas eram muito solidárias. Foram chegando e aquela 

solidariedade, tantos finais de semana ajudava um e depois outro. Nós 

mesmos construímos quarto e cozinha aí, mas através de mutirão. 

 

5.3.3 Fios da História III – o Início de Uma Comunidade Eclesial de Base 

 

Sobre as grandes necessidades da região do final dos anos de 1960 e início da década de 

1970, as duas mulheres contam como foi a organização inicial, os apoios que receberam, além 

da articulação da comunidade em torno destas carências. 

 

Maria Reis: Em 1973, mais ou menos, a gente começou a comunidade, ali 

onde é a casa paroquial. Nós corremos atrás, a Cúria comprou o terreno e 

ali nós começamos os nossos encontros reivindicatórios. A primeira 

reunião que fizemos... não, primeiramente a gente começou a fazer um 

pequeno curso de teologia, pra gente começar a fazer também as 
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celebrações. Era um centro pastoral, pra gente fazer as duas coisas, pra 

gente rezar e também reivindicar as questões sociais. Aí, a primeira coisa: 

eu e meu cunhado fomos fazer um curso com frei Gorgulho e Ana Flora, 

pra termos uma base de como refletir a palavra de Deus. 

 

Maria José: Acho que foi a primeira comunidade que começou a se mexer 

nesse sentido também. As lutas foram: o posto de saúde, a água, a luz e aí 

vem a creche. A creche foi um movimento que envolveu São Paulo toda. Nós 

construímos uma aqui. 

 

Sobre o trabalho da teologia da libertação, nos anos 1970, quando Dom Paulo Evaristo 

Arns foi nomeado arcebispo de São Paulo e espalhou este modelo pastoral por toda a cidade, 

organizando escolas de “fé e vida”, Maria dos Reis relata: 

 

Era teologia da libertação. Aí nós fazíamos a reunião. Era às 9 horas que 

nos reuníamos pra fazer o culto dominical. Terminava e com aquele mesmo 

pessoal (às vezes vinham até outros mais) para darmos prosseguimento as 

questões reivindicatórias. Aí começamos: “O que que nós precisamos 

primeiro nesse bairro?” Não tinha água, não tinha luz, não tinha escola, 

não tinha asfalto, não tinha transporte, não tinha nada disso. 

 

5.3.4 Fios da História IV – a Ramada de Abóbora 

 

Maria José: O movimento cresceu como aquelas ramadas de abóbora no 

tempo das águas e se tornou um dos maiores movimentos. As associações 

dos bairros vizinhos, até do Parelheiros [bairro ainda mais ao extremo sul 

da cidade], vinham pegar experiência com a gente. Você esquece de falar 

que [Vila Remo] foi o primeiro bairro do Brasil a descobrir que tinha esses 

problemas de loteamento. Organizando essas questões de loteamento e 

pensando nas outras necessidades para o bairro, iniciamos a alfabetização 

para adultos. Essa escola que começou era pra ensinar o Mobral
21

, mas 

depois chegou o método Paulo Freire, que era pra se contrapor ao Mobral, 

porque o Mobral era da ditadura. Aí veio o pessoal: tinha o padre Luiz, a 

Ilma Passoni. Era em convênio com uma entidade da Holanda, que dava 

uma ajuda de custo pra quem dava aula. Nesse tempo a gente trabalhava 

junto com a Cidade Dutra [bairro vizinho], antes de desmembrar a igreja. 

Primeiro foi o Dom Mauro, a gente trabalhava junta com outras igrejas. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Sigla do Movimento Brasileiro de Alfabetização, foi criado e mantido pelo regime militar, durante anos. O 

Mobral era voltado para jovens e adultos analfabetos que estavam acima da idade escolar convencional. 
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5.3.5 Fios da História V – a Organização das Mulheres e as Reivindicações  
 

Maria Reis: Logo no começo, com a equipe de religiosidade, veio o clube 

de mães. Foi com você que começou o clube de mães [apontando para 

Maria José]. Era o mesmo pessoal que participava da igreja. O clube de 

mães era um trabalho de formação cidadã. Eu vejo hoje a falta de 

conscientização; nossa preocupação era com a conscientização do pessoal. 

Havia ali os trabalhos manuais, mas era pra segurar o povo. Era um grupo 

unido, uma mulherada unida e o nível de consciência política crescia. Não 

era uma questão partidária, mas sim uma questão social. Essa mulherada 

crescia que eu vou te falar! Nas nossas reivindicações, quando a gente saía 

para reivindicar as coisas, sempre era uma comissão do clube de mães que 

saía. O padre Luiz marcava uma audiência lá na Assembleia Legislativa e o 

clube de mães é que representava. 

 

Pesquisador: Vocês faziam também um panelaço! 

Maria José: Aquele lá era o movimento contra a carestia, mas não tinha 

nada a ver com o panelaço das madames hoje, né?! Até quando eu vi aquele 

panelaço eu disse: “Filha da mãe, a gente batia panela pedindo comida e 

elas batem pra quê?” (...) Nós tínhamos um lema que era: “Abaixo a 

carestia que a panela está vazia!” O movimento do custo de vida foi para 

lutar contra a alta dos preços. A gente fazia abaixo assinado e acho que foi 

muito importante, porque o Brasil inteiro se mobilizou. 

 

Uma das mais famosas reivindicações dos clubes de mães foi a luta por creches. Na 

entrevista com o padre Jaime Crowe, ele também destaca a mobilização em torno dessa causa 

e conta como as primeiras creches foram organizadas. 

 

Uma das grandes necessidades da época, como os homens não tinham 

trabalho, era creches. E como a paróquia tinha espaços, mas não tinha 

dinheiro para manter, então o primeiro trabalho foi em torno de creches. 

Inclusive as mulheres, as mães articuladas e organizadas com os clubes das 

mães, que era a grande reivindicação delas, começaram a trabalhar e 

acolher as crianças na base de voluntariado. A contribuição que cada uma 

precisava fazer para sustentar a creche mensalmente era um botijão de gás, 

o valor de um botijão de gás! E daí foram se organizando e articulando 

para conseguir convênios com as prefeituras, que aos poucos fomos 

conseguindo (entrevista realizada em 05/10/2015). 

  

A mulheres concordam que a luta por creches as mobilizou de um jeito diferente, 

porque elas precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar os filhos. 

 

Maria José: A luta pelas creches era do clube de mães mesmo, porque 

muitas mães não podiam sair pra trabalhar, já que não tinham onde deixar 

seus filhos. Conseguimos muitas creches. 
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Maria Reis: Aquela do Jardim Guarujá, foram as próprias mulheres do 

clube de mães que trabalhavam cuidando das crianças, mas a prefeitura 

mandou pessoas pra dar um curso e fazer treinamento. 

 

5.3.6 Os Pretextos para Reunir as Mulheres 

 

Maria José: Os trabalhos manuais eram só um chamativo. O grupo crescia, 

cada semana vinha chegando mais. É bom lembrar que o clube de mães era 

da Paróquia da Vila Remo. A paróquia tinha vinte comunidades, todas 

tinham clube de mães. Então, quando você ia reivindicar alguma coisa, 

você enchia ônibus, porque era muita gente. Era Santa Margarida, Souza, 

Jardim Ângela, Vila Remo, Parque Santo Antônio [todos bairros da 

periferia sul de São Paulo], e por aí vai. O daqui era um dos melhores, 

porque o bairro era muito carente. Aí você pensa: um bairro desse 

tamanho, não tinha atendimentoà saúde em lugar nenhum, nem onde as 

mulheres fazerem a vacina das crianças. Tivemos que lutar, arrumamos 

uma casa lá na avenida, chamava posto de saúde, era um lugar muito bom, 

que atendia muita gente. Então, todas as reivindicações, o clube de mães 

levava e brigava para conseguir, porque se você levar e deixar lá de lado... 

Nesse negócio da alfabetização, eu me envolvi demais. Ainda hoje eu dou 

aula, tenho uma classe de MOVA,
22

 né? E, aí, eu dava aula e deixei, mas, 

um dia na semana eu ainda vou lá. Hoje eu iria, mas minha filha foi no meu 

lugar. Então, é um grupo que pra mim, nossa... se você me perguntar qual é 

o pecado de um povo, eu te digo que o grande pecado de um povo é ter uma 

pessoa que não sabe ler nem escrever, pelo menos, olhar lá e ver um placa, 

uma coisa, é uma injustiça muito grande, porque é um cego, né? (...) A 

gente tinha um trabalho manual, que era crochê, tricô, algum ponto cruz, 

algum bordado. A gente tinha algum trabalho manual que as pessoas 

vinham interessada em aprender. Nós fazíamos essas coisas que as 

comunidades ainda fazem. Mas essas atividades era um chamativo, isso era 

pra poder atrair, porque se você chamasse “vem para uma reunião toda 

semana”, ninguém aguenta. 

 

Maria Reis: Esses trabalhos eram mesmo um convite, mas depois, quando 

tomava-se o paladar pelas coisas, ninguém desistia. Ainda hoje tem muita 

gente que pergunta: “Como vai o clube de mães?” 

 

5.3.7 Fios da História VI – as Lembranças e os Tempos da História 

 

Maria Reis: Quando começamos nossas reflexões, o padre Luiz também 

começou a vir celebrar – de quinze em quinze dias ele vinha. Ele não dava 

conta de celebrar em todas as comunidades, eram 20 e tantas. Ele era 
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sozinho; depois vieram outros padres. Essa [Vila Remo] era a comunidade 

mais nova, ele falava que era a menina dos olhos dele, essa comunidade. 

Ele viu o crescimento, tinha umas brigas, no bom sentido. A Maria José 

queria ir a cem por hora e eu dizia: “Vamos mais devagar!” Às vezes 

divergíamos com a pressa de reivindicar. Eu era mais devagar, mais pé no 

chão. Ela queria que as mulheres aprendessem muito rápido e o processo 

de conscientização é muito lento e tem uns que só abrindo a cabeça mesmo 

pra por lá dentro. Então a gente brigava, às vezes, por isso. Às vezes havia 

desentendimento nesse sentido, de querer o bem, assim, pra todos. O nosso 

trabalho foi sempre esse, ninguém interessado em si próprio, foi todo 

voltado ao bem comum. Naquele tempo algumas mulheres ajudaram a gente na 

primeira greve geral. A gente saiu pra fazer fundo de greve, a gente saiu coletando 

e consegui arrecadar comida e nós fizemos grande volume de coisas na 

comunidade para o fundo de greve. Naquele tempo, em 1978, pra você ver a 

coragem que a gente tinha e como a gente era unida... Estávamos bem habitadas e 

todo mundo conhecia todo mundo. A gente fazia o trabalho de conscientização da 

importância da greve. 

 

As reivindicações, as lembranças e os afetos mútuos. 

 

Maria Reis: A gente lembra de alguém que já partiu. Lembro da Madalena, que 

estava todo dia lá com nós. A gente levava um suco, um café para partilharmos. 

Nós cantávamos “Minha vida tem sentido
23

”. Era eu com a Madalena, a gente 

fazia uma segunda voz. Era tão bonito e aquele clube de mães, na hora de tomar 

nosso lanche, nós cantávamos que era uma beleza! 

 

O tempo, os costumes e as mudanças... Estranhamentos.  

 

Maria Reis: Naquele tempo a comunidade, era tudo tão diferente... 

 

Maria José: Mas você quer comparar o mundo de antes com o mundo de 

hoje? Tem uma coisa que está me impressionando tanto, é essa coisa de 

celular no ouvido. Gente do céu!!! Passa uma propaganda de uma novela 

nova da Rede Globo, “I love Paraisópolis”; passou uma propagando com 

muita gente e todos estão com um celular lá. Como vai ser esse povo, 

desligado da realidade? Uma coisa que se elogiava o pessoal de São Paulo; 

era que o pessoal daqui era muito comunicativo. Agora, se você se perder 

por aí, você fica perdida porque não acha ninguém para perguntar. Tá todo 

mundo ocupado no celular! Então, não dá pra comparar um mundo desse 

com o nosso, não tinha nada disso. 

                                                           
23

 Canção religiosa composta pelo Padre Zezinho: “Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui.  E te 

faço o meu pedido de não me esquecer de ti.  Meu amor é como este pão, que era trigo.  Que alguém plantou 

depois colheu.  E depois tornou-se salvação, e deu mais vida. E alimentou o povo meu.  Eu te ofereço este pão.  

Eu te ofereço meu amor.  Eu te ofereço este pão.  Eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido, cada vez que 

eu venho aqui.  E te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho, que era fruto. 

Que alguém plantou, depois colheu. E depois encheu-se de carinho. E deu mais vida, e saciou o povo meu. Eu te 

ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor.  Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor”. 
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5.4 A PERMANÊNCIA NO TEMPO – A LONGEVIDADE: O CLUBE DE MÃES 

DA DONA MILA 
 

O ano era 1969, tempo em que as lutas dos movimentos populares representavam uma 

das formas mais ativas de reivindicação de direitos. Os clubes de mães, influenciados em 

especial pelos da paróquia da Vila Remo, se multiplicavam por toda a cidade. No clube de 

mães pesquisado, a intenção das religiosas era reunir as mulheres do bairro para ensinar 

algumas atividades manuais que pudessem lhes proporcionar a geração de renda, já que o 

estado de pobreza e miséria era acentuado. Nesse grupo, a militância acontecia de forma mais 

comedida, provavelmente inibida pelo ambiente institucional, mas os pretextos para as 

reuniões e o agrupamento das mulheres não deixavam de ser uma atitude política. 

A primeira atividade do clube dona Mila
24

 foi aula de corte e costura. As freiras 

ganharam as máquinas e, entre as mulheres do bairro, convidaram dona Josefa para ser a 

professora. Ela ainda mora no bairro, mas, em decorrência da idade, não sai mais de casa 

sozinha e, por isso, não participa mais do grupo. Dona Mila e dona Cida são, hoje, as 

integrantes mais antigas, participantes do grupo desde o seu início. Elas lembram sempre de 

dona Josefa como alguém que lhes ensinou muito. 

Instalado no “colégio das freiras”
25

, o grupo foi dirigido e coordenado em sua primeira 

fase pelas religiosas. As irmãs organizavam tudo, forneciam a matéria-prima para as aulas, o 

maquinário, o local e as orientações do que fazer com a produção. As reuniões começavam às 

13 horas, com a aula de corte e costura; havia um intervalo às 15 horas para um lanche, 

precedido por um momento de oração. O lanche era preparado pelas cozinheiras da 

instituição, após o qual a irmã responsável por acompanhar o grupo fazia uma palestra que, 

geralmente, envolvia o trabalho e as estratégias de venda do que era produzido pelas 

mulheres. O objetivo era ensiná-las a fazer algo para depois vender, por ser inicialmente 

também um projeto de geração de renda. As peças fabricadas durante os encontros eram 

destinadas a bazares e doações. 

Dona Mila conta
26

: 

 

Eu fui uma das primeiras convidadas. A superiora me chamou e disse que 

precisava reunir as mulheres do bairro para formar um clube de mães, se 

eu aceitava participar. “Claro que sim”, eu disse. Então começamos a 

                                                           
24

 Elaboramos uma linha do tempo que articula o contexto histórico do grupo e o contexto político (Anexo 3). 
25

 Apesar da instituição se chamar “Cedro do Líbano”, a comunidade a conhece como “colégio das freiras”. 
26

 Entrevista realizada em 8 de abril de 2015. 
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espalhar o convite e conseguimos muitas mulheres. A dona Cida também 

estava no início do grupo. 

 

As irmãs conseguiram junto à prefeitura de São Paulo uma equipe para ministrar, na 

sede da entidade, cursos de formação em artesanato, liderança, higiene pessoal, cuidados com 

a casa e com a água, já que naquele tempo não havia no bairro água encanada e/ou tratada – 

quase todos os moradores cavavam um poço nos fundos de suas casas. No curso para líder de 

grupos, dona Mila foi escolhida como coordenadora, trabalho que realiza até hoje. 

Sobre o papel e as características do líder, Denise Mesquita de Melo (2013), a partir de 

documentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), nos diz que: 

 

[...] um líder é aquele que vai sendo reconhecido por seus pares por 

conseguir perceber o momento exato de agir, sendo assertivo na escolha da 

forma e da intensidade de cada ação. É aquele que é firme e seguro em suas 

posições e tem um conhecimento teórico ajustado com sua prática. Um líder, 

portanto, é alguém que, além de ser aceito e possuir a confiança do grupo de 

que participa, sabe como coordenar um grupo e se comunicar respeitando 

diferentes posicionamentos, culturas e conhecimentos (p. 117-118). 

 

 Dona Mila tornou-se uma líder por ter essas características. Todas as participantes do 

grupo atribuem a ela parte da motivação para participar do grupo; falam de suas virtudes e de 

como se sentem acolhidas em sua casa. 

 Na entrevista, dona Mila nos conta como foi sua escolha para liderar o clube de mães. 

  

Depois nos ensinaram a aproveitar as comidas. Esse curso foi muito bom, 

muito bom mesmo e... então, depois nos ensinaram como dirigir o clube de 

mães. Parece que eu fui a única que acertei [risos]... Foi assim: nos 

mandaram fazer um desenho sobre qualquer coisa. Todas desenharam o 

que quiseram: um rio, um passarinho; o meu desenho foi um sol. Mas aí 

cada uma fazia sem mostrar pra outra. Aí eu fui a única que fui vendo e 

perguntando o que cada uma ia desenhar. Me falaram: “Eu vou fazer um 

rio”. A outra: “Eu vou fazer uma árvore”. Aí eu disse: “Vou fazer um sol 

pra iluminar tudo isso”. Então, quando acabou, aquela que estava 

dirigindo disse: “Olha, a única que vai servir para dirigir vai ser a dona 

Mila”. Eu penso que foi porque eu conversei com as outras antes de fazer o 

desenho. Eu penso que no clube você não vai chegar e fazer apenas o que 

você quer. Tem que ser uma pessoa que diga: “Olha, hoje vamos fazer isso. 

O que vocês acham? Entendeu? Vocês acham que está bom assim?” Antes 

de fazer eu pergunto a elas, até hoje é assim. 

 

A partir das aulas de corte e costura e com os novos cursos trazidos pelas irmãs, o 

número de participantes aumentou. O grupo chegou a reunir mais de 40 mulheres em seus 
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encontros. A irmã Ágda, além dos professores, conseguiu todo o material para tricô, crochê e 

macramê. Dona Mila foi a primeira professora de crochê. Com muita força de vontade, ela 

comprou as revistas e aprendeu para depois ensinar. Ela conta: 

 

A filha da dona Josefa, a Frida, também deu aulas de crochê, porém, como 

ela era canhota, as mulheres tiveram dificuldade em pegar os pontos. A 

Cecília deu aulas de tricô e a dona Eleni, com bordado varicor. Aí também 

entraram várias com artesanato. Aí a irmã Ágda, outra superiora, 

argentina, fez um curso da prefeitura. Aí nos ensinaram macramê. 

 

Algumas mudanças sutis foram acontecendo no início do ano 2000 sob a coordenação 

da dona Mila. As irmãs foram reduzindo sua presença em todo o período das reuniões, 

deixando as mulheres mais livres para a condução do trabalho. As religiosas sempre 

compareciam no intervalo para o café, pois mesmo não dirigindo efetivamente o grupo, elas 

nunca deixaram de ministrar as palestras de orientação para o trabalho. Outra mudança foi em 

relação ao lanche doado pelo colégio. Após um descontentamento com a higiene das xícaras 

em que o café era servido, dona Mila conversou com as mulheres e decidiram assumir essa 

responsabilidade, trazendo o lanche de casa. Pouco a pouco foi surgindo a necessidade de 

uma contribuição mensal para a compra do material utilizado e para outras despesas do grupo. 

O valor inicial foi de 50 centavos, depois 5 e 10 reais. Em 2015 esse valor passou a 20 reais. 

Para ajudar a líder, o clube de mães também escolheu uma secretária e uma tesoureira, que 

mantinham a organização e controlavam a presença e as contribuições das mulheres. Cada 

participante tinha sua ficha de presença, como no seguinte modelo: 
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Nessa primeira fase, as irmãs davam suporte e coordenavam o grupo, mas quem o 

liderava no cotidiano era a dona Mila. Com o fim do internato, mudanças na direção, 

reestruturação da instituição e diminuição das vocações na congregação das Filhas de Nossa 

Senhora da Misericórdia, as irmãs deixaram o “Cedro do Líbano”. A nova coordenação 

restringiu o espaço físico e a atuação do clube de mães. Para dona Mila, parecia que o grupo 

não era mais do interesse da entidade, embora a instituição administrasse toda a produção e 

colhesse os lucros do trabalho das mulheres. 

Entramos assim na segunda fase, final da década de 1990. Sem o apoio das religiosas, 

dona Mila continuou liderando o clube de mães. Mas as mulheres percebiam na postura da 

diretora do “Cedro” pouca colaboração e falta de vontade com a sua permanência. Após 

muitas inquietudes e “desaforos”, um episódio redundou na saída do clube de mães da 

instituição.  

 

Dona Mila: Mas a nossa saída do colégio teve uns probleminhas. Nós 

estávamos sendo maltratadas. Depois que as irmãs foram embora, as coisas 

passaram para a mão daquela diretora, a (...). Ela não queria mais a gente 

lá, cada dia nos mudava de sala; um dia nos levava pra um canto, no outro 

já era em outro lugar, até que teve um dia que ela nos colocou em um 

corredor bem estreito e mofado, sem ventilação, muito escuro para nós. Eu 

fui lá falar com ela: “Olha, aqui não dá para nós trabalharmos”. Então ela 

disse: “Se não dá, então vocês podem ir ficar ali fora, na grama. Senta lá 

na grama e vai fazer seu crochê”. Eu respondi que: “Minhas meninas não 

são ovelhas para ficarem na grama”. Voltei para o lugar onde estávamos, 

falei pra elas o que aconteceu e convidei-as pra minha casa. Então, vir para 

a minha casa não foi nem por ficarmos à vontade, mas pela falta de respeito 

que ela estava nos tratando. Foi por isso que saímos do colégio. 

 

Na terceira e atual fase, o grupo se reúne na casa da dona Mila, que também é a casa de 

todas. Espaço de liberdade para falar o que querem, contar piadas, falar palavrões, chegar e 

sair. As participantes a chamam de “mãezona”. A mudança de local, porém, não significou 

qualquer alteração estrutural nos modos de ser do grupo. As reuniões continuam com a 

mesma estrutura.  

Mas há diferenças no destino dado aos artesanatos e recursos produzidos pelo grupo. 

Atualmente, as mulheres decidiram apoiar duas casas que abrigam crianças e seus 

acompanhantes em tratamento contra câncer na cidade de São Paulo. A realização de bingos é 

uma atividade da fase atual do grupo e a administração do dinheiro dos bingos também. Com 

os recursos advindos dele, elas colaboram com o abrigo da Vila Acalanto e compram 

alimentos para cestas básicas. 
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Os passeios promovidos por dona Augusta e assessorados por Paloma, filha da dona 

Mila, também fazem parte dessa etapa. Elas viajam para feiras de artesanatos, festas da uva e 

do morango e tantos outros eventos. Estão sempre em movimento. 

 

5.5 MULHERES EM MOVIMENTO: MULTIPLICIDADE E ESPAÇO DE 

SOCIABILIDADES 

 

 

 

Foto dos arquivos da dona Mila 

 

Historicamente, o conceito de sociabilidade é disputado por diferentes correntes no 

debate das ciências sociais. André Silva Martins (2008) argumenta que a sociabilidade é uma 

expressão empregada na produção acadêmica em diferentes sentidos. Em geral é relacionada 

às análises sobre os modos de viver e de ser na sociedade, em comunidades ou em pequenos 

grupos sociais. Para esse autor, a sociabilidade é uma construção histórica produzida 

coletivamente, envolvendo relações de poder e refletida em cada sujeito singular por 

diferentes mediações, expressando, assim, um ordenamento mais ou menos comum sobre as 

formas de sentir/pensar/agir. 

As sociabilidades no grupo pesquisado são produzidas e reproduzidas por e em 

conversa-em-ação, muitas conversas e muitas ações (SPINK, P. K., 2012). Mas o que vem a 
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ser essa sociabilidade? Entre as sociabilidades apontadas nas conversas do grupo e nos 

testemunhos das participantes no cotidiano, destacamos: 

1) atuação social, que inclui a mobilização comunitária para reduzir os danos das 

enchentes, reinvindicação de uma ponte no córrego Ponte Baixa, causador das 

inundações; 

2) rede de solidariedade pela qual as participantes dão suporte umas às outras em suas 

diversas necessidades, em especial nas situações de doença; 

3) casa de todos – o ambiente acolhedor traz às participantes do grupo um sentido de 

pertença e aprofunda as relações extragrupo, dando oportunidade de se conversar 

sobre a vida; 

4) geração de renda – este objetivo, que parecia ser inicial, perdura até os dias atuais, 

pois o que se produz no grupo vira renda e ajuda na economia doméstica; 

5) caridade – a produção grupal e outras iniciativas, como bingos e doações, 

possibilita ao grupo colaborar com duas casas de apoio à criança com câncer, uma 

casa abrigo, com as mulheres que participam do clube e, eventualmente, com pessoas 

necessitadas do bairro; e 

6) compartilhamento – no grupo se compartilha tudo, alegrias e tristezas, novas 

técnicas de artesanatos diversos e a vida.  

  

Como há multiplicidade nas sociabilidades, há também multiplicidade nas 

materialidades. São máquinas que costuram, máquinas que bordam, agulhas que tricotam e 

agulhas que crocheiam; linhas diversas, tecidos, palhas, papéis, pedregulhos, entulhos e 

concretos; cestas básicas, blusas, tocas, cacharréus, medicamentos e tantos outros materiais. 

Na estratégia de criar um clube de mães na comunidade, para reunir as mulheres que ficavam 

em casa durante o dia, criou-se um agrupamento que possibilitou o encontro das 

materialidades e sociabilidades, o que mantém a longevidade do clube de mães. 

Para John Law e Annemarie Mol (1995), materialidade e sociabilidade são produzidas 

juntas. Para argumentar a favor dessa ideia os autores utilizam três metáforas.  

 

A primeira é a semiótica, que sugere materiais com efeitos relacionais, ou 

seja, sociabilidades e materialidades andam juntas e os materiais estão 

relacionados. Isso também sugere que a estabilidade social está ligada ao 

tipo de material. A segunda é a da estratégia, sugerindo que a estratégia de 

forma reflexiva implica a execução da materialidade, mas, em vez de nos 

ajudar a entender a estabilidade social, ilumina as mudanças sociais com as 

quais está ligada. A terceira metáfora é a do patchwork. Essa é uma maneira 



71 

 

de explorar a possibilidade de que, embora as relações sociais e materiais 

possam ter desempenho local, elas podem somar para formar um padrão 

global ou estrutural. Esta depende de uma sensibilidade à diferença no aqui e 

agora. Ou melhor, depende de uma sensibilidade para a possibilidade de que 

as relações sociais e materiais não se somam. Significam que elas são como 

uma colcha de retalhos. Que todas as entidades são locais e o que pensamos 

sobre estabilidade, são instáveis (LAW; MOL, 1995, p. 274 e 275; tradução 

nossa).  

 

Esses autores consideram que “[...] quando olhamos para o social também estamos 

olhando para a produção de materialidade. E quando olhamos para materiais, estamos 

testemunhando a produção do social” (LAW; MOL, 1995). Os autores argumentam ainda que 

o social é também materialidade: 

 

[...] isso sugere que a estabilidade se encontra na heterogeneidade, 

característica do material, e materiais são constituídos interativamente, fora de 

suas interações não existem; máquinas, pessoas, instituições sociais, um 

mundo natural, o divino, todos são efeitos ou produtos. Os seres humanos 

podem, mas não precisam ser os atores; e atores podem, mas não precisam ser, 

os seres humanos (p. 276; tradução nossa). 

 

Ainda tentando contribuir para o entendimento das várias versões sobre sociabilidades, 

gostaria de destacar os modos de ser das mulheres do clube de mães. Elas traduzem a 

sociabilidade no cotidiano como uma forma específica de estar com e para as outras. Apesar 

de tudo que está presente como individualidade (interesses pessoais, outros propósitos, outros 

movimentos), tudo que está presente em cada uma engendra e provoca efeitos nas outras. No 

contexto grupal, o tato, a simpatia, a sensibilidade, a cordialidade, o simples desejo de 

conviver e estar juntas, produzido sentido, traz o efeito da permanência do grupo ao longo do 

tempo. 

Essas informações têm por objetivo ilustrar o movimento dos clubes de mães no 

contexto dos movimentos sociais, como vozes atuantes nas comunidades vulnerabilizadas. A 

história contada do cotidiano dessas valentes mulheres, que coconstruíram com suas práticas 

um espaço melhor para se viver. 

A metáfora do patchwork é a que mais representa o trabalho do clube de mães 

pesquisado: “[...] as materialidades se encaixam, são descentradas, várias sendo executadas de 

diversas maneiras, juntas e separadas, mas inter-relacionadas em um único tipo de história, 

que se desloca de um lugar ao outro, em busca de conexões locais, levando à lógica da colcha 

de retalhos” (LAW; MOL, 1995, p. 276, tradução nossa). 
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 Produtos das aprendizagens no Clube de Mães da Dona Mila (fotos de dona Augusta) 
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CAPÍTULO VI – ELOS TRANÇADOS NO TEAR DO COTIDIANO DO 

GRUPO 
 

A partir das quatro entrevistas realizadas com as participantes do Clube de Mães da 

Dona Mila foi possível identificar os temas de análise que compõem os mapas dialógicos, 

apresentados no Anexo 3. Os temas dessa análise foram desenvolvidos de acordo com os 

objetivos da pesquisa e as questões que emergiram ao longo das entrevistas. 

De modo geral, as entrevistadas falaram sobre dois grandes temas: as características 

operacionais e a sustentação do grupo no tempo, por meio das atividades nele desenvolvidas. 

Foram, assim, redigidos dois capítulos de análise: um sobre as características do grupo, 

contemplando a forma de organização e as características da sua liderança; e outro sobre as 

atividades, contemplando os afetos, a aprendizagem de habilidades e a atuação política. 

 

6.1 DESATANDO OS NÓS: A ORGANIZAÇÃO DO GRUPO  

 

O clube de mães se reúne todas as quartas-feiras, oficialmente das 14 às 17 horas. Esse 

também era o horário das reuniões na instituição “Cedro do Líbano”, onde o grupo começou 

por iniciativa das religiosas da congregação Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia, em 

1969, segundo dona Mila. Como novo espaço de reuniões e encontros do clube, a casa da 

dona Mila possibilita às participantes uma flexibilidade inexistente no tempo em que era 

abrigado na instituição. Hoje, as mulheres podem chegar mais cedo, as responsáveis pelo 

lanche do dia podem levá-lo antes e organizar o espaço do jeito que quiserem. O entra e sai 

vivido nesse cotidiano revela a liberdade concedida pela líder e dona da casa. 

Dona Mila nos conta como o grupo se organizava em seus primórdios: 

Nós chegávamos juntas sempre, e até hoje é assim. Quando dá três horas da 

tarde, fazemos a oração. Naquele tempo [do “Cedro do Líbano”] quem nos 

dava o lanche era o colégio; nos davam café com leite, o chá e um pão, que 

elas faziam. As irmãs faziam o pão e nos traziam. Esse lanche era a partir 

das irmãs. Mas eu tive que cortar o lanche, mas não foi por culpa das 

irmãs. Eu sou pobre, mas gosto muito de limpeza, quando eu fazia as festas 

no Natal, que sobrava um dinheirinho, sempre comprava uma lembrancinha 

pra todo mundo, naquela época, e também para as meninas da cozinha.  

 

Apesar de o grupo ter funcionado nas dependências do “Cedro do Líbano” por cerca de 

30 anos, houve alguns conflitos. Por exemplo, as mulheres do clube de mães criticavam o 

modo como as funcionárias do colégio preparavam o lanche:  
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Naquele dia, as meninas da cozinha trouxeram as xícaras cheias de sabão e 

me deu muito nojo. Eu briguei por que nisso? Eu sou briguenta. Daí 

conversei com as meninas e disse que a partir daquele dia: “Não quero 

mais”. As irmãs se chatearam muito. Já foi na época da irmã Valéria, isso 

já havia passado muitos anos, dos anos 1998 a 2000 mais ou menos. Cortei 

o lanche porque a gente é pobre, mas é limpinha (dona Mila). 
 

 

Nesse episódio fica evidente o protagonismo das participantes do grupo, que não 

hesitaram em criticar as organizadoras do espaço institucional, argumentando que a condição 

social em que viviam (“a gente é pobre”) não era um impedimento para a tomada de atitude. 

O protagonismo do grupo de mulheres é reconhecido por Christopher Lasch: 

 

Os historiadores sempre souberam que as mulheres tiveram um papel 

importante em todos os movimentos de reforma que varreram o país no 

século XIX. As mulheres construíram uma cadeia organizacional 

racionalizada, que era quase tão sofisticada, à sua própria maneira, quanto o 

mundo empresarial. Apesar dos historiadores nunca terem feiro a ligação 

entre as diversas atividades ligadas às mulheres e a questão do trabalho 

(1999, p. 115). 

 

Na fase inicial do grupo, sob a coordenação das freiras, o intervalo para o lanche servia 

também de espaço para a formação. As irmãs preparavam palestras com temas relacionados 

ao trabalho e à geração de renda. Os clubes de mães, no contexto regional, surgiram com uma 

proposta ampla e politizada. Por se tratar de um território com muitas carências, foram as 

mães, organizadas pelas comunidades eclesiais de base, em especial as localizadas na 

Paróquia de Vila Remo, que, na década de 1970, participaram ativamente da luta por direitos 

sociais, como apontamos no capítulo III.  

O grupo de dona Mila possui características diferentes daqueles do clube de mães de 

Vila Remo. Ele tem atuação voltada mais para os trabalhos manuais, geração de renda e 

integração e menos para as reivindicações sociais de natureza ampla, como ocorria na 

vizinhança na comunidade. 

Desde o início o foco do grupo era o incentivo à capacitação para trabalhos manuais. 

 

Quando me chamaram, perguntaram só se eu gostaria de participar. Como 

começou e porque começou eu não sei. Mas a irmã que me convidou disse 

que era um clube de mães para ensinar a costurar, para fazer labor, para 

fazer coisas. Porque naquele tempo havia muita gente pobre. Naquele 

tempo não estava tão bem organizado como está hoje em dia. Então a irmã 

pedia pra gente levar cinquenta centavos e, se alguém precisava comprar 
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um quilo de arroz, então nós tirávamos daquele dinheirinho para comprar o 

quilo de arroz, por exemplo. Aí foi como começou. Quando eu entrei as 

irmãs começaram a confiar em mim, foi quando comecei a liderar o grupo 

(dona Mila). 
 

Dona Augusta, a participante que organiza passeios e atividades extragrupo, rememora 

esse começo do seguinte modo:  

 

Foi lá no “Cedro do Líbano”. No comecinho eu não estava não, mas eles 

dizem que era muita procura, que as pessoas procuravam se tinha curso. E 

aí começaram a pensar. Começou com corte e costura, bordados, e daí 

dona Mila falou: “Eu sei fazer tricô e crochê”. Então ela que começou e 

falou: “Eu posso vim dar aula, posso?” 
 

 

É importante observar que duas das mulheres compartilham a memória de que o grupo 

foi iniciado com o foco no trabalho. Para dona Mila, havia um claro interesse de ensinar às 

mulheres um meio de gerar renda; para dona Augusta, o que ficou mais marcado foi a 

variedade de trabalhos desenvolvidos, bem como o local onde ocorriam os encontros. De 

acordo com Ecléa Bosi (2012): 

 

Não há evocação sem uma inteligência do presente, um homem, uma 

mulher, não sabe o que é se não for capaz de sair das determinações atuais. 

Apurada reflexão pode preceder e acompanhar a evocação. Uma lembrança é 

diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da 

reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia. O sentimento também 

precisa acompanha-la para que ela não seja uma repetição do estado antigo, 

mas uma reaparição (p. 81). 

 

Esta é uma memória feita de hábitos, voltada para a ação. As lembranças passadas 

iluminam o presente das atividades grupais. 

Apesar do grupo existir há 45 anos, não houve muitas mudanças no modo de seu 

funcionamento, já que desde o princípio o foco é nos trabalhos manuais, as reuniões são 

semanais e o lanche da tarde é compartilhado. 

 

Olha, na realidade, a gente tem um dia certo, tem aquele horário, porque, 

assim, a gente acha que é a melhor hora pra gente se reunir. A gente faz de 

tudo para não faltar, tem gente que falta mais... Quarta-feira. A gente 

chega, na realidade uma e quinze [horas], às vezes, quando dá pra chegar. 

Então, ali, a gente se cumprimenta, conversa, cada uma leva o seu trabalho 

que já está fazendo – se não está fazendo vai começar. Então uma pede 

opinião para outra: “O que que acha que deve fazer?”; “Olha, tal cor 
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combina com esse, tal não combina”. É: “Ahhh, ficou bonito, ah você... dá 

pra você dar um jeito aqui, dá uma mão pra mim, ensinar a fazer”. É assim. 

A rotina de lá é essa, entendeu? É uma passando para outra. Normalmente 

as que mais sabem acabam ajudando aquelas que menos sabem. Ou então 

fazendo um acabamento que uma pessoa não sabe fazer. “Ah, não dá pra 

você fazer pra mim?”; “Ah, então tá aqui!” Eu paro o meu trabalho e vou 

fazer o que ela pediu, entendeu? É assim a rotina de lá. Uma ajudando a 

outra, principalmente aquelas que mais têm uma certa dificuldade. Ou 

então, às vezes, até mesmo a gente, que sabe mais um pouco. Como a dona 

Nair, que já é uma senhora de idade, uma mulher muito inteligente também, 

hoje ela tem uma visão pouca, né? Então, ela fala assim pra mim: “O 

acabamento você faz pra mim?” Eu falo: “Faço!” A dona Iracema também, 

que é uma mulher, assim. Hoje, por conta da idade, elas estão tendo um 

pouco mais de dificuldade. Então ela [dona Mila] busca pessoas mais 

jovens, para poder estar ajudando. Então o trabalho lá é assim: uma 

passando para outra, outra que sabe ou que pode ajudar. Você entendeu? 

Então, aquelas que sabem mais acabam ajudando: desmancha o trabalho, 

não ficou bem feito, desmancha põe na agulha de novo. “Olha, você podia 

fazer isto”. A gente vai e faz, monta. Aí, às vezes, faz a primeira carreira: 

“E agora dá pra você continuar?”; “Não sei esse ponto, dá pra você me 

ensinar?; “Ótimo, então vamos lá, pega agulha que eu vou ensinar você”. 

É assim que funciona (dona Ilzabete). 

 

Nessa fala percebemos que o grupo é um lugar mais aberto para o compartilhamento das 

aprendizagens. O que corrobora a afirmação de Jacqueline I. M. Brigagão et al (2014) de que 

os grupos são espaços nos quais é possível assumir posições, compartilhar experiências, fazer 

negociações e coproduzir sentidos: “Ou seja, no grupo a multiplicidade de visões tem mais 

espaço para se manifestar e os/as participantes têm mais possibilidades de se posicionar diante 

dela” (p. 75).  

 

6.2 O ARTESANATO E A AÇÃO SOCIAL 

 

A líder do grupo percebe e aponta mudanças entre o que o grupo fazia antes e o que faz 

hoje. É possível perceber o quanto a possibilidade de fazer trabalhos caritativos com o que 

elas produzem motiva a participação das mulheres nesta e em outras atividades. 

 

Acertamos que iríamos juntar o dinheiro e os materiais durante o ano, para 

doarmos a alguma instituição (dona Mila). 

 

A função do grupo eu acho que é manter uma coligação com todo mundo, 

né? E participar desses benefícios. Mas eu acho que o que agrada o grupo 

mesmo é elas sentirem que estão podendo dar um agasalho para quem está 

precisando (dona Helenice). 
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Nas necessidades urgentes, rememoram as mulheres, o grupo cuidava das participantes 

como podiam. Juntas, faziam campanhas e davam um jeito. 

 

Aquela moça dos quatro filhos, mataram o marido dela. Ela gostava de 

estar no clube de mães porque nós a apoiamos naquela dificuldade, 

ajudávamos ela no que podíamos (dona Mila). 
 

Ao longo do tempo de existência do grupo, foram desenvolvidas diversas ações sociais, 

tanto dentro quanto fora da comunidade. 

Desde o início, o clube possibilitou um espaço de aprendizagem de diversos tipos de 

artesanato. Apesar de todas as peças produzidas serem doadas para a manutenção de duas 

casas de apoio, essas aprendizagens também possibilitaram que cada uma, em suas casas, 

produzisse objetos para a geração de renda individual. 

No coletivo, elas entendem que o grupo tem um papel fundamental de unir as mulheres 

na criação de objetos para a comunidade: 

 

O primeiro dinheiro que nós juntamos, compramos uma cadeira de rodas e 

doamos para uma rádio doar para alguém. Todas ficaram contentes. No 

outro ano minha [filha] Paloma pegou a Marina [a neta que foi adotada em 

um abrigo chamado Vila Acalanto, localizado na região]. Aí falei assim: 

“Olha, esse dinheiro que vamos ajuntar, vamos ajudar o orfanato da Vila 

Acalanto”. Outra disse que seria bom também comprar cestas básicas, mas 

para fazermos cestas básicas precisávamos de mais dinheiro. Então outra 

sugeriu fazermos bingos – temos bingos aqui há muitos anos. Decidimos 

isso: com a mensalidade ajudamos a Vila Acalanto e com os bingos 

comprávamos cestas básicas. Já ajudamos bastante com fraudas. Esse ano 

compramos uma máquina de lavar [roupas] para elas (dona Mila). 

 

 

Isso, a gente produz e ela faz a entrega todo mês de julho para a casa de 

abrigo das crianças com cancer, de blusa, de cachecol, de manta, de cocha, 

que tem umas lá que faz cocha de crochê, faz. Então é essa a meta da gente, 

o que ela [dona Mila] pede pra gente é uma blusa pelo menos por ano, 

entendeu? Que ela pede para cada aluna. Uma pra cada pessoa do grupo, e 

uma blusa. Mas também, se você não conseguir fazer, não tem problema 

(dona Helenice). 
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6.3 AS REGRAS DO GRUPO 

 

Quanto às regras do clube de mães, ficou evidente, nas falas, que há algumas 

determinações que precisam ser seguidas. As faltas são controladas e cobradas; uma taxa de 

manutenção é exigida para diversos fins; há um limite de idade para entrar no grupo (acima de 

18 anos, portanto, mulheres adultas). As meninas mais jovens não podem participar para 

evitar “constrangimentos”; as novas participantes precisam ser conhecidas e todas devem se 

envolver em tudo que a líder propõe. 

Uma secretária, que também acumula a função de tesoureira, ajuda a dona Mila no 

controle de presença e no recebimento das contribuições mensais. Esse dinheiro é usado para 

a compra do material (linhas, lãs, agulhas etc) e, também, na aquisição de cestas básicas e ou 

algo que as entidades assistidas pelo grupo estiverem precisando a cada ano. 

As entrevistadas têm um entendimento diferente do que são essas regras: 

 

Tem. Lá dona Mila pede que não pode faltar três semanas seguidas, e, se 

tiver que faltar, dá um aviso. Tem que ter, levar a sério, porque às vezes vai 

lá e começa e não continua. Como ela está na casa dela, particular, ela 

pede pra gente levar só pessoas conhecidas, porque a gente conversa: 

“Tem uma pessoa que quer ir fazer”; “Então você conhece? Da onde que 

é?” Aí tá tudo bem. Aí a gente dá todo parecer da pessoa. Então eu sou 

responsável, eu levo muitas pessoas lá. Porque a gente participa do terço, 

lá no clube: “Ah, eu quero aprender fazer”. Só que eu já vou falando: “É 

assim, ela [dona Mila] não gosta que falta e tem que pagar por mês e este 

dinheiro não é pra ela; ela faz doações, e ela dá tudo por escrito, mostra 

pra nós o que ela comprou, o que ela fez. É tudo em doação, não fica nada 

pra ela. Então, tudo assim”. Tem gente que fala: “Ah, não vou não!”; 

“Você que sabe. É assim!” Tem regras. Não pode faltar, tem que trazer o 

seu prato. Se, por exemplo, nesta quarta eu não vou, eu sou responsável, eu 

tenho que mandar esse prato de qualquer jeito; eu mando antes ou eu 

explico que eu não vou poder: “Então, eu tô mandando um dinheiro que aí 

a sua secretária vai atrás do lanche” (dona Augusta). 
 

A regra é que todas tinham que me dar uma prenda, daquilo que faziam no 

grupo, pelo menos uma. Mas elas me dão um monte. Hoje em dia nós temos 

aí mais de 60 blusas. Mas naquela época nós não levávamos para o 

hospital, não. Dávamos no colégio, entregávamos no colégio as coisas 

(dona Mila). 
 

Dona Izabete e dona Helenice não consideram essa organização como regras, talvez 

porque não utilizem a palavra regra. 
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Olha, eu não... não vejo regras, não. Eu não vejo nenhum tipo de regra. Eu 

acho, assim, a única coisa que a dona da casa impõe: o respeito. Eu acho 

que isso é normal, isso aí pra mim não é regra. Uma outra coisa que a 

gente, assim, pra não ficar somente nas costas de um, é o lanche. Isso aí é 

imposto. Cada semana são três que levam. Você entendeu? Porque 

antigamente, quando eu entrei, só ficava por conta, mas a maior parte dos 

lanches ficava por conta da dona Mila, a dona da casa. Então a gente 

começou a dizer que não era justo. Você entendeu? Então, o que a gente 

começou a fazer? A gente começou a contribuiu mais um pouco. Aí ela 

[dona Mila] compra o café, o leite ou então o refrigerante. Então a gente 

passou a contribuir mais um pouco, então. E ela determinou algumas 

pessoas para levar o lanche. Então, cada semana, uma leva. Então, não 

existe regra, assim. Existe também aquelas pessoas que não querem 

contribuir – não vou dizer para o senhor que não [tem]. Lá tem uma que é 

assim: ela vai, fica um tempo sem vir, aí depois ela volta. E diz assim: “Eu 

não vim dois meses, então eu não vou pagar”. Mas isso aí a gente acaba 

relevando por conta da idade. Não adianta você brigar por conta disso, é 

besteira. Então ela chega e diz: “Eu só vou pagar este mês”. Então a gente 

diz: “Se a senhora quiser pagar” ou “Não, não, mas esse mês eu quero 

pagar”. Você entendeu? Mas impor regra nenhuma. Nenhuma, nenhuma, 

nenhuma! Eu acho que o que vale mais ali é o respeito. O importante é ter o 

respeito (dona Ilzabete). 

 

Não. A regra que a gente teve, sempre teve, é o seguinte: a gente sempre 

colaborar com tudo que a dona Mila fizer. Que nem esses bingos, essas 

doações de blusa que a gente faz, né? Então, quando uma pessoa entra no 

grupo, ela já entra ciente disso, que ela tem que participar. Ela indo ou 

não, ela tem que contribuir com as mensalidades, porque ali até a dona 

Mila contribui. Até ela contribui! Então é assim. Então, às vezes, tem gente 

que eu acho que, às vezes, vai lá aprende o que quer e se afasta. Não quer 

saber dessas regras, né? Porque, assim, cada semana três pessoas levam o 

lanche: uma leva, duas leva salgado, uma leva doce. Então, vamos supor, se 

amanhã for meu dia de eu levar lanche e eu não for, eu tenho que ter o 

compromisso de mandar este lanche. É isso que a regra pega entendeu? 

(dona Helenice). 

 

 

6.4 SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO GRUPO  

 

O fato de ser um clube de mães não significa que todas as participantes tenham de ter 

filhos. A regra colocada para o grupo é que as mulheres sejam adultas e sejam casadas. Como 

argumentam nas entrevistadas, as jovens poderão se constranger com as falas, piadas, 

palavrões e tudo o mais que a espontaneidade trouxer. 

As justificativas para que as participantes sejam adultas se sustentam em diferentes 

argumentos: 
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Sai, vai e vem, e a gente ri muito, assim que dona Mila fala: “Eu gostaria 

que vocês não trouxessem pessoas que não são casadas, porque aqui é 

grupo de clube de mães, que às vezes as moças querem vim e aprender, daí 

vocês não ficam bem à vontade, de vocês conversam tudo da sua vida. Você 

vai contar suas histórias e, às vezes, não fica bem pra mocinha de estar 

aqui” (dona Augusta). 

 

Sim, claro, claro. Nós falamos muitas bobagens, brincamos muito. Algumas 

falam piadinhas, e nós falamos palavrões também... [risos]. Por isso somos 

clube de mães. Já falaram que queriam trazer netas e tudo, eu já falei pra 

elas que se alguma mocinha quer aprender alguma coisa fora do clube de 

mães, pode vir na minha casa que eu ensino. Mas no clube de mães não. Eu 

sou uma que falo palavrões. Elas adoram me ouvir falar palavrões em 

espanhol [risos]. Às vezes elas me provocam só pra eu falar um palavrão 

(dona Mila). 

 

É interessante observar esse argumento que se contrapõe à ideia historicamente 

construída de mães estarem associadas a uma dimensão de dedicação, pureza e pudor. Seria o 

amor materno um instinto, uma tendência feminina inata ou depende, em grande parte, de um 

comportamento social, variável de acordo com a época e os costumes? É essa a pergunta que 

Elisabeth Badinter procura responder em seu livro L'amour en plus, de 1980, traduzido para o 

Brasil por Waltensir Dutra (1985). A autora discute uma multiplicidade de sentimentos 

presentes na mulher que atravessam a cultura, os desejos e as frustações da mãe, concluindo 

ser o amor materno mais um sentimento como outro qualquer: incerto, frágil e imperfeito. O 

sentimento pode até não existir, e se existir pode ter todas as imperfeições. Isso contraria 

nossas crenças socialmente construídas por não estar “profundamente inscrito” na natureza 

feminina.  

Talvez fosse essa a concepção no início, já que o grupo foi fundado por uma ordem 

religiosa feminina. Ao longo do tempo, as participantes o reinventaram e o sentido da 

expressão clube de mães. Trata-se de um lugar onde mulheres casadas, que têm ou tiveram 

vivência sexual, podem compartilhar experiências, falar palavrões e dar risadas. Daí a 

impossibilidade da participação de crianças e “mocinhas”. 

Porém, quando a situação exige flexibilidade nas regras, a necessidade da participante 

“fala mais alto”, como no caso contado por dona Mila: 

 

Antigamente, quando as freiras dirigiam o clube de mães, algumas traziam 

crianças. Mas não era muito bom, não. Mas havia uma moça que tinha 

quatro crianças muito pequenas, se ela não trazia-os, ela não podia vir. 

Eles eram muito quietinhos e não atrapalhavam. Também naquele tempo 
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estavam as irmãs e não podíamos falar muitos palavrões [risos]. Como a 

irmã Glória me conhecia, eu ficava mais à vontade. Uma amiga, que já 

faleceu, teve um dia que todas me chamavam ao mesmo tempo e eu não 

conseguia responder, aí essa amiga me tacou um novelo de lã [nesse 

momento ela sussurrou “filha da puta!”] ... [risos]. Hoje não: são mais 

livres, contam piadas. Na minha casa elas fazem o que querem. As crianças 

ficavam num banquinho e nem se mexiam. Hoje em dia não gosto muito que 

tragam crianças, porque as mulheres conversam muito, falam muitas piadas 

e outras “tonterias”. Por exemplo, tem a N., que nem faz quase nada, mas 

só gosta de contar piadas que o neto lhe conta. Então ela vem aqui conta-

las. 

 

6.5 A CONVIVÊNCIA RELIGIOSA 

 

A religião também não é um critério para participação no clube de mães, apesar de ter 

sua origem em uma instituição dirigida por freiras e a maioria das mulheres ser católica e 

integrantes da comunidade eclesial do bairro. Há participantes de outras religiões e a líder as 

acolhe como acolhe a todas. Apesar de todo o esforço, percebi na fala das entrevistadas que 

na hora da oração do grupo há inquietude das partes. 

 

É. E o que às vezes é até erro nosso também. Tem pessoas que entram lá 

que são de outra religião. Aí a gente tem nossa oração, aí elas rezam só o 

Pai Nosso. Na Ave Maria elas ficam caladas. Mas pelo menos estão 

respeitando. Mas aí já começa: “Ô, fulana, você não rezou. Aqui nós somos 

católicas apostólicas romanas”. Mas aí também não pode falar assim... 

(dona Augusta). 
 

 

Dona Ilzabete também se refere à participação livre nas orações. 

 

Com o grupo (...) como por exemplo, agora mesmo, terça-feira, teve um 

terço. Todas quartas-feiras dona Mila, além do lanche, tem tricô, tem o 

lanche, né? O cafezinho das três horas. Então, a gente tem as nossas 

orações e nessas orações ela pede por todas nós, a família, todo mundo que 

tiver sua intenção acaba colocando. E de vez em quando existe dela fazer 

algum terço, alguma coisa assim, nessa hora que a gente estamos lá, né? 

Quem quiser participar, quem não quiser, né? Como acontece, tem uma que 

é de outra religião, acaba indo embora por conta disso. Mas a gente 

também respeita. Eu acho que você tem que respeitar também a religião da 

pessoa. 

 

 

6.6 O DESLIGAMENTO 
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Quando alguém se afasta do grupo, todas sentem. A participação cria laços afetivos 

duradouros, e o desligamento de alguma participante gera desconforto, luto, tristezas. Todas 

se inquietam tentando entender os motivos. 

 

Ela [dona Mila] não gosta que comece a faltar. Num vem, e aí ela quer, 

procura saber. Ela tem os telefones, pergunta pra gente: “Cadê fulana? 

Não veio mais”. E aí a gente procura saber por que: “Não posso ir mais 

que eu estou trabalhando ou estou cuidando dos netos”; “Então, porque 

você não foi lá e falou ‘não venho mais’?” Mas a gente procura ajudar 

dona Mila, ela não pode fazer tudo só (dona Augusta). 

 

6.7 O GRUPO COMO LUGAR DE ACOLHIMENTOS E CUIDADOS 

 

Das funções do grupo, vários aspectos são destacados, do prazer de cuidar e servir à 

busca por saúde nas conversas e desabafos propiciados e facilitados pelo ambiente acolhedor. 

Convocamos Leonardo Boff (2005, p. 29): “Cuidado, pois, por sua própria natureza, 

inclui duas significações básicas, intimamente ligadas entre si. A primeira designa a atitude de 

desvelo, de solicitude e atenção para com o outro. A segunda nasce desta primeira: a 

preocupação e a inquietação pelo outro, porque nos sentimos envolvidos e afetivamente 

ligados ao outro”. 

As entrevistadas não possuem uma definição filosófica do cuidado, porque elas o 

sentem e o praticam. Compartilham experiências que humanizam o grupo. 

Uma coisa que queria enfatizar é que acho que nunca a gente deve deixar 

de fazer este tipo de trabalho, nem deixar de passar para as pessoas, 

porque isto é muito legal. É uma coisa de incentivo, não só pra gente que 

tenta buscar e aprender alguma coisa. Isso serve pra saúde, não parece, 

mas é pra saúde. Se a gente tá chateada, deprimida, isto deixa a gente com 

a ideia melhor, com a cabeça melhor, com a mente melhor. Somos muito 

ajudadas... Mas sabe por quê? Eu falo isso pro senhor, tem esse detalhe: 

tem outra pessoa lá que ela tem o problema de demência. É muito 

interessante, e ela tem dificuldades, ela tem mesmo, é comprovado em 

exames. E ela, ela chega assim, diz: “Ah, lembra aqui que eu não consigo 

lembrar mais”. E a gente vai lá e mostra pra ela: “Olha, não é assim, é 

assim, olha!” Mesmo com aquela dificuldade, certo? Não querendo dizer 

que todas têm aquela dificuldade, não, certo? Não, pelo contrário. Mas isso 

ajuda, porque amanhã ou depois você não possa ter um problema de 

demência como no caso disso... É ter algum problema de depressão, porque 

isso melhora muito, isso não deixa você se afundar em nada, você consegue, 

você fazendo isso, você consegue digerir as outras coisas. Você consegue 

resolver as outras coisas. Eu penso dessa forma. Você consegue se sair 

melhor em tudo que você vai fazer. Você tem aquela calma pra se fazer. 

Sabe, eu consigo me desligar. Por exemplo, agora, se eu chego lá em casa 
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nem consigo sentar no sofá, pegar meu tricô, ou então meu bordado e ficar 

quietinha no meu canto ali. Às vezes nem olho, nem ligo televisão, que eu 

quase não assisto, só ouço só. Estou ali bordando, até esqueço um pouco. 

Aí meu marido fala assim: “Você não vai dormir, não?”; “Já estou 

terminando”. E vou. É uma coisa assim, sabe? É bom pra mente, é bom pra 

alma, é bom pra tudo. É bom pra cabeça (dona Ilzabete). 

 

Porque elas têm um horário de lazer, um horário. Porque eu vejo muitas 

reclamarem que o marido reclama que elas ficam à noite fazendo tricô ou 

crochê ou bordado ou não sei o quê. Então, elas chegam lá falando: “Hoje 

eu quero fazer o meu trabalho sossegada, porque esta semana meu marido 

encheu muito meu saco”. Porque os maridos querem que as mulheres 

fiquem conversando e as mulheres ficam lá no tricô. Então eu acho que isto 

ajuda a amenizar essa angústia que elas sentem, né? Elas nem querem falar 

não pro marido, mas também não quer deixar o tricô de lado. Então, essas 

horas que elas vão lá [no clube], elas conseguem se desabafar de um jeito 

ou do outro (dona Helenice). 

 

O cuidado exige uma atitude de especial atenção e entrega. Sua própria natureza inclui 

muitos significados, como a solicitude e a atenção para com o outro, por nos sentirmos 

envolvidos e afetivamente ligados. Da filosofia compartilhamos a ideia de que o cuidado vai 

além de um ato singular ou uma virtude ao lado de outras. “É um modo-de-ser, isto é, a forma 

como a pessoa humana se estrutura e se realiza no mundo junto com os outros. Melhor ainda: 

é uma forma de ser-no-mundo e, a partir daí, de relacionar-se com as demais coisas” (BOFF, 

2005, p. 17). 

Para dona Helenice, o grupo é um importante espaço de cuidados na comunidade, que 

traz muitos benefícios para as participantes. Ela aponta a dona Mila como a responsável por 

promover as benfeitorias. 

 

Eu acho que esse grupo foi criado para um benefício da comunidade. Que 

quando ele foi criado, ele foi criado no “Cedro do Líbano” e a dona Mila 

sempre foi uma pessoa, assim, de querer fazer alguma coisa pra alguém, 

né? Ela sempre teve isso em mente, né? Desde que eu conheço a dona Mila, 

sempre teve isso. Tanto é que nem foi ela que fundou o clube de mães, né? 

Mas, aí, a mulher [dona Josefa] saiu e ela ficou com o clube de mães. 

Então, acho que foi mais para um benefício e pra uma... como é que pode 

falar? Uma ... não é diversão... uma carência com as pessoas, um modo de 

ajudar as pessoas psicologicamente, entendeu? Que nem a dona Cida. A 

dona Cida sempre passou também por muitos problemas, perdeu o marido. 

E a dona Mila sempre foi essa pessoa positiva. Desde que eu conheço a 

dona Mila, é essa pessoa positiva. Ela nunca pensa negativo. Só, só pensa 

positivo e isso acho que vai chamando, cativando as pessoas, né? Vai 

cativando porque ela trata todo mundo igual, não tem diferença, ali no 
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grupo quem falar “ahhh, dona Mila gosta mais dessa do que daquela”, é 

mentira. Ela gosta de todo mundo, e a gente vê o carinho que ela tem pelas 

pessoas, entendeu? Com qualquer uma, não importa. Seja a mais antiga, a 

mais nova, a mais velha, não tem isso. Pra ela todo mundo é igual, e eu, 

isso daí, eu acho que cativa todo mundo, né? Porque, às vezes, o grupo nem 

vai mesmo pra trabalhar, o grupo vai mais pra conversar, pra trocar ideia, 

pra fazer gozação, né? E então eu acho que é mais pra isso o grupo. 

 

6.8 AS CARACTERÍSTICAS DE LIDERANÇA DA DONA MILA 

 

Segundo Denise Mesquita de Melo (2013), um líder é aquele que vai sendo reconhecido 

por seus pares, por saber intuir o momento exato de agir, sendo assertivo na escolha da forma 

e da intensidade de cada ação. A dona Mila, além de ser aceita, conquistou a confiança de 

todo o grupo. Ela está envolvida com todas as ações do clube de mães, conhece bem as suas 

participantes e se envolve com as questões pessoais e do cotidiano de todas. Sabe coordenar e 

transmitir respeito às diferenças e aos posicionamentos. 

Carlos Henrique Lisboa da Cunha e Denise Vieira da Sila Lemos (2011), na teoria sobre 

o papel da liderança, destacam a capacidade de articulação das pessoas levando em conta suas 

necessidades. Dona Mila desempenha seu papel de liderança e o articula com a vontade das 

outras. Como ela mesma diz que a opinião das outras é muito importante em todas as decisões 

do grupo. 

Antes de fazer eu pergunto a todas elas se está certo ou se não está certo. 

Então as professoras [da prefeitura] acharam que cada uma fez o que quis, 

sem contar com a outra, então elas acharam que sendo meu desenho mais 

pobre, porém melhor, porque eu partilhei com as outras o que iria fazer. 

Elas viram que eu servia para dirigir, porque eu contei com as outras para 

ver se estava certo meu desenho, as outras não. Nesse curso havia gente 

não só daqui do bairro (dona Mila). 

 

6.9 UMA LÍDER QUE ACOLHE 

 

O Clube de Mães da Dona Mila é um grupo muito acolhedor. E essa é uma 

característica muito forte da líder, que contagia assim as demais mulheres.  

 

Ah, tem muitas histórias, muito bom lá, a gente gosta muito. Dona Mila, em 

primeiro lugar, ela acolhe, ela não exclui ninguém. Ela acolhe, ouve cada 

uma que vai lá. Tem história às vezes triste, às vezes alegre, mas ela tá 

sempre alegre, presente, né? Com a gente. Parece que ela vive quando a 

gente chega lá, falando que eu estou triste, não estou legal, ela olha, ajuda, 

a gente sai outra pessoa. Dona Mila é muito acolhedora. E mais: a gente 
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vai pra conversar, rir, distrair, sai trabalho, mas... Não pode forçar e a 

gente... dona Mila é como nossa mãe, tem o lugar dela. A gente sente em 

casa e ela fala: “Vai atender pra mim. Vai lá buscar aquilo pra mim, tá em 

tal lugar”. Têm, todas têm confiança ali, elas sabem. Então, se vem alguém 

estranho, alguém, uma pessoa que ela não conhece, então ela pergunta. 

Pede mesmo, conversa com a gente sempre, sempre (dona Augusta). 

 

Ela destaca ainda o esforço de dona Mila para manter o grupo, mesmo no período de 

transição, quando sua casa foi desapropriada pela prefeitura para a canalização de um córrego. 

Na ocasião, a líder foi morar com a sua filha em um condomínio próximo e, uma lá ela, fez 

questão de reservar o salão social para a realização do clube de mães, enquanto preparava a 

casa onde mora hoje. 

 

Mas em primeiro lugar é a dona Mila mesmo, porque quando ela saiu da 

onde ela morava, até ela preparar esta casa, ela ainda arrumou no salão 

dos prédios, aqui onde ela foi, pra casa da Paloma, sua filha. E a gente 

falava: “Não vai ter mais?” “Não, vai ter, a gente vai dar um jeito, deixa 

eu melhorar, que eu possa sair da cama” – que ela também estava, ficou 

doente, né? Para nós ela é acolhedora, ela gosta de todo mundo. Quando 

uma sai ficamos numas quatro ou cinco lá pra conversar sobre a saída; ela 

conversa, ela fala as diferenças, e fala: “A gente vai ter paciência com ela. 

É assim, a gente tem que conviver, do jeito dela”. Ela dá conselho pra gente 

(dona Augusta). 

 

Em 2013 a casa de dona Mila, e todas as outras da rua em que ela morava, foi 

desapropriada para a canalização do córrego Ponte Baixa, que inundava a área nos períodos 

de chuva forte. O grupo ficou alguns meses parado enquanto ela se adaptava ao apartamento 

de sua filha, recuperando-se de um acidente doméstico em que fraturou o joelho e resolvendo 

os trâmites da compra de uma nova casa. É sobre esse momento de transição que dona 

Augusta se refere na fala acima. Mesmo sem as reuniões de quarta-feira, o vínculo da 

convivência não se perdeu. As mulheres mantiveram seus encontros, com visitas às casas 

umas das outras, por contatos telefônicos, no revezamento de cuidados com a dona Mila, 

durante a convalescência, nos encontros da igreja local, entre tantos outros. 

Pouco tempo depois, cerca de um ano, dona Mila comprou a nova casa e fez as 

adaptações para receber o grupo. Houve medo de que o clube acabasse, mas isso nunca foi o 

pensamento da líder, nem era o desejo das outras mulheres que formam o grupo. 
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CAPÍTULO VII – MULHERES ARTESÃS CRIANDO ESPAÇO DE 

EMPODERAMENTO  
 

7.1 AFETOS  

 

Começo discutindo os afetos e como eles são compartilhados no clube de mães de dona 

Mila. Na análise foi possível identificar que eles estão presentes, são demonstrados 

explicitamente pelas mulheres do grupo e que o espaço que ocupam é um lugar de 

proximidade, união. Lá elas podem não só confraternizar e falar o que sentem, mas também se 

abraçar, sorrir, brincar, gargalhar, acolher os sofrimentos, contar piadas e realizar trocas 

afetivas. 

 

Ah, com certeza, tinha pessoas lá muito revoltadas, né? As pessoas que 

vêm, assim, machucada por dentro, triste, abalada. E lá, num sei te 

explicar, a gente melhora bastante, viu? A gente se une e lapida bastante 

também. Não sei se é pelo exemplo que a dona Mila dá, pelo jeito que ela 

conduz a gente, não sei... Só sei que o grupo mudou bastante também. Às 

vezes a pessoa chega lá meio acanhada, meio assim. Mas também é, assim, 

se chegar alguém lá que não gosta de barulho não fica (dona Helenice). 
 

Fica evidente nessa fala que não é possível saber claramente em que medida o grupo 

modifica as participantes ou elas modificam o grupo. Na interação social da vida cotidiana a 

realidade é compartilhada o tempo todo. Peter Berger e Thomas Luckmann (2004), 

argumentam: 

 

Meu aqui agora e o dele colidem continuamente um com o outro enquanto 

dura a situação face a face. Como resultado, há um intercâmbio contínuo 

entre minha expressividade e a dele. Vejo-o sorrir e logo a seguir reagindo 

ao meu ato de fechar a cara parando de sorrir, depois sorrindo de novo 

quando eu sorrio etc. Todas as minhas expressões orientam-se na direção 

dele e vice-versa e esta contínua reciprocidade de atos expressivos é 

simultaneamente acessível a nós ambos. Isto significa que na atuação face a 

face a subjetividade do outro me é acessível mediante ao máximo de 

sintomas. Certamente, posso interpretar posso interpretar erroneamente 

alguns desses sintomas. Posso pensar que o outro está sorrindo, quando de 

fato está sorrindo afetadamente. Contudo, nenhuma outra forma de 

relacionamento social pode produzir a plenitude dos sintomas face a face. 

Somente aqui a subjetividade do outro é expressivamente próxima. Todas as 

outras formas de relacionamentos com o outro são, em graus variáveis, 

“remotas” (p. 47). 
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Nas situações difíceis o apoio do grupo é muito importante e ajuda as participantes no 

enfrentamento de doenças e de outros problemas. Por exemplo, sentir-se aceita por seus pares 

e acolhida em seus sofrimentos é um fator de grande motivação para dona Helenice continuar 

participando. 

 

Pesquisador: O grupo tem te ajudado? 

Dona Helenice: Muito, muito. Com força moral, física, né? Que rezam 

muito, põe eu pra cima, não deixa eu ficar pra baixo. A Bete mesmo já me 

contou um monte de histórias que acontece lá onde ela trabalha, e que as 

pessoas superaram, né? E que hoje a medicina tá avançada e que hoje tá 

mas fácil tratamento. Ela falou que teve uma médica lá, que a médica ficou 

um ano sem trabalhar, com esse mesmo problema. Hoje a médica tá lá, 

trabalhando novamente, atendendo. Então, elas que trabalham nesta parte 

de saúde, dá muita força, viu? Muita. Que ela trabalha ali no posto [de 

saúde] de Santo Amaro, né? É uma pessoa assim muito ungida, abençoada, 

sabe? Que fala umas coisas que pega, entendeu?
27

 

 

O grupo também é visto como um espaço de lazer e confraternização. Para muitas das 

senhoras ir ao clube de mães representa a única possibilidade de sair de casa e encontrar as 

amigas. É o principal momento de lazer durante a semana, pois as atividades domésticas 

ocupam todo o tempo delas. 

 

Na realidade, é uma forma de você sair um pouco da sua rotina. Porque 

você descansa um pouco sua mente. Porque você descansa sua mente. 

Porque não é fácil, além de fazer meu trabalho, eu tinha uma casa grande 

que eu cuidava, uma casa que dava praticamente duas casas, uma parte de 

baixo e uma parte de cima, então se torna duas casas, né? E, assim, a gente 

também tem problemas, a gente não anda reclamando, porque se reclamar 

é pior. Então, lá [no clube] você acaba... melhora um pouquinho seu 

humor. Às vezes você tá nervosa, tá irritada, você tá com vontade de 

mandar alguém, né? Xingar. E ali a gente acaba conversando uma com a 

outra, a gente acaba se distraindo. Até aquela angústia, aquela sensação de 

raiva que você tá sentindo acaba passando, você entendeu? Então é um 

momento de você descontrair um pouco, é uma forma de descontração. 

Então você sai, você conversa, uma ouve de um lado, outra ouve do outro; 

você ouve que às vezes aquela pessoa ali está mais com problema do que 

você, você sabe? Você olha assim, que não parece que é um aprendizado, 

mas é, viu? Olhando uma pessoa que está ali na frente, com um problema 

maior do que o seu e você fala: “Nossa, o teu é maior!” Não é? Então você, 

ouvindo aquela pessoa, você se sente mais confortada, ela te passa uma 

                                                           
27

 Helenice está enfrentando, neste momento, um segundo câncer. O primeiro foi de mama e este é nos ossos. Ela 

sente muitas dores, mas não deixa de participar do grupo porque, segundo ela, o ambiente, o apoio e os afetos 

que ali recebe diminuem a dor e lhe encorajam. 
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palavra boa, a outra também te passa e assim vai. Um momento de 

descontração pra mente (dona Ilzabete). 
 

Sobre o trabalho doméstico, Michelle Perrot (2007) afirma que ele: 

 

[...] resiste às evoluções igualitárias. Praticamente, nesse trabalho, as tarefas 

não são compartilhadas entre homens e mulheres. Ele é invisível, fluído, 

elástico. É um trabalho físico, que depende do corpo, pouco qualificado e 

pouco mecanizado, apesar das mudanças contemporâneas. O pano, a pá, a 

vassoura, o esfregão continuam a ser os seus instrumentos mais constantes. É 

um trabalho que parece continuar o mesmo desde a origem dos tempos, da 

noite das cavernas à alvorada dos conjuntos habitacionais (p. 115). 

 

No grupo as mulheres compreendem o que as outras sentem porque vivem situações 

similares. A novidade do dia, em uma semana qualquer, poderá ser a situação de alguém; tudo 

que envolve as participantes faz parte do contexto grupal. 

 

Olha, eu vou dizer pro senhor, é assim: elas buscam um apoio, uma forma 

de conversar, sabe? Eu vou tirar por duas que eu ouvi ali falando uma 

coisa interessante outro dia, que eu fiquei até emocionada. Uma foi a 

Helenice, uma delas foi ela. Ela até chorou nesse dia, foi até na quarta-

feira passada, foi quarta agora... Ela falou uma coisa pra gente que eu até 

emocionei. Ela falou assim pra gente: que com todos estes problemas que 

ela tá passando, doença, ela disse pra gente que não imaginava que ela 

teria apoio da gente ali; que ninguém ficou olhando pra ela e falando “ô, 

coitada”, “tadinha”. Ninguém, ninguém, ninguém... pelo contrário, a gente 

começou a conversar com ela como se fosse uma coisa normal e, ali, tratar 

ela como se nada tivesse acontecido. E ali ela falou assim: “Olha, eu nunca 

imaginava que vocês fossem me tratar dessa forma” (dona Ilzabete). 
 

O vínculo afetivo é reconhecido pelas participantes como sendo uma marca do clube de 

mães da dona Mila. Lá elas estão sempre em estado de graça, parece a hora do recreio em 

uma pré-escola. “Minhas meninas”, é como a líder as chama. E são mesmo. Parecem voar 

quando se expressam, cantarolam lembrando outros momentos vividos. O grupo é sempre 

uma festa. 

 

[Risos] É louco, é louco! Aquelas velhinhas lá, vou falar, viu? Se eu tiver a 

força que elas têm, estou bem, viu? Aquelas velhinhas lá é pau na queda! 

Não há tristeza naquele grupo. Se você chegar lá: “Ah, não estou boa”; 

“Ah, dor disso, dor daquilo”, ou sua dor passa ou elas vão ficar te 

enchendo as paciências até o fim do curso. Então, é mais para tirar sarro 

mesmo. A gente tira sarro das que trabalham melhor, das que trabalham 

pior. É mais um encontro pra diversão, entendeu? Não é tanto um trabalho 
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mesmo que o pessoal faz [no clube]; elas fazem em casa aqueles trabalhos 

(dona Helenice). 

 

São quase todas como minhas irmãs. Ontem mesmo vieram algumas, 

arrumaram tudo lá dentro. Elas estão envolvidas uma com as outras. Todas 

sabem o que a outra está passando. Quando uma fica doente, o telefone não 

para de tocar pra saber como está, o que precisa. Estão todas unidas umas 

com as outras: se precisa de um médico, uma delas, alguém já se 

disponibiliza dizendo “eu vou contigo” (dona Mila). 

 

As mulheres cuidam umas das outras e os afetos se estendem para fora do grupo. O 

vínculo se dá a partir das relações que se estabelecem entre as pessoas e pressupõe respeito às 

diferenças e à existência de necessidades comuns e complementares. Trata-se de uma 

articulação que ultrapassa as fronteiras do grupo e passa a fazer parte do cotidiano da 

comunidade. 

 

Agora mesmo, a J. está passando necessidades, uma situação bem ruim. 

Então, não estou levando alimentos para as cestas básicas na igreja; estou 

fazendo um esforço pra ajudá-la. O problema é que o marido não aceita 

ajuda. Ele diz que é ele que tem que resolver. Mas não vamos abandonar 

nossa irmã, nós sabemos o que é passar necessidades. Quando eu cheguei 

aqui, nesse Brasil, sozinha e sem família, só eu sei a falta que faz uma ajuda 

de alguém. Hoje, o que sustenta a casa são os trabalhos que ela faz aqui, 

não só a casa, mas os netos também (dona Mila). 

 

O grupo fomenta uma rede de solidariedade e de sociabilidades, evidente nos momentos 

difíceis que as mulheres enfrentam. 

 

Elas vêm e falam. Ás vezes estão com uma tristeza e desabafam. O marido 

da I. está com problemas de saúde; ela ficou muito ruim com isso, entrou 

em depressão. Agora ela mudou, porque a gente conversa e compartilha 

nossas vidas, falamos dos problemas que passamos e conseguimos ter 

esperança que, se hoje está ruim, Deus vai abrir o sol amanhã para nós. Eu 

perdi meu marido, perdi minha filha, perdi minha casa, mas eu não me 

entreguei. Teve uma senhora que tentou se matar, mas todos conversaram 

com ela e ela foi ajudada por todas. Hoje ela morreu, mas ela adorava vir 

ao grupo. Agora mesmo temos o problema da Helenice, que não é fácil. 

Nossa, todo mundo conversa com ela! Não como uma pessoa doente, mas 

como alguém que pode superar (dona Mila). 
 

Trata-se também de um espaço para o desabafo das dores do viver, onde a escuta 

solidária de mulheres que se conhecem e se gostam funciona não só como um suporte afetivo, 
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mas também como uma estratégia de empoderamento coletivo. Ao compartilhar problemas e 

encontrar soluções conjuntas, todas crescem e se transformam. 

O pretexto inicial para participar do grupo é sempre o desejo de aprender os trabalhos 

realizados, artesanatos em geral. Aos poucos a relação se transforma, criam-se vínculos, 

nascem novas amizades e a família do clube de mães da dona Mila vai aumentando. 

 

Uma que, em primeiro lugar, elas querem aprender, interessadas lá para ir 

fazer o trabalho com lã, a linha, o bordado. Mas daí ela vê que todo mundo 

acolhe, todo mundo recebe bem. Se uma chega e não dá um abraço, um 

beijo: “É, você nem me viu aqui. Eu estou presente, eu também estou aqui!” 

Então a gente vai lá, dá um abraço, só se sai correndo. Mas quando chega 

todo mundo, se uma esquece também a dona Mila, ela chega e: “Olha, 

estou aqui, você nem me viu?” Aí vai lá e dá um abraço. Então é bem 

assim: uma acolhe a outra (dona Augusta). 

 

 

Às vezes, na convivência grupal é preciso enfrentar os medos e as ansiedades. Respeitar 

o funcionamento de cada uma: algumas falam mais, já outras são mais tímidas. Cada uma 

contribui com o que pode do seu repertório de condutas e forma de ser. 

 

É... Então, a Helenice falou assim pra gente: que tem dia que ela chega lá 

com tanta dor, com tanta dor... E ela disse assim que, conforme vai 

conversando com a gente, dando risada com a gente, parece que a dor 

passa, a dor passa. Então, isso deixou a gente assim, sabe? Confortada. 

Que a gente não imagina que a gente vai passar uma coisa boa pra pessoa, 

você entendeu? E não só ela como tem outras que, como qualquer um ou eu 

ou outro... Porque eu tenho uma dificuldade para falar dos meus 

problemas; eu me seguro um pouco pra falar, eu tenho aquela retração, 

sabe? Eu me seguro, não consigo me soltar muito. Às vezes brinco, tudo, 

[mas] não consigo me soltar e então eu sei que tenho outra lá que está 

tendo muitas dificuldades financeiras, você entendeu? Então, e ela jamais... 

ela tá sempre dando risada, sempre conversando. Então, quer dizer, ali é 

uma forma de uma poder ajudar a outra. Talvez uma palavra amiga aqui, 

uma palavra amiga ali. Não que vai resolver, viu? Porque nada disso 

resolve. Mas só uma palavra de conforto. Às vezes você precisa de ouvir o 

que deve ser feito. Ali, na hora, a gente não tem como resolver às vezes... 

por exemplo, tem uma que faz o tricô, ela mesma contou, que faz pra 

ganhar dinheiro, né? Ela é uma que tá passando por situação bem difícil O 

senhor ouviu ela falando, que ela vende, ela faz pra ganhar um troquinho, 

porque ela tá passando por dificuldade (dona Ilzabete). 

 

Nesse sentido, a ajuda mútua vai além do compartilhamento dos saberes. Os afetos se 

destacam como o principal fator de sustentação para a longevidade do grupo. 
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7.2 ATIVIDADES EXTRAGRUPO 

 

A maioria das participantes do clube de mães é moradora dos bairros próximos, Jardim 

Vergueiro, Jardim Santa Josefina e Jardim das Flores. Elas participam de diversas atividades: 

fazem passeios, integram os grupos organizados pelos serviços de saúde, fazem caminhada, se 

envolvem nos eventos da igreja local, promovem bingos e tantos outros. Os passeios, muitas 

vezes, são organizados por uma das participantes do grupo: 

 

A Maria Augusta faz muito passeio com o grupo, com o pessoal do tricô, 

né? Ela faz passeio pra Bertioga, pro Sesc de Bertioga, faz passeio... por 

agora, acho que em abril, em abril, eles foram para Guararema. Metade do 

grupo vai, a maioria vão pros passeio que ela faz: vai na festa do morango, 

vai na festa da uva. A Maria Augusta sempre tem passeio pro pessoal (dona 

Helenice). 

 

Os passeios são um modo de ampliar os espaços de lazer das participantes do grupo e, 

algumas vezes, os destinos são distantes do bairro. Dona Augusta, organizadora principal 

desses eventos, recebe ajuda de Paloma, filha de dona Mila. 

 

Pesquisador: A senhora organiza atividades extragrupo, não é? 

Dona Augusta: Como eu já disse, pra mim é bem fácil preparar um ônibus. 

Enche o ônibus rapidinho pra gente fazer nossos passeios.  

 

Pesquisador: Como são os passeios? 

Dona Augusta: Ahhhh... a gente faz nossos passeios. Aí dona Mila pede pra 

não marcar de quarta porque: “Eu não vou abrir mão do meu dia, se você 

tem passeio, de quinta ou de sexta eu vou”. Então a gente procura fazer 

isso. E dia de aniversário dela, a gente já foi no shopping, almoçar com o 

grupo. Foi muito bom! E a Paloma sempre fala, prepara para um passeio: 

“Olha, eu arrumo pra vocês. Falem onde vocês querem ir que eu agendo, 

faço tudo”. Mas as senhoras, não são todas que querem ir. Então, agora 

nós fomos para Guararema, num instantin enche o ônibus, porque já 

participa do grupo da dona Mila, do tricô, do terço... 

 

7.3 APRENDIZAGEM DE HABILIDADES MANUAIS  

 

No clube de mães pesquisado o principal motivo para as reuniões é o trabalho manual. 

Ao longo do tempo essa produção artesanal foi se transformando. No início era corte, costura 

e bordado; porém, à medida que chegavam novas mulheres com outros saberes, o grupo foi 

incorporando novas atividades, como tricô e crochê, entre outras. 
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Começamos com costura, teve bordado, depois com crochê, entremeio do 

crochê. Começamos com tricô quando entrou a Cecília e a dona Eleni, com 

bordado varicor. Aí também entraram várias com artesanato. Aí a irmã 

Ágda, outra superiora, argentina, fez um curso da prefeitura, aí nos 

ensinaram macramê... Depois desse curso, veio outro curso, eles deram 

todo o material e uma professora para nos ensinar a fazer tricô e crochê e 

macramê – aí foi quando elas nos ensinaram a fazer macramê. Lembro-me 

sempre da professora, se chamava dona Lili, do Brooklin [bairro nobre da 

Zona Sul paulistana]. Isso tudo foi a prefeitura que mandou, por intermédio 

da irmã Agda. Ela conseguia muitas coisas para nós e também para as 

crianças... aprender a escrever à máquina, naquele tempo, pinturas. A irmã 

Agda pedia tudo isso. Tudo o que nós fizemos ficou no colégio, todos os 

trabalhos ficaram lá. Ficamos fazendo por dois meses e tudo ficou para o 

colégio (dona Mila). 

 

É interessante observar que, apesar dos equipamentos, materiais e profissionais dos 

cursos iniciais do grupo serem oferecidos pela prefeitura, para a maioria das participantes essa 

era uma conquista das religiosas. 

O grupo, hoje, parece estar focado no bordado, tricô e crochê, optando cada uma das 

participantes pela atividade de que gosta ou para a qual tem mais habilidade. 

 

O que a gente faz normalmente é bordados, crochê, tricô, né? Isso aí pra 

quem gosta. A maior parte delas lá, elas gostam. Tem umas que gostam 

mais do tricô, do crochê e tem algumas que fazem só o crochê – não 

conseguem se adaptar ao tricô. Mas na realidade o que se faz lá realmente 

é tricô, crochê e bordado. Você entendeu? Então as que sabem de tudo um 

pouco fazem de tudo um pouco; e quem não sabem, faz o que melhor se 

adapta. Então tem umas que fazem mais crochê, outras fazem mais tricô. E 

tem outras que só fazem bordados. O senhor entendeu? Então é nosso 

trabalho lá. Então, fora isso, são os bingos que a gente faz – [as 

participantes] arrecadam prendas para poder fazer os bingos. A gente paga 

uma taxa todo mês, mas isso é em prol do lanche, em prol de juntar pra 

comprar as lãs, porque, com esse dinheiro, vai na cidade e compra lã pra 

fornecer pro pessoal fazer as blusinhas para doação para o hospital do 

câncer. Quando, por exemplo, quando eu não quero pegar lã deles, eu 

mesma compro, como agora mesmo, eu comprei, estou usando as minhas. O 

restante que sobrou, a gente aproveita o que tem e doa. É assim o nosso 

trabalho lá dentro (dona Ilzabete). 

 

7.4 TROCAS DE SABERES 

 

O aprendizado no clube de mães é compartilhado. Na história do grupo, como narraram 

as mulheres, houve um tempo em que a prefeitura enviava professores. Hoje não há uma 
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professora, cada uma ensina o que sabe às outras. A líder ocupa um papel importante porque 

acredita que o que se sabe deve ser compartilhado e, com essa filosofia, inspira todas as 

demais. 

 

Ah, sim, tudo... Quando eu comecei, eu não sabia nada, mas tive muita 

força de vontade. Quando começou a costura com a dona Josefa eu aprendi 

muita coisa. Sempre gostei de costurar, até o vestido de comunhão de 

minha [filha] Marisol eu fiz no curso. Aí eu comecei a fazer crochê. Aí eu 

comprei uns livros, que eu tenho até hoje, e tive muita facilidade de tirar 

dos livros, entendeu? Aí entrou a Frida, filha da dona Josefa, mas as 

mulheres tiveram dificuldade de aprender, porque a Frida é canhota e não 

conseguia ensinar as outras a fazer, porque o lado direito dela era o 

esquerdo nosso. Aí ela desistiu e começaram a me pedir para ensinar o que 

eu sabia. Fui ensinando e aprendi tudo que sei até hoje. Estava a dona 

Cida, que não sabia fazer nada e hoje faz coisas maravilhosas. Eu ia 

tirando os pontos da revista e ensinando a elas. Entrou uma outra moça e 

dona Leni, com o bordado. Ficaram por um ano. Foi quando eu aprendi 

mais a costurar, porque ela ensinava um tipo de costura mais moderna, 

com réguas, não era mais com papel (dona Mila). 

 

Após o aprendizado das habilidades, as mulheres começam a fabricar seus produtos e os 

vendem. Com o dinheiro arrecadado elas compram suas coisas, ajudam na despesa da casa, se 

empoderam.  

 

Porque você viu a L. mesmo dizer que não tem amiga, né? Então ela 

começou se valorizar, começou a aprender com as mulheres de lá. Então 

que pra elas vender melhor. Então diz que muita gente procura ela quando 

precisa de casaquinho, de manta, de sapatinho, que sabe que ela faz. Então 

ela falou assim, que nessa época de frio, ela falou que levanta uma boa 

grana, com negócio de cachecol. Ela faz uns cachecóis bonito também 

(dona Helenice). 

 

7.5 GERAÇÃO DE RENDA 

 

De acordo com os depoimentos ouvidos ao longo da pesquisa, as irmãs convidaram as 

mulheres para formar o clube de mães com a ideia inicial de criar oportunidades para a 

geração de renda. Havia no bairro muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, 

acentuada com a crise econômica que o país atravessava na década de 1970. Com a produção 

e venda de artigos artesanais e a consequente geração de renda, as irmãs visavam empoderar 

as mulheres donas de casa. No Brasil muitas famílias têm no artesanato a sua principal fonte 
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de renda. Há algo no trabalho das artesãs que transcende a questão financeira: o orgulho de 

saber fazer determinada arte e transmiti-la entre as gerações.  

 

Pesquisador: Foi muito bom a senhora falar sobre isso, para mostrar o 

aprendizado que vocês tiveram com esses cursos, sua descoberta como 

líder, a preocupação das irmãs em trazer algum aprendizado para as 

mulheres do bairro, não é? 

Dona Mila: Sim, isso que contei foi no tempo da superiora, irmã Agda. Já 

depois de um tempo de grupo, não sei quanto tempo, porque no tempo da 

superiora Maurícia não teve isso, não.  

Pesquisador: A senhora percebe mudanças na vida das mulheres que 

participam do grupo? Por exemplo, os produtos que elas vendem, o fato de 

fazerem o produto e vender, a senhora percebe alguma mudança? 

Dona Mila: Muitas. A R. hoje tem um dinheirinho daquilo que ela faz aqui 

e vende depois. Hoje ela está passando por uma situação muito ruim e ela 

vende tudo que faz. Também tem a Nair, ela faz muitas coisas para vender. 

Ajuda muito. A R. hoje está vivendo das coisinhas que ela faz no grupo. 

 

Dona Ilzabete: Na renda de casa, tanto que é que a Rosana faz isso, outra 

pessoa que também faz pra renda é a Luci, acho que Luci – ela não está aí 

porque ela viajou –, ela faz os bordados e ela vende, ela vende, você 

entendeu? Nossa! Como no caso da Rosana, por exemplo, que ela não 

trabalha fora... Porque, há anos atrás, quando as crianças eram pequenas, 

eu... eu... foi quando eu comecei a aprender a fazer o tricô. Aí, quando eu 

comecei a fazer o tricô, eu fazia uma blusa em dentro de uma semana, 

naquela época. Aí vai chegando um tempo que a gente vai diminuindo um 

pouco, mas eu conseguia fazer em dentro de uma semana uma blusa. Eu 

fazia assim, que eu levantava de manhã, que eu não saía, de manhã eu 

conseguia fazer uma parte. Eu, estando com minha roupa adiantada, eu 

conseguia fazer assim e tecer uma blusa de tricô em questão de uma 

semana. Hoje que eu tenho mais tempo, que eu dei uma relaxada, uma 

descansada um pouco. 

 

 As razões para a participação no grupo são variadas. No caso da dona Helenice, a porta 

de entrada foram os bazares realizados pelas irmãs após as missas da comunidade. Os 

trabalhos produzidos no grupo eram vendidos nesses momentos. 

 

Os bazares também que faziam lá, né? Muita gente aprendeu tricô lá na 

dona Mila. Muita gente não sabia nem pegar na agulha. E algumas vendem, 

outras só fazem mesmo pra dona Mila, outras fazem casaquinho de nenê 

pra vender. Que nem a R., faz muito, casaquinho de nenê, manta. E ela 

falou que ganha um dinheirinho com isso, que às vezes a ajuda que ela dá 

na casa dela, que ela não trabalha fora, que vem do tricô que ela faz (Dona 

Helenice). 
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Isso. E eles faziam uma exposição no domingo, depois da missa, colocavam 

e vendiam. Mas eram também para essas doações que a dona Mila faz. Sim, 

a gente teve renda, sim. Eles pedem, encomendam, a gente faz. Eu fiz 

bastante crochê. Meu forte mais é crochê, faço tricô, mas, crochê rende 

mais, saio melhor no crochê, né? Agora estou fazendo pintura lá na igreja, 

com a Luzia, estou colocando os guardanapos para vender (dona Augusta). 

 

É importante destacar a pluralidade das ações grupais nesse clube de mães. A abertura 

que elas têm para trazer ideias, novidades e habilidades, por si só, são convites abertos às 

mulheres da comunidade. À medida que o grupo se desenvolvia e crescia, a procura por esses 

cursos aumentava.   

 

7.6 ATUAÇÃO POLÍTICA 

 

As lutas política também fizeram parte do clube de mães no momento em que o bairro 

mais demandava. Por exemplo, dona Mila e algumas amigas da comunidade lutaram para a 

construção de uma ponte no córrego Ponte Baixa, que enchia e inundava o bairro. Nas 

reivindicações e nas mobilizações, muitas vizinhas colaboravam e davam apoio aos trabalhos. 

As irmãs orientavam e apoiavam – em algumas situações acompanhavam as mulheres até aos 

órgãos públicos em busca de melhorias. As reivindicações não eram discutidas no grupo, mas 

dona Mila e suas companheiras de luta levantavam estas questões durante os encontros para 

buscar o apoio das demais participantes.  

 

Nossa, se o senhor ver a quantas reuniões eu já fui! Eu cheguei a levantar e 

naquele tempo eu cheguei a quase quebrar a porta, lá na prefeitura, quando 

era aqui no Ibirapuera [bairro nobre da Zona Sul paulistana]. Olha, fomos 

dona Maria, a Glória, a irmã Glória, conosco, e eu. Então, esse senhor que 

era secretário de Obras, ele ficava lá na Sé [no centro da cidade]. Olha, 

quando eu fico nervosa, mas quando eu estou com minha razão, não gosto 

de faltar com respeito a ninguém. Chegamos lá, ficamos esperando, 

esperando... Nossa!!! Aí ficamos paradas um tempão. Eu perguntava pra 

secretária: “Mas, escuta, ele não está livre?” Ela sempre dizia: “Não, ele 

está em reunião”. Dona Maria, que faleceu, era a presidenta dos Amigos do 

Bairro, ela foi comigo. Levantei-me, dei um empurrão naquela porta, não 

havia reunião nenhuma. O home estava sentado na mesa dele, nos 

enganando. Porque, o que aconteceu? O rio já estava desbarrancando tudo 

– o meu vizinho já não conseguia retirar o carro da garagem porque caia 

dentro do rio. Quando abri a porta o homem se levantou e disse: “O que 

foi?” Eu falei: “Olha, nós estamos esperando há mais de duas horas e a 

moça dizendo que o senhor estava em reunião”. Ele brigou com a 



97 

 

secretária, mas nos atendeu muito bem. No outro dia ele mandou um monte 

de caminhões de entulhos e nos alargou a rua (dona Mila). 

 

Cuidar da região em que se vive é responsabilidade de todos. Mobilizar pessoas para 

atuação nas lutas sociais que beneficiam o coletivo já é uma tarefa mais difícil. Dona Mila e 

suas “amigas espanholas” conseguiam chamar a atenção dos vizinhos para os perigos que eles 

viviam no período das chuvas, quando o transbordamento do córrego inundava suas casas. 

Então, as mulheres reuniam membros da comunidade e os capacitava para a luta. 

 

Nós pedíamos para os caminhões que traziam sobra de concreto jogarem 

um pouco na rua alagada. Eu, dona Maria e a Ângela. Tinha muito barro. 

[naquele período] Usávamos dois pares de sapatos: quando vinha trazer 

minhas filhas na escola, vinha com uma bota para passar a lama do rio e 

outra para o outro lado, de tanto barro. Uma ficava de manhã e a outra 

ficava de tarde esperando os caminhões. Depois, reunimos os vizinhos e 

compramos uns caminhões de concreto usinados para fechar os buracos 

grandes da rua. Nós mesmos esticamos os concretos. Eu cheguei a entrar 

no rio, porque tinha um colchão que jogaram e bloqueou os tubos, eram 

três tubos. Um rapaz me ajudou depois a sair de lá (dona Mila). 

 

A articulação das mulheres para cobrar os órgãos públicos e a luta incansável de 14 

meses, indo e vindo em busca da construção de uma ponte. Essas reivindicações faziam parte 

do contexto local dos anos 1970, já que a ausência do poder público era sentida em todos os 

setores da vida cotidiana. Muitas lutas aconteciam concomitantemente. Neste relato, dona 

Mila nos conta sua trajetória para conseguir a construção da ponte:  

 

Em outra reunião, que eu também entrei com a secretária correndo atrás de 

mim, foi no gabinete de Jânio Quadros. Naquele dia a irmã Glória estava 

comigo, estávamos sozinhas. Primeiro nos mandaram a Campo Limpo, mas 

não era lá; depois nos mandaram lá na marginal, onde fica a CET 

[Companhia de Engenharia de Tráfego, que faz a gestão do trânsito 

paulistano], mas não era com a CET. Aí pegamos um táxi e fomos à 

prefeitura. Aí fomos lá, perguntamos com quem podíamos falar. Nos 

mandavam de um lado para o outro, e nada! Nos mandaram a uma parte de 

cima, a moça disse: “Não, aqui não é”. Eu disse: “Filha, em algum lugar 

tem que ser”. Abri a porta e lá estava o Jânio Quadros, era o prefeito. Nos 

mandaram falar com o secretário aqui em Santo Amaro, para falar com o 

secretário de Obra dessa parte; ele se chamava Armando. Ele disse que lá 

não íamos conseguir nada e nos mandou ao Departamento de Obras, da 

Avenida Ipiranga [no centro da cidade], porque lá estão todos os 

engenheiros que podiam ajudar. Esse Armando era secretário de José 



98 

 

Maria Marin
28

. Uma vez eu e uma turma ficamos na porta dele até ele sair. 

José Maria Marin era o chefão aqui de Santo Amaro. Os engenheiros nos 

atenderam muito bem, só que demorou muito tempo: 14 meses! Foram 

muitas reuniões. Não era para canalizar o rio ainda, era para fazer a ponte, 

pois não tínhamos ponte, nós improvisamos uma de madeira. Nós fomos e 

recebemos o compromisso deles. O problema é que a obra já estava na mão 

da construtora Travassos. Porém, como a prefeitura demorou seis meses 

para soltar o dinheiro, a Travassos já não queria fazer mais por aquele 

preço, entrou em processo. Então eles teriam que tirar da Travassos e abrir 

uma nova licitação. Lá fomos nós a Travassos, demorou muito, mas 

conseguimos a ponte. Foram 14 meses de luta, mas se você deixa as coisas 

como estão, você não consegue nada. Foi assim que nós fizemos essa ponte. 

Foi assim que nós conseguimos, até chorando, porque necessitávamos 

dessa ponte. Meu marido também conversou com bastante gente (dona 

Mila). 

 

 Mulheres militantes, incansáveis e alegremente desinteressadas, já que representar a 

comunidade, passar horas, dias, meses esperando respostas, não lhes rendia nenhum salário, 

apenas o prazer de ver suas reivindicações atendidas. E o benefício alcançado era a paga 

dessas senhoras. 

 

Se você deixa as coisas e não corre atrás, não consegue nada. Também 

queríamos a canalização do rio, mas vimos que não seria fácil. Até que um 

dia veio aquele Campos Machado [atualmente deputado estadual], para 

fazer uma reunião. Eu fiquei muito brava com ele, porque na reunião ele 

disse: “Olha, eu vim falar com vocês porque vou fazer uma praça e colocar 

uns banquinhos na praça”. Eu disse: “Olha, eu estou aqui para falar do 

rio”. Ele disse: “Mas o que tem o rio?” Eu respondi: “O que tem o rio? 

Precisamos canalizar o rio!” Ele falou: “Ah, mas eu vim aqui para falar da 

pracinha”. Mas eu fiquei tão brava, eu falei um monte. Falei pra ele que 

“não precisamos de banquinhos ou de alguma cesta básica, estamos 

precisando canalizar o rio”. Ele disse que “ninguém me falou do rio, nem 

                                                           

28
 Na política desde 1963, quando foi eleito vereador de São Paulo, Marin foi um colaborador entusiasmado da 

ditadura militar. Em 1975, já como deputado estadual, publicou um texto no qual criticava a ausência da TV 

Cultura na cobertura de eventos da Arena, partido de sustentação do governo civil-militar, exigindo providências 

contra seus dirigentes. O discurso passou a ser visto como uma das causas que levaram à morte o 

jornalista Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura, 16 dias depois. Marin também foi 

governador biônico de São Paulo, assumindo, em 1982, no lugar de Paulo Maluf, de quem era vice, que se 

afastou para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Paralelamente à política, Marin tornou-se um 

destacado dirigente do futebol nacional, o que o levou, em 27 de maio deste ano, à prisão. O cartola, ex-

presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi preso junto com outros dirigentes em um luxuoso 

hotel em Zurique, na Suíça, quando aguardava reunião da cúpula da FIFA, entidade máxima do futebol mundial. 

Marin é acusado pela justiça norte-americana de receber mais de 6 milhões de dólares em propinas resultantes de 

corrupção em contratos televisivos de futebol. No início de novembro de 2015, aos 83 anos, Marin foi 

extraditado para os Estados Unidos, onde vai cumprir prisão domiciliar em seu apartamento em um condomínio 

de luxo na 5ª Avenida, um dos endereços mais cobiçados de Nova York. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Herzog
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das enchentes”. Aí eu respondi: “Então o senhor vem aqui pra pedir votos, 

tchau e bênção!” (dona Mila) 

 

Eu já fui com um grupinho à prefeitura, tinha que fazer número. Eu não 

tinha do que reclamar. Quando morava na rua de cima, também, no começo 

a gente tinha um bar, eu trabalhava lá, até as crianças crescerem ali, então 

compramos aqui. A gente nunca passou por isso, mas a gente ajudava os 

outros, né? (dona Augusta) 

  

A memória social se confirma no tempo a partir dos laços de convivência com quem 

nos escuta. O grupo pesquisado é um espaço facilitador que legitima os saberes apreendidos, 

que são trazidos ao hoje, tempo vivo da memória. Tais lembranças enriquecem a convivência, 

mas em especial iluminam os fazeres do cotidiano grupal. Nas participações que tivemos 

durante a pesquisa foi muito comum ouvirmos expressões que remetiam à convivência 

passada e às mulheres que já fizeram parte do grupo. Por exemplo: “no tempo de dona Josefa 

era assim”, “eu aprendi desse jeito”. Para o cotidiano do grupo, essas lembranças 

acrescentam, unificam, diferenciam, corrigem e passam a limpo (BOSI, 1994). O grupo 

impede que as lembranças se desintegrem. Por mais que nossos deslocamentos alterem os 

pontos de vista, pertencer ao grupo nos faz evocar lembranças significativas. 
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   Foto do arquivo da dona Augusta 
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CAPÍTULO VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa de mestrado foi coconstruída em um ambiente de muita ternura e respeito. 

Acompanhei, no período de aproximadamente dois anos, as vivências de um grupo que se 

autodenomina “Clube de Mães da Dona Mila”. Essa experiência deixou no pesquisador a 

imensa alegria de assumir o papel de porta-voz das histórias contadas por mulheres que 

lutaram, e ainda lutam, de forma solidária por um mundo melhor.  

Ao apresentar o contexto do surgimento dos clubes de mães e da luta por direitos na 

região de M’Boi Mirim, na periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo, evidenciei 

experiências que estão fazendo a diferença e promovendo lutas por direitos em lugares 

abandonados pelo Estado. Apenas uma pequena porção desses grupos/pessoas foi abordada 

no texto. Desde já ressalto que muitas outras ficaram de fora, pelas limitações de espaço e 

tempo. 

A partir da perspectiva de que seres humanos constroem a realidade social e fazem uso 

da memória não como uma restituição anacrônica do passado, mas como uma construção do 

presente, por meio da linguagem e de práticas sociais, as discussões sobre o início do grupo e 

as memórias compartilhadas das atividades desenvolvidas ao longo do tempo foram 

fundamentais para entender os sentidos que as participantes produzem sobre a vivência no 

clube de mães. 

Meu objetivo geral foi entender as múltiplas dimensões de participação que sustentaram 

a permanência no tempo desse clube de mães. Múltiplas porque lá acontece “de um tudo”, 

como elas mesmas afirmam. Nos capítulos analíticos foi possível identificar que o grupo 

fomenta aprendizagens de habilidades, compartilhamentos e modos singulares de 

organização. 

Ao focalizar as versões que circulam entre as participantes do grupo liderado por dona 

Mila, ficou evidente que elas o percebem como um espaço fundamentalmente de trocas 

afetivas, reconhecendo o papel fundamental que a líder desempenha. Apesar de dona Mila 

buscar exercer um modelo de liderança participativa e compartilhar todas as decisões com as 

participantes, foi possível identificar que o clube se organiza em torno da sua figura. Isso 

porque as reuniões, já há muito anos, ocorrem na casa dela, onde inclusive há um espaço 

adaptado para acolher os encontros. Além disso, todas reconhecem que dona Mila está 

diariamente mobilizando e motivando a participação no grupo de outras mulheres do bairro. 
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As análises dos mapas dialógicos permitiram identificar alguns fatores que contribuíram 

para a permanência do clube de mães ao longo dos últimos 45 anos: o compartilhamento dos 

afetos e de habilidades, a convivência dentro e fora do grupo, a troca de saberes, a geração de 

renda individual, a possibilidade de sair de casa, o espaço para falar das experiências pessoais 

e as possibilidades de desenvolver ações sociais.  

A pesquisa permitiu, ainda, entender a atuação das mulheres na criação e manutenção 

de muitas lutas e movimentos sociais. Nessa perspectiva, destaca-se o papel articulador das 

comunidades eclesiais de base e da teologia da libertação, desde o início dos clubes de mães, 

na periferia paulistana. Nesse contexto, a ação comunitária é o elemento central de mudança 

das pessoas e da sociedade. 

O artesanato no grupo de dona Mila teve um papel fundamental e, desde o princípio, 

tem sido um dos fatores aglutinadores das mulheres, ou seja, elas vinham até ele em busca de 

novas aprendizagens. No clube já foi ensinado corte e costura, crochê, pintura em tecido e 

tricô. Muitas dessas mulheres estão restritas ao espaço doméstico e são mães e donas de casa 

em tempo integral. Nesse contexto, o artesanato é uma oportunidade de geração de renda, por 

menor que seja, e principalmente de ampliação dos horizontes para além do universo 

doméstico. Para algumas participantes, o grupo é um espaço de empoderamento, já que 

possibilita novas aprendizagens e geração de renda, bem como promove a discussão de 

questões pessoais e de associação com outras mulheres para buscar soluções para problemas 

de diversas ordens.  

O Clube de Mães da Dona Mila realizou ações sociais e políticas dirigidas ao coletivo 

do bairro, em momentos específicos da sua história, como pode ser visto no relato sobre a luta 

da comunidade pela construção de uma ponte e a participação nas reivindicações coletivas 

para os desabrigados das enchentes na região. Porém, como existe há 45 anos, ficou evidente 

que a união e permanência no grupo está intimamente associada às relações intersubjetivas 

entre as participantes. Dito de outro modo, no caso desse clube de mães, as ações políticas são 

resultado das relações intersubjetivas e do sentimento de pertencimento que as mulheres têm 

em relação ao bairro. 

Ao longo do trabalho, foi possível demonstrar como as participantes produzem sentido 

através da experiência grupal e como estes sustentam a participação e possibilitam que o 

grupo se mantenha, por tanto tempo, como um espaço de acolhimento, de aprendizado de 

habilidades, de promoção de compartilhamentos e de transformação social. O estudo de caso 
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demonstra a importância da participação comunitária e possibilita entender a estratégia grupal 

como espaço de articulação, apoio e organização da vida. 

Apesar da centralidade das relações intersubjetivas nos discursos das participantes, o 

clube sempre desenvolveu ações sociais voltados ao auxílio de grupos necessitados. 

Atualmente, a produção artesanal feita coletivamente é doada a entidades que cuidam de 

crianças carentes com câncer. Além disso, o grupo ainda distribui cestas básicas para as 

famílias necessitadas da comunidade e organiza bingos beneficentes cuja renda é destinada a 

um dos abrigos de crianças e adolescentes da região. Assim, ações sociais também são razões 

explícitas para as reuniões.  

A pesquisa possibilitou entender o contexto do surgimento dos clubes de mães, o papel 

das memórias na articulação e consolidação dos grupos comunitários e as singularidades do 

Clube de Mães da Dona Mila. Espero que a discussão sobre essas múltiplas dimensões da 

participação grupal no cenário de grupos comunitários de mulheres possa contribuir para 

manter fluindo a conversação sobre essa temática.   
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ANEXO 1 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA SOCIAL  

End.: Rua Monte Alegre, 984. Perdizes. 05014-901 - São Paulo-SP - Brasil 

Fone/fax: (011) 3670-8520 E-mail: pssocial@pucsp.br 

 

 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO SOBRE PESQUISA 

 

Você está convidada a participar de uma pesquisa de mestrado cujo objetivo é entender os 

sentidos da participação grupal em contexto comunitário, para as participantes de um clube de 

mães. O local é o Clube de Mães da Dona Mila, com moradoras dos bairros Jardim Vergueiro, 

Jardim Santa Josefina e Jardim das Flores. O autor é José Hercilio Pessoa de Oliveira e a 

orientadora a Prof. Dra. Mary Jane Paris Spink. A psicologia social tem muito a contribuir 

para ampliar a compreensão dos modos de vida de pessoas que vivem em grupos e 

compartilham conhecimento. Nesse sentido, o estudo pretende ouvir as participantes do clube 

de mães, com isso se buscará entender as formas de sociabilidades, os conhecimentos 

construídos no cotidiano de enfrentamento das dificuldades enfrentadas pela comunidade. 

Espera-se que os resultados do estudo possam contribuir para pensar futuras estratégias e 

projetos de superação das problemáticas.  

  

O pesquisador compromete-se e assegura que: 

  

a) a aceitação não implica que você estará obrigado(a) a participar, podendo 

interromper sua participação a qualquer momento, mesmo que já tenha 

iniciado, bastando, para tanto, comunicar ao pesquisador; 

b) os riscos da participação são mínimos, mas caso ocorram quaisquer 

constrangimentos ou desconfortos o pesquisador buscará apoiar e contornar o 

problema de forma humanizada; 

c) a sua participação é voluntária, neste caso não forneceremos quaisquer formas 

de remuneração; 

d) na apresentação da pesquisa para a comunidade científica seu nome será 

substituído por um pseudônimo de modo a garantir seu anonimato. 

 

Você é livre para concordar ou não com este termo.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, _____________________________________________________, após leitura de 

CARTA DE INFORMAÇÃO SOBRE PESQUISA (acima), ciente da utilização do conteúdo 

dos registros das entrevistas para pesquisa científica, não restando qualquer dúvida a respeito 

do que foi lido e explicado a respeito desta pesquisa, permito que a entrevista seja gravada e 

transcrita, sendo garantido o sigilo dos meus dados de identificação. Declaro estar ciente de 

que estou autorizado a encerrar minha participação no trabalho a qualquer momento que 

julgar necessário sem sofrer qualquer tipo de penalidade. 

O presente termo é assinado em duas vias, ficando uma em seu poder. 

 

 

São Paulo, ____ de _________________ de 2015. 

 

 

                                                                         ___________________________________                   

__________________________ 

Participante                                                                José Hercilio P. de Oliveira (pesquisador) 

                                                                                          Hercilio.pessoa@uol.com.br 

        Telefone: 11 99113-4742 
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ANEXO 2 

 
 

 

Linha de tempo – Clube de Mães da Dona Mila – eventos importantes na Região de M’Boi Mirim 

 

Contexto   Grupo da Dona Mila 

 

Região de M’Boi Mirim,Zona Sul da cidade de São Paulo, 

marcada por alta vulnerabilidade-pobreza-carestia 

 

 

 

1947 

 

 

1950 

 

 

Fundação da Associação “Cedro do Líbano” de Proteção à Infância 

 

Crescimento demográfico, desorganizado processo habitacional, 

grilagem de terras, loteamentos clandestinos, grande fluxo 

migratório para as regiões periféricas, ocasionado pelo processo de 

industrialização. 

 

As Irmãs Filhas de N. Sra. da Misericórdia chegaram à 

referida "missão" em 1956, por solicitação da Sociedade 

“Cedro do Líbano”, para trabalhar com crianças 

vulnerabilizadas e órfãs em regime de internato.  

Foram quatro as irmãs da 1ª comunidade religiosa: Ir. Mª 

Basília Magariños, Ir. Mª Terezinha Monteiro, Ir. Mª 

Matilde Carneiro Marçal e Ir. Mª da Paz Guerra. 

1956 

 

1969 

 

Início dos trabalhos das Missionárias Filhas de Nossa Senhora da 

Misericórdia 

 

A primeira grande enchente no córrego Ponte Baixa 

 

 

 

O Clube de Mães da Vila Remo, influencia a criação de 

outros grupos em outras paróquias da região e da cCidade 

de São Paulo. 

 

As mães lutam por moradia, transporte, posto de saúde, 

água, luz, saneamento básico e as duas mais conhecidas 

reivindicações: creche e diminuição da carestia, com os 

panelaços. 

1969 

 

 

1970 

 

 

 

 

1972 

 

Início do Clube de Mães no Cedro do Líbano 

D. Mila começa a participar 

 

Criação da Paróquia Nossa Senhora das Graças na Vila Remo, 

local conhecido como o berço dos movimentos sociais, que 

produziu grande número de militantes e criou os mais atuantes 

clubes de mães do Brasil 

 

Entram no grupo dona Ofélia e dona Mercedes 

 

 

   

   

   

Inundações - construção da ponte 

-Várias idas à prefeitura 

- visitas ao secretário de obras 

- plantão em frente à secretaria de obras 

- 14 meses de luta 

1973 

 

 

 

 

D. Mila juntamente com algumas vizinhas, inicia a mobilização 

para a construção de uma ponte sobre o córrego Ponte Baixa, na 

Rua Guilherme Valente. 

 

 

Caminhões de entulho. D. Mila revezava com duas 

vizinhas a espera pelos caminhões que passavam 

carregados de entulhos, que era espalhado na rua por elas 

mesmas. 

 

 

 

 

 

1979 

 

 

1980 

 

1985 

 

1987 

 

As irmãs conseguem junto à prefeitura cursos de formação para as 

mulheres; dona Mila faz o curso de como liderar e é escolhida para 

a função 

Terezinha e Maria começam a participar 

 

Entram Olga, Vó Alice e Isabel 

 

Dona Lu e Cecília (esta foi professora de tricô) 
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Criação das Subprefeituras no Município de São Paulo – 

Lei nº 13.339 – prefeita Marta Suplicy 

 

As irmãs deixam o “Cedro do Líbano”, que passa a ser 

dirigida por técnicos e esses não vêm a importância do 

clube de mães para o local 

 

A comunidade católica perde o espaço para as atividades e 

deixa a entidade. 

 

O clube de mães sai no ano seguinte e passa a se reunir na 

casa da dona Mila. 

 

 

 

O projeto de canalização do córrego Ponte Baixa começa a 

sair do papel. As casas são desapropriadas, a preocupação 

de dona Mila é encontrar outra casa no mesmo bairro para 

facilitar a participação das mais idosas. 

1988 

 

1990 

 

1991 

 

1991 

 

1992 

 

1995 

 

1996 

 

2000 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2007 

 

2008 

 

2010 

 

2010 

 

2013 

 

2014 

 

 

Elba, Núbia e Odete entram no grupo 

 

Iracema e Marisol entram no clube de mães 

 

Criação da Paróquia Maria Mãe da Igreja, onde atua o Clube de 

Mães da Dona Mila 

Nair e Cristina entram no clube de mães 

 

Mariazinha entra no clube de mães 

 

Maria Augusta e Amélia entram no clube de mães 

 

Mariazinha II e Nair entram no clube de mães 

 

Rosana e Angélica entram no clube de mães 

 

Bete, Helenice e Mara entram no clube de mães 

 

Joana, Isabel e Manoela entram no clube de mães 

 

Lúcia e Luzia entram no clube de mães 

 

Inês e Alaíde entram no clube de mães 

 

Olga, Vera e Dena entram no clube de mães 

 

O clube de mães na casa a dona Mila 

 

Antônia e Luci entram no clube de mães 

 

Denise entra no clube de mães 

 

Última grande enchente no córrego Ponte Baixa, causando 

inundações, destruindo casas e matando uma pessoa  

A casa da dona Mila foi desapropriada para a canalização do 

córrego 

Canalização do córrego Ponte Baixa 

 

Mudança para a nova casa no mesmo bairro 

 

 

   

Nesta linha do tempo, localizamos a primeira fase do grupo, entre o período de 1969 e 1972, a fase em que as irmãs organizaram e 

estruturaram os trabalhos. De 1972 a 2000 foi quando a liderança já estava com a dona Mila, mas ainda com o apoio e a presença das irmãs. 

De 2000 a 2002 aconteceu o período de descontinuidade da relação do clube com a instituição. De 2002 até hoje, a nova fase. É um grupo 

que resistiu ao tempo e suas provações; entendemos que sua longevidade foi possível graças ao seu dinamismo e à capacidade de reinventar 

seus processos. Podemos dizer que ele se mantém porque tem tarefas que vão além das produções materiais, roupinhas de bebês, cachecóis e 

outros. São tarefas grupais a serem cumpridas, entre elas, trocas e construção de saberes, de manutenção de memórias, de apoio e de afeto. 
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ANEXO 3 
 

A visibilidade dos posicionamentos e a dialogia presente: mapas dialógicos. 

Afetos e apoio 

mútuo no contexto 

grupal e extragrupo 

Aprendizagem 

para o trabalho e 

geração de renda 

Relação de 

ajuda no 

contexto das 

lutas políticas 

Características do 

grupo 

Características 

da liderança 

grupal 

Outros temas 

 P- E você, como 

é participar do 

grupo? O que 

você acha do 

grupo? 

H- Ah... Eu me 

sinto bem tanto 

fisicamente 

quanto 

espiritualmente. 

E lá, apesar de 

eu não saber 

fazer muita 

coisa, mas o que 

eu sei fazer eu 

aprendi lá.  

     

P- O que lhe 

motiva a ir ao 

grupo? 

I- Na realidade, é 

uma forma de você 

sair um pouco da 

sua rotina. Porque 

você descansa um 

pouco sua mente. 

Porque não é fácil. 

Além de fazer meu 

trabalho, eu tinha 

uma casa grande 

que eu cuidava, 

uma casa que dava 

praticamente duas 

casas, uma parte de 

baixo e uma parte 

de cima, então se 

torna duas casas, 

né? E assim, a 

gente também tem 

problemas, a gente 

não anda 

reclamando, 

porque se reclamar 

é pior. Então, lá 

você acaba 

melhorando.  

     

 P- Vocês 

aprenderam e 

hoje produzem? 

H- Isso, a gente 

produz. Ela faz a 

entrega todo mês 

de julho de 

blusa, de 
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cachecol, de 

manta, de cocha, 

que tem umas lá 

que faz cocha de 

crochê, faz. 

Então é essa a 

meta da gente, o 

que ela pede pra 

gente é uma 

blusa pelo 

menos por ano. 

     P- E com o 

dinheiro do bingo 

vocês? 

H- Então, com o 

dinheiro dos 

bingos, ela 

compra essas lãs 

e distribui. Tem 

gente que pega 

três, quatro tipo 

de lã; tem gente 

que faz uma 

blusa; tem gente 

que faz quatro; 

tem gente que faz 

cinco. Então, é 

uma média de 80, 

90, cento e 

poucas peças que 

ela entrega todo 

ano. 

   P- Como funciona 

o grupo? 

A- Funciona assim: 

todas as quartas, 

das duas às cinco, e 

tem um intervalo 

pro lanche, e a 

gente gosta que 

cada uma, cada 

semana, são três 

alunas que levam. 

Então, cada uma 

quer levar 

novidade e a gente 

troca as receitas... 

  

     P- A senhora 

lembra o nome de 

alguma delas? 

M- Sim, lembro. 

Naquele tempo 

tinha a superiora 

Virgínia, não, 

minto, era a 

superiora 

Maurícia, não era 

a Virgínia, não. 

Tinha a irmã 

Joana, a irmã 

Adriana, eram as 

que mais estavam 

conosco. A 
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Virginia foi muito 

depois. A 

Virgínia é aquela 

que o senhor 

conheceu.  

  P- Vocês 

mobilizavam a 

comunidade? 

M- Outra 

reunião que eu 

também entrei 

com a 

secretária 

correndo atrás 

de mim foi em 

gabinete de 

Jânio Quadros. 

Naquele dia a 

irmã Glória 

estava comigo. 

Fomos lutar 

pela construção 

da ponte. 

   

 P- E elas fazem, 

vendem estes 

produtos? 

H- É, algumas 

vendem, 

algumas não; 

algumas só 

fazem mesmo 

pra dona Mila; 

outras fazem 

casaquinho de 

nenê pra vender, 

que nem a R., 

faz muito. 

    

   P- Se a senhora diz 

que o grupo tem 

entre 45 e 46 anos, 

então deve ser 

entre 1969 e 1970 

mais ou menos? 

M- Sim é isso, 

mais ou menos. 

Até eu tenho um 

certificado da 

prefeitura, que não 

sei onde coloquei, 

um certificado de 

líder de clube de 

mães. 

  

    P- Como é a 

relação com a 

líder? 

A- A gente se 

sente em casa e 

ela fala: “Vai 

atender pra 

mim, vai lá 

buscar aquilo 

pra mim, tá em 

tal lugar”. 
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Têm, todas têm 

confiança ali, 

elas sabem. 

     P- Das 

participantes do 

início, a senhora 

lembra o nome de 

alguma delas? 

M- Daquela 

época só resta 

uma, a dona 

Aparecida. O 

resto, já 

faleceram todas. 

P- Uma cuida da 

outra? 

H- Se eu não vou 

numa quarta-feira, 

dona Mila já liga. 

Quarta-feira ela 

me liga, 

entendeu? Ela ou 

as meninas liga, 

entendeu? A Bete 

liga, mas elas são 

muito assim, não é 

só no grupo que a 

gente se conversa. 

     

   M- Quem 

começou, das 

mulheres, não foi 

nem eu. Eu estou 

desde o começo, 

mas quem 

começou a ensinar 

corte e costura foi a 

dona Josefa, que 

mora na Rua 5. 

  

 M- Isso! A dona 

Josefa era como 

uma professora, 

que nos ensinou 

a costurar. 
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