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RESUMO 

Este trabalho, Protagonistas! A força das mulheres da periferia na pastoral da 

mulher, região episcopal Brasilândia, é fruto do contato com as mulheres da periferia 

de São Paulo, zona noroeste, que se reúnem mensalmente em um grupo de 

mulheres denominado pastoral da mulher, na região episcopal Brasilândia. 

O encontro com estas mulheres despertou-nos a busca pela compreensão de 

como fora possível para essas mulheres tornarem-se protagonistas de suas vidas, 

inseridas num contexto periférico, permeado por diversas privações.  

Partimos então para olhar o que havia nesta periferia que provocou uma 

dinâmica diferente da realidade de privações que viviam, foi então, que encontramos 

a CEBs dentro da recente formada região episcopal Brasilândia em 1989 e a 

pastoral da mulher. 

Estes movimentos eclesiais de cunho social político foram de fundamental 

importância no caminhar dessas mulheres, mas não foram os responsáveis por 

determinar o surgimento do sujeito social, do protagonismo em cada uma. 

Para nos aproximarmos dessas mulheres e conhecermos suas histórias 

realizamos entrevistas semidirecionadas por meio de um questionário. Após a 

transcrição das entrevistas para a análise das experiências relatadas, partimos para 

a aplicação da corrente sociológica compreensiva de Max Weber e da análise de 

Alain Touraine, para entendermos como o protagonismo aconteceu, chegamos a 

duas categorias de análise, o indivíduo e o sujeito social. 

Queremos ao abordarmos o protagonismo das mulheres da periferia inseridas 

em movimentos eclesiais de práticas sociais, dar visibilidades a estas mulheres que 

são invisibilizadas pela sociedade, para muitos são apenas indivíduos, pois estão 

limitados a olhares que apenas enxergam o local geográfico na qual vivem. Elas 

emergiram na e da periferia, romperam com os ciclos de violência, do abandono, do 

isolamento das mulheres, no seu entorno, são simplesmente mulheres fortes. 

Palavras chaves: Ser Mulher, Indivíduo e Sujeito/Protagonismo.  
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ABSTRACT 

This work, Protagonists! The strength of women from the periphery in the 

pastoral care of women, the Brasilia episcopal region, is the result of contact with 

women from the outskirts of São Paulo, in the northwestern area, who meet monthly 

in a women's group called the Pastoral Care of Women in the Brasilia Episcopal 

Region. 

Our aim is to understand how those women became protagonist of their lives 

despite the unfavorable context of the place where they live, characterized by deep 

material and social deprivations. 

We focused on a particularity of that neighborhood which helped them to 

approach to their reality differently from how they would usually do in such social 

conditions, the existence there of the CEBs and the group Women Pastoral in the 

newborn Brasilândia Episcopal region, funded in 1989. 

Those ecclesial movements with social and political engagement 

fundamentally influenced those women’s live paths, however they were not 

responsible by the flourishment of the social subject  and protagonism in each of 

them. 

We found out their stories through interviews guided by a questionnaire. After 

the transcription of the interviews, we analyzed those women life experiences making 

use of Max Weber’s comprehensive sociology and of Alain Touraine’s analysis in 

order to understand how protagonism happened in their lives.  Then we established 

two analyses categories, the individual and the social subject. 

Studying the protagonism of women from outskirts involved in ecclesial 

movements engaged with social and political actions, we want to make them visible 

to society once they are usually unseen. Many see them as plain individuals, those 

who adopts the stereotyped view that defines the geographical place where they live. 

These women came from and are in outskirts, they broke the cycle of violence and 

abandonment, the isolation from the other women around them, showing that they 

are simply strong women. 

Keywords: being woman, individual, social subject, protagonism. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto do encontro com as mulheres participantes da pastoral 

da mulher da região episcopal Brasilândia, situada na zona noroeste de São Paulo, 

região periférica. 

Da aproximação destas mulheres percebemos que havia um diferencial na 

prática de lidar com a vida, nas ações que efetivavam. Estas mulheres se 

configuraram dentro de suas histórias, protagonistas de suas vidas. Quanto mais 

aproximação dessas mulheres, ainda pairava uma dúvida, o que motivou-nos a 

efetuar este trabalho de pesquisa. 

A escolha de desenvolver esta pesquisa na área da Ciência da Religião foi 

motivada por ter como mediação do encontro das mulheres, a pastoral da mulher, 

um movimento eclesial de caráter social, constituído e formado na região episcopal 

Brasilândia, percebemos que nos enquadrávamos na área da Ciência Aplicada da 

Religião. 

Partirmos então para a delimitação do campo de pesquisa, definimos que o 

melhor caminho era estudar as ações das mulheres da periferia. Sem deixa de lado 

a mediação da pastoral da mulher que se apresentou como um diferencial no 

contexto da periferia e eclesial. 

Alguns questionamentos orientaram a nossa pesquisa, Como fora possível 

para estas mulheres executarem ações que resultassem em mudanças de atitudes 

pessoais e sociais, dentro do contexto social do qual emergiram? A mudança de 

atitude que levou a essas mulheres romperem com o cotidiano que as moldaram 

ocorreu apenas por sua pertença a pastoral da mulher? 

 Fizemos então o levantamento de hipótese, para a compreensão do nosso 

objeto de pesquisa: As mulheres executaram  mudanças em suas vidas, mediante a 

experiência de atuação na pastoral da mulher, descobrindo-se empoderadas. 

 

Para a confirmação ou a refuta desta hipótese passamos então a delimitar o 

perfil, as características que as definiram para compor o nosso estudo. Delimitamos 
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que seriam 05 mulheres, entre a faixa etária dos 50 a 65 anos, moradoras na 

periferia da zona noroeste e participantes da pastoral da mulher por mais de 10 

anos. 

 

Tínhamos que escolher a metodologia de pesquisa, optamos pela qualitativa 

a partir de um questionário que aplicaríamos nas entrevistas semiestruturadas. Com 

aplicação do método de análise da sociologia compreensiva de Max Weber, pois 

possibilitava-nos uma aproximação maior do objeto de estudo e abriu caminhos para 

a interpretação. Para tanto, elaboração seguindo as normas do comitê de ética, 

utilizamos o termo de consentimento livre e esclarecido para o uso das entrevistas 

realizadas, mas no momento da compilação dos relatos optamos pelo anonimato 

para preservação das mulheres. 

 

Restava-nos iniciar o trabalho de pesquisa através de sua compilação, 

definimos então que seriam apenas 03 capítulos. O primeiro capítulo intitula-se O 

lócus de acolhimento, delimitando a realidade que permeou a vida das mulheres 

alvos de nossa pesquisa, buscamos estabelecer nos subcapítulos, uma visão breve 

e panorâmica sobre a origem da periferia, aplicando um olhar direto sobre a 

influência das ideologias sociais e políticas como o darwinismo social e a eugenia, e 

dentro desta periferia um recorte da presença das CEBs como um modelo de igreja 

engajado no social, voltado para o incentivo do protagonismo das leigas e 

leigos,definindo este trabalho conjugado com o surgimento da região episcopal 

Brasilândia em 1989, por ser a região de atuação das mulheres nosso objeto de 

pesquisa,  ainda dentro desta periferia, buscamos a história da pastoral da mulher, 

pois através da pastoral tornou-se possível a aproximação e a delimitação de nossa 

pesquisa, uma pastoral que se constituiu de mulheres para as mulheres. 

 

O Segundo capítulo intitula-se Vozes femininas que ecoam na periferia, nos 

deparamos com as narrativas das histórias, das experiências das mulheres, 

escolhemos transcrever as narrativas ser dar a elas uma interpreta, mas mantê-las 

integras para servirem de material original no momento da análise teórica, 

levantadas através das entrevistas cedidas, para tanto organizamos as narrativas 
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dividindo-as em 04 eixos: o primeiro apresenta a história da vidas enquanto infância, 

adolescência; o segundo as dificuldades que enfrentaram no cotidiano de suas 

vidas; o terceiro a participação na pastoral da mulher e as mudanças que ocorreram 

nelas pela permanência na pastoral. 

 

Seguimos então para o terceiro capítulo, intitulado de Ações, reações 

simplesmente mulheres fortes. Corresponde ao quarto eixo, uma análise com 

embasamento teórico dos relatos, na busca de identificar o protagonismo das 

mulheres, para tanto utilizamos da orientação estabelecida para filosofia da 

linguagem com Martin Heidegger e Paul Ricoeur, pois havia uma preocupação  que 

nos desafiava,  nos aproximar da linguagem das mulheres sem que atribuíssemos a 

nossa linguagem,  o que Ricoeur destaca a necessidade da hermenêutica do 

distanciamento, diante desta teoria, abriu-se para nós o caminho que seguiríamos 

para ao relermos as narrativas transformadas em discurso escrito, 

fundamentalmente o texto não está ao nosso serviço, nós que devemos ir ao 

encontro do texto, observando seu autor,seu contexto de produção. O que tornou 

mais evidente e reforçou a necessidade de utilizarmos a metodologia da corrente 

teórica de Max Weber 

A partir da metodologia da sociologia compreensiva na qual estudo o 

indivíduo no seu contexto e em suas ações sociais para então estabelecer uma 

análise objetiva desta ação social, ainda na análise sociológica seguimos a teoria de 

Alain Touraine sociólogo, que busca analisar o aparecimento do indivíduo na 

sociedade e sua ação, para entendermos quando surge o sujeito social, aquele que 

ele chama de ator, e nós de protagonista, por isso nossas mulheres são 

protagonistas de suas vidas, durante a aplicação da teoria de Touraine, 

aproximamos de Gilles Lipovetsky, sociólogo, que estuda na sociedade pós-

moderna as mudanças que atuam sobre as mulheres, que ele mesmo denomina de 

a terceira mulher. 

Deixamos aqui um convite para que leia este trabalho e diante do segundo 

capítulo o faça ciente de que estará adentrando em solo sagrado. 
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CAPÍTULO  I 

O LÓCUS DO ACOLHIMENTO 

 

Para compreendermos como foi constituída a Pastoral da Mulher, faz-se 

necessário identificar, neste primeiro momento, o surgimento e a caminhada da 

Região Episcopal Brasilândia, região na qual a pastoral se situa, sem deixar de lado 

um breve olhar sobre a realidade geopolítica da periferia noroeste de São Paulo.1 

A região está inserida na periferia da zona noroeste, caracterizada pela 

exclusão social, que é notória mesmo em diferentes periferias de São Paulo e do 

país. Ou seja, fatos sociais que encontramos na periferia da zona leste podem ser 

comparados e identificados em situações similares ou, muitas vezes, idênticas na 

zona noroeste.  

O que se torna comum nestas regiões periféricas de São Paulo é a ausência 

do poder público. Partindo deste fato, observamos alguns paralelos sociais quanto 

ao: alto índice de violência, atendimento precário no campo da saúde, falta de lazer, 

falta de creches, escolas, transporte público e moradia indigna. 

É em meio a essa realidade de profunda carência que encontramos diversas 

ações impulsionadas pela indignação das mulheres; são elas as principais agentes, 

se não as únicas, a sair às ruas reivindicando melhorias em seus bairros. 

Tereza Pires do R. Caldeira, em seu trabalho de pesquisa, retratou as 

relações cotidianas de uma população do bairro Jardim das Camélias, na zona leste 

de São Paulo, onde entrevistou moradores e observou as condições 

socioeconômicas do local, para então discutir o que esses moradores pensam sobre 

poder e sobre os poderosos. O cotidiano descrito, não ignorando as peculiaridades, 

nos transporta a outros bairros periféricos de São Paulo para destacamos as 

carências quanto aos serviços públicos de saúde, educação, moradia e outros. 

                                                             
1 Propomos fazer um breve relato sobre a história da periferia da zona noroeste de São Paulo, como também 
da Região Episcopal Brasilândia, de maneira que não faremos um recorte histórico, mas panorâmico. 
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A ação das mulheres na periferia da zona noroeste de São Paulo desperta em 

quem passa a conviver com elas uma curiosidade em conhecer, em identificar o que 

motivou nessas mulheres ações autônomas sobre suas vidas, atitudes que 

produziram mudanças de cunho cultural e social. 

A história da pastoral da mulher se torna necessário contar, mesmo que de 

forma breve, pois falar de 27 anos de caminhada exige ser um tema único de 

pesquisa. 

Sem pretender traçar uma linha histórica, abordaremos a constituição da 

perifeira da zona noroeste de São Paulo, nela a presença da Igreja nas décadas de 

70 a 90, caracterizada pelas CEBs (comunidades eclesiais de base) como o 

surgimento da Região Episcopal Brasilândia na década de 90 para compreendermos 

parte do cenário social religioso no qual as mulheres instituíram a pastoral da 

mulher, já que será nessa pastoral que encontraremos  nosso objeto de estudo. 

 

1.1  - A delimitação da periferia noroeste, local da atuação da pastoral da 

mulher: um olhar panorâmico.  

 

A origem da periferia de São Paulo é resultado do avanço populacional 

marcante em seu crescimento na segunda metade do século XX, devido ao 

desenvolvimento tecnológico industrial, à formação dos polos industriais na cidade 

de São Paulo e nas cidades circunvizinhas, região que ficou conhecida por ABC 

paulista – Grande São Paulo  (Santo André, São Bernardo e São Caetano), que 

exigia a aquisição da mão de obra barata para essa indústria que se encontrava em 

largo crescimento e expansão. 

A cidade de São Paulo passou a ser vista por muitas pessoas como o sonho 

de melhorias em sua condição de vida: muitos e muitas deixaram suas famílias nos 

interiores e sertões deste nosso país para arriscar a sorte nas terras do sudeste 

brasileiro, motivados pelo desejo de uma vida melhor. 
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O que essa população não sabia era da interferência da ideologia darwiniana 

que no século XX passou a ser disseminada entre a elite da sociedade nesse 

processo. Tal ideologia consistia em dividir a sociedade por raças, sendo as raças 

superiores os arianos (europeus), com direitos de governar as raças inferiores (os 

não brancos) que, somada à ideologia da eugenia e do processo de branqueamento, 

tornou-se prática na formação da geografia urbana social.   

A urbanização da cidade de São Paulo seguiu-se em conformidade com 

essas ideologias, o crescimento da indústria trouxe uma necessidade real, a de mão 

de obra barata para a produção industrial, mas trouxe uma problemática: quais 

espaços geográficos abrigariam essa população? Como interligá-los ao centro da 

cidade, facilitando o deslocamento dessa população? 

Havia os cortiços nos bairros circunvizinhos do centro comercial e industrial 

da cidade de São Paulo, a circulação da população de baixa renda e a precariedade 

dos bairros que habitavam incomodava a elite industrial. Do ponto de vista da elite, 

algo deveria ser feito. E foi.  

Segundo SCHWARCZ,  

Nas grandes cidades a entrada desse ideário cientificista difuso se faz sentir 

diretamente a partir da adoção de grandes programas de higienização e 

saneamento. Tratava-se de trazer uma nova racionalidade cientifica para os 

abarrotados centros urbanos, implementar projetos de cunho eugênico que 

pretendiam eliminar a doença, separar a loucura e a pobreza. (1993, p.34) 

Não podemos deixar de lembrar que o projeto urbanístico do centro da cidade 

de São Paulo, e somente deste espaço geográfico, acompanhou o projeto de 

higienização e branqueamento (Carril, 2006). Já no final do século XIX e XX, 

servindo às ideologias que tramitavam entre a elite dominante da cidade, mediante o 

impasse da necessidade de mão de obra barata para sua indústria e mercado 

consumidor e o não desejo de que essa população, constituída por negros e 

mestiços em sua grande maioria, estivesse presente nos grandes centros urbanos, 

forjou-se uma resposta. O que fazer? Qual a solução? Os loteamentos dos bairros 

distantes da cidade surgiram como a solução, uma saída para esse impasse. 
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As periferias tornaram-se uma solução de loteamento para a maioria da 

população da cidade de São Paulo, sem condições monetárias para comprar 

terrenos ou casas no centro da cidade. 

Buscaram nesses terrenos distantes, mas que ofereciam possibilidades de 

aquisição, a chance de obter a tão sonhada casa própria em São Paulo, ainda que 

diante das dificuldades desumanas, pois enfrentavam: falta de transporte, 

saneamento básico, atendimento de saúde, segurança, iluminação das ruas, asfalto. 

Deixariam esta cidade para voltar a seus lugares de origem? Não, pois lá não havia 

a possibilidade de renda que as cidades industrializadas passaram a oferecer com 

os salários pagos. 

A periferia passou a ser encarada como os espaços para a população 

marginalizada, ou seja, o governo não esteve presente no processo de loteamento 

desses espaços geográficos, não elaborou políticas públicas para atenuar a 

segregação social que estava sendo formada na cidade de São Paulo, mas atuou 

com ações que construíram meios de transporte que resultassem no deslocamento 

dessa população para os polos comerciais e industriais. 

A periferia transforma-se em uma solução para atenuar as preocupações da 

elite paulista. Segundo Carril: 

A metropolização marchava aceleradamente com o ritmo industrial, mas 

delineando um padrão periférico de ocupação do espaço, à medida que se 

multiplicava a habitação popular nos bairros distantes da cidade. Parecia 

que, finalmente, se concretizava o sonho das elites – o distanciamento dos 

pobres. (2006, p.84). 

A cidade de São Paulo conheceu uma urbanização não planejada pelo poder 

público, mas organizada a partir da necessidade dos próprios trabalhadores e 

trabalhadoras de conseguir um pedaço de terra. Então as antigas fazendas, que 

coexistiam com as indústrias durante o crescimento industrial das primeiras décadas 

do século XX e, sobretudo, na sua segunda metade, passaram a lotear seus 

espaços para as famílias e pessoas que apresentassem as condições impostas para 

sua aquisição. Não havia nesse período a intervenção do Estado com o recurso de 

financiamento para moradias, para as pessoas de baixa renda. 
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A não intervenção do poder público na organização dessa população, sem um 

planejamento urbano, desencadeou uma organização própria e ineficiente para o 

arranjo dessas pessoas nos espaços geográficos periféricos, nos quais podemos 

encontrar relatos comuns que descrevem as mesmas necessidades sociais: de 

saneamento básico, de segurança, de creches e escolas, de postos de saúde e de 

hospitais, de transporte, de lazer, como também relatos que demonstram como a 

população foi se “arranjando” para superar as dificuldades e a necessidade do 

cotidiano diante da demanda populacional. 

Surgiram então os bairros mais afastados do centro da cidade, como nas 

regiões da zona Leste, zona Norte, zona Sul, zona Oeste. Mesmo dentre esses 

bairros, teremos no final das décadas de 80 e 90 a continuidade do crescimento 

periférico, ainda sem um planejamento feito pelo Estado. 

Diante das críticas públicas que passaram a fazer parte de movimentos 

populares organizados, que na década de 90 tiveram maior visibilidade, em diversos 

bairros da periferia, algumas ações do governo municipal e estadual foram sendo 

tomadas, para a construção de moradias populares, como: da CDHU - Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (estadual), da 

COHAB - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e o Projeto de 

Verticalização e Urbanização de Favelas - PROVER/Cingapura (municipais).  

Esses projetos e outros não foram suficientes para atender a demanda 

populacional das regiões periféricas, o que não conteve a ocupação de áreas de 

risco e de preservação ambiental.  

A periferia crescia como endereço certo para dezenas de famílias que 

buscavam alternativas para a saída do aluguel e o alcance de um espaço tão 

sonhado: a casa própria. Mesmo que esta estivesse a quilômetros de distância de 

seu trabalho, naquele espaço geográfico, o sonho de vida se concretizava com a 

aquisição do bem de toda a vida. A distância favoreceu o isolamento e, com ele, o 

acesso à cultura urbana, aos espaços acadêmicos, contribuindo para a continuidade 

da cultura de origem que deu a essa população sua identidade. 
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A região noroeste de São Paulo, que abriga o nosso objeto de estudo, tem 

seu crescimento urbano intensificado a partir da década de 60-70. A alguns bairros 

daremos destaques: Vila Nova Cachoeirinha, Perus, Anhanguera, pois as mulheres 

que entrevistamos são moradoras destes lugares. 

A zona periférica noroeste está permeada por contrastes marcantes, pois 

bairros como Freguesia do Ó e Pirituba são bairros antigos e com uma população de 

poder aquisitivo maior na região, receberam mais investimentos em espaços 

públicos e oferecem entretenimento, fábricas e escritórios, hipermercados, nos quais 

se concentram uma parcela da mão de obra oriunda dos bairros da região mais 

distantes.  

Os bairros como Brasilândia, Cachoeirinha, Taipas, grande parte do Jaraguá, 

Perus e Anhanguera são bairros pobres marcados por constantes invasões de 

terrenos particulares abandonados, de zonas de mananciais, pois estamos cercados 

pela serra da Cantareira e pela falta da presença do poder público. 

Esses bairros populosos apresentam, além da carência de recursos públicos, 

uma vulnerabilidade social. 

Essa vulnerabilidade social se revela pela presença de uma variedade de 

ações violentas, diversas formas de violência que ocorrem nestes bairros: roubos, 

assassinatos devido a enfrentamento entre gangues, disputas pela venda de drogas, 

confrontos com policiais e outros, sem deixar de citar a presença da violência 

doméstica, uma realidade gritante, mas subentendida, uma realidade colocada em 

segundo plano de coibição.  

É sabido que a violência contra a mulher nas periferias é uma realidade diária, 

as mulheres que são o nosso objeto de estudo coexistem com esse cotidiano, 

residem em alguns desses bairros já citados. Para entender qual o índice específico 

da violência contra as mulheres recorreremos ao Instituto Patrícia Galvão. 

O Instituto Patrícia Galvão foi criado em 2001 com seu trabalho voltado para a 

divulgação dos direitos das mulheres e da comunicação dos mesmos, para tanto, 

utilizando-se da mídia, criou-se em 2009 a Agência Patrícia Galvão para divulgar, 



19 

 

noticiar, produzir dados e conteúdo de multimídia sobre os direitos das mulheres 

brasileiras. 

Aproximando-nos dos dados sobre a violência contra as mulheres divulgados 

pela Agência Patrícia Galvão e nos deparamos com um Mapa sobre a Violência 

contra as mulheres 2015, de cunho nacional, o qual nos possibilitou, através dos 

índices, um olhar mais concreto sobre a vulnerabilidade social das mulheres.  

Dados sobre homicídios de mulheres divulgados pelo pesquisador Julio J. 

Waiselfisz, com os seguintes números: 

Entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino passou de 3.937 

para 4.762, incremento de 21,0% na década. Essas 4.762 mortes em 2013 

representam 13 homicídios femininos diários. Levando em consideração o 

crescimento da população feminina, que nesse período passou de 89,8 para 

99,8 milhões (crescimento de 11,1%), vemos que a taxa nacional de 

homicídio, que em 2003 era de 4.4 por 100 mil mulheres, passa para 4,8 em 

2013, crescimento de 8,8% na década.( 2015, p. 13) 

Os dados sobre o índice de violência contra as mulheres estão relatados em 

um panorama nacional, podemos nos apropriar de uma analise que se torna 

possível ao percebermos que, mesmo com a criação da Lei Maria da Penha em 

2006, não ocorreu um declínio dos casos de homicídios de mulheres, ao contrário, 

percebemos o seu aumento. 

Ao buscarmos dados sobre as capitais brasileiras, especificamente sobre São 

Paulo dentro dessa pesquisa formulada por Waiselfisz, encontramos uma pesquisa 

sobre as capitais do Brasil que retrata o crescimento em porcentagem das taxas de 

homicídios de mulheres (por 100 mil habitantes) de 2003 a 2013: São Paulo aparece 

com 5,2 em 2003; em 2013 São Paulo aparece com 2,9 (2015, p.17). Em nossa 

capital, ocorreu uma diminuição nos índices de violência contra a mulher, mas o que 

Waiselfisz aponta foi que houve uma migração da violência para os pequenos 

municípios, que ainda não encontram ações coibidoras da violência contra mulher, 

seja por falta de iniciativas de órgãos privados, ou por falta de implantação de 

políticas públicas. 
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Como citado anteriormente, as periferias apresentam a maior concentração 

da população negra.  Essa é outra realidade que merece ser obsevada mais de 

perto, pois quatro das cinco mulheres objetos de nossa pesquisa são negras. A 

consideração dos dados sobre a violência contra a mulher negra nos apresenta uma 

possibilidade de analise da realidade periférica que rodeia o cotidiano de nossas 

mulheres. 

 Recorremos ao Mapa da Violência contra as Mulheres 2015 que revelou: 

A vitimização da população negra se repete também aqui, nos casos de 

homicídios de mulheres: O número de homicídios de brancas cai de 1.747 

vítimas, em 2003, para 1.576, em 2013. Isso representa uma queda de 

9,8% no total de homicídios do período. Já os homicídios de negras 

aumentaram 54,2% no mesmo período, passando de 1864 para 2875 

vítimas. (2015, p.30) 

Identificamos que, durante o crescimento da perifeira de São Paulo, a 

ausência de políticas públicas coibidoras ou ações preventivas  diante da violência 

contra à mulher, nas diversas áreas de carências, retrata a responsabilidade pública 

na existência da violência crescente nessas regiões. 

Contanto, a partir das décadas de 70 a 90, as periferias foram movimentadas 

por uma ação eclesiástica católica diferente do que já havia, poucas eram as 

paróquias e poucos os padres, havia as comunidades, organizadas pelas religiosas 

em conjunto com as lideranças leigas e sobre essa experiência e o que ela significou 

nesse período trataremos a seguir. O que vale aqui ressaltar é que a presença 

dessa forma de ser igreja deu à periferia espaço para fortalecer e incentivar os 

movimentos sociais em suas lutas por direitos e conquistas de serviços públicos. 

 

1.2 - Na periferia da zona Noroeste um jeito novo de ser igreja. 

 

A realidade de carência de medidas públicas nas periferias foi acompanhada 

de perto por um movimento eclesial que estava inserido em meio a essa população, 
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a presença da igreja católica, representada pelas CEBs – Comunidade Eclesial de 

Base. 

Nas décadas de 70 a 90, essas comunidades foram espaço para articulação 

dos movimentos populares de contestação ao governo militar que vigorou de 1964 

até 1985. 

As CEBs tornaram-se o lugar de acolhimento para mulheres, e, muitas vezes, 

era o único local onde suas vozes ecoavam. 

Essas mulheres foram protagonistas das lutas sociais em nossas periferias. 

Foram elas que, diante da busca por melhorias, desbravaram reivindicações e 

manifestações sociais pelo direito a postos de saúde, transportes públicos, 

saneamento básico, creches, escolas e segurança. Nas décadas de 80 - 90, elas 

foram às ruas exigindo do Estado a implantação de melhorias, numa época em que 

(na década de 80, tempos do final da ditadura militar) as manifestações populares 

ainda enfrentavam ações de repressão por parte da polícia.  

Faremos um breve relato da história da igreja na região episcopal Brasilândia 

durante as décadas de 80 e 90 para identificar o contexto eclesial em que a pastoral 

da mulher surgiu.   

A presença da igreja católica na cidade de São Paulo é forte, uma vez que a 

própria criação desta se dá pela presença dos jesuítas. Mas ao falarmos da 

presença da igreja católica na periferia, faz-se necessário apontarmos para um 

recorte diferenciado. Precisamos olhar para uma igreja católica inserida na realidade 

das periferias, a partir da década de 70.  

Imbuída pela orientação do Concílio Vaticano II (1962-1965), uma série de 

conferências entre os bispos católicos que discutiram como aproximar a igreja dos 

fiéis, gerou a constituição de diversos documentos e mudanças dentro da igreja, que 

se intensificou com a Conferência do Episcopado Latino-americano em Medellin 

(1968), que buscou partir da realidade latino-americana para evidenciar quem seria 

o sujeito dessa nova igreja, e se opta pelos pobres, mais ainda com a Conferência 

Geral do Episcopado Latino-americano em Puebla (1979) que, valorizando o olhar 
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sobre a realidade latino-americana, reforça o foco evangélico na a realidade e 

necessidades do povo de Deus.  

A igreja se formata dentro das necessidades locais, na busca por ser uma 

resposta nas periferias às necessidades gritantes do povo pobre e que, muitas 

vezes, como já foi abordado, estava excluído socialmente. 

 Surge, então, uma igreja denominada Comunidade Eclesial de Base, com 

uma dinâmica resultante da teologia da libertação que permeava toda a caminhada 

dessa igreja engajada e que unia a fé com a prática de ação social e política na ação 

pastoral.  

Angélico S. Bernardino, que durante o Concílio Vaticano II era padre e 

atualmente bispo, relata:  

O concílio nos apresenta a Igreja como Povo de Deus! Essa atitude é muito 

importante e renovadora, pois evita restringir a missão profética, real e 

sacerdotal da Igreja somente aos ministros ordenados (2012, p. 10). 

Nessa nova igreja o papel do(a)s leigo(a)s foi decisivo. Ele(a)s conduziram a 

animação das comunidades, o ministro ordenado era alguém a serviço dessa 

comunidade, e não o seu centro, havia uma dinâmica que fortaleceu este modo de 

ser Igreja, com os grupos de rua, as celebrações realizadas por leigos(as) religiosas, 

as pastorais sociais, práticas que valorizavam a necessidade de leigos(as) 

conscientes de seu papel eclesial e social.  

Para João B. Libanio, um teólogo católico: 

A proximidade da CEB com a vida de lutas, de necessidades de vida do 

povo, criará um leigo comprometido com as organizações defensoras dos 

direitos e interesses do povo pobre (1999, p.111). 

Um conceito que muitos teólogos da libertação passaram a empregar do 

campo da sociologia – práxis,  que continha em si uma ação social e política, já para 

os teólogos da libertação este termo passa a designar a ação social e política à luz 

da fé. 
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 Na década de 80  este conceito foi utilizado como uma forma de identificar, 

racionalizar, teorizar a realidade, o que fora denominado por conjuntura política, e 

demonstrar a inserção da igreja católica diante às necessidades da população 

empobrecida, gerando uma espiritualidade encarna que motivava as CEBs. 

Libanio, afirmou:  

Situar-se a mais decididamente ao lado dos oprimidos, auscultando-lhe os 

anseios de libertação e alimentando-lhes a fé nesse processo. Será a Igreja 

da práxis, dos pobres, da libertação que desde a década de 60 tem 

procurado encontrar cidadania em nosso continente. (1999, p. 91). 

Não iremos nos aprofundar sobre a Teologia da Libertação nesse período, 

mas é essencial salientar que a práxis que surgiu dessa interpretação teológica é 

fruto do caminhar de uma igreja iluminada pelo Concílio Vaticano II, pelos 

Documentos de Puebla e Medellin, definindo um caráter humanizado e definitivo 

para qualquer realidade de pregação sobre o reino de Deus e necessidade das 

pastorais sociais que naquele momento têm como escolha, como objetivo, a opção 

preferencial pelo pobre. Ora, onde se encontrava este pobre senão nas zonas 

periféricas das grandes cidades? 

A região periférica da zona noroeste de São Paulo abriga nosso objeto de 

pesquisa e é constituída por paróquias muito antigas dentro da história da formação 

desta cidade. Podemos citar a Nossa Senhora da Expectação, comumente 

conhecida como Nossa Senhora do Ó, de 1796.  

Somente no século XX é que surgiram as demais paróquias que 

acompanharam o deslocamento e o crescimento geográfico da região, nas décadas 

de 40 e 50 foram constituídas sete paróquias, nas décadas de 60 e 70, onze 

paróquias, e as demais, a partir da década de 90 até 2008, totalizando 17 paróquias.  

Parece descabido falar sobre o número de paróquias quando neste item nos 

propusermos a falar sobre as CEBs desta região, o que ocorreu quando procuramos 

sobre a origem das comunidades de base, nos dados informados pelo site oficial da 

Arquidiocese de São Paulo e da região episcopal Brasilândia apareceu somente as 
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paróquias com seus dados, datas de fundação até mesmo o porquê da escolha do 

nome de sua ou seu padroeiro(a) e suas respectivas comunidades, mas sem 

nenhum dado sobre a periodização, sobre a fundação das comunidades e a história 

delas.2 

A aproximação a dados sobre as comunidades foi possível através de 

pesquisas acadêmicas que retrataram as comunidades, mas especificando somente 

o objeto dessa pesquisa, com a pesquisa de Carmem Cinira Macedo, editada em 

1986, encontramos uma comunidade da periferia de são Paulo, zona noroeste, no 

bairro do Morro Grande. Em sua dissertação de doutorado em antropologia 

defendida na USP em 1985, durante a elaboração da pesquisa, observou o cotidiano 

da população e apresentou um olhar sobre o movimento da CEB presente nesse 

bairro. 

Carmem Macedo destaca:  

As CEBs não surgem, portanto do nada e muito menos do acaso. Não são 

um movimento que espontaneamente tenha brotado da base. Surgem, sem 

dúvida, na base mas como resultado de um projeto da Igreja, sensível aos 

apelos da base. (1986, p. 70) 

A Igreja estruturada em paróquias começa a conviver com comunidades 

eclesiais de base. No novo cenário, ela se pensará toda organizada em CEBs. 

Passar-se-á de uma Igreja com CEBs para uma Igreja de CEBs.  

Para Libânio, 

A diferença consistirá fundamentalmente em que o poder central da matriz, 

consubstanciado no pároco, cederá lugar a coordenações compostas pelos 

animadores das CEBs, escolhidos por determinado tempo pelos membros 

das comunidades (1999, p. 98-99). 

                                                             
2Arquidiocese de São Paulo, disponível em http://www.arquidiocesedesaopaulo.org.br/regioes-e-vicariatos. 

Acessado em 14/11/2016.  
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O que podemos evidenciar que na década de 60 e 70 é um grande florescer 

de comunidades impulsionadas pelo trabalho das irmãs religiosas inseridas na 

periferia, preocupadas em responder ao clamor do Concílio Vaticano II, muitas 

congregações femininas inseriram-se nos trabalhos nas periferias, na zona noroeste 

encontramos a presença das Mestras Pias Filipini, das irmãs São Vicente de Paulo, 

as Filhas da Sabedoria, as Missionárias Médica de Maria, as Missionárias de Jesus 

Crucificado e muitas outras espalhadas pela região.  

Um trabalho de pesquisa organizado pela irmã Delli Brunelli, sobre a atuação das 

irmãs inseridas nas CEBs, destaca: 

As Religiosas estão presentes nas CEBs desde o seu alvorecer, como 

“apóstolas fundadoras”, como missionárias e animadoras incansáveis desse 

novo jeito de ser Igreja. (1990, p. 11) 

As irmãs inseridas foram acolhidas e tinham amplos trabalhos, desde a 

realização de batizados e casamentos, como na organização das lideranças das 

comunidades, o que favorecia a autonomia das lideranças leigas, o que nas 

comunidades de base fora fundamental para seu andamento, chegando a organizar 

os ministérios leigos. 

As CEBs ocupam seu lugar singular na história da igreja católica, e esta 

realidade foi marcante na vivência da região episcopal Brasilândia. 

Em março de 1989, a Arquidiocese de São Paulo foi dividida, sob a liderança 

do cardeal dom Paulo Evaristo Arns, obedecendo a um decreto da Santa Sé.   

Instituíram-se dioceses e, na ocasião, cinco regiões, sendo elas: Belém, Ipiranga, 

Santana, Lapa e Sé. Por razões de realidades distintas, decidiu-se dividir a região 

Lapa, seguindo o corte feito pelo rio Tietê então nasce mais uma região, a episcopal 

Brasilândia. 

A divisão da Arquidiocese de São Paulo foi recebida por lideranças das 

comunidades e da sociedade como uma ação arbitrária da Santa Sé que não levou 

em consideração a opinião do povo das comunidades e nem de perto o parecer do 

então cardeal d. Paulo Evaristo Arns, representante religioso, muito respeitado por 
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sua ação incansável pela defesa dos direitos humanos durante o governo militar, 

tornou-se referência para os movimentos sociais e pastorais sociais, na igreja de 

São Paulo. 

Quando ocorreu a divisão da Arquidiocese de São Paulo, diversos setores, 

dentro e fora da igreja, manifestaram-se contrários à decisão imposta por Roma. 

Acessamos um documento protocolado na Câmara Municipal de São Paulo 

que nitidamente demonstra o repúdio à decisão da Santa Sé, lendo o documento, 

podemos analisar o quanto era respeitado o trabalho do cardeal d. Paulo E. Arns 

realiza em São Paulo, e o quanto a sociedade civil continha uma consciência política 

eclesial, a divisão foi vista como um desmembramento do trabalho de d. Paulo. O 

vereador, ao elaborar o documento, utiliza como argumento o fato de que a decisão 

tomada feriu um principio orientado pelo Concílio Vaticano II, mesmo assim ocorreu 

a separação da arquidiocese e a divisão da região episcopal Lapa. 

Em 16 de março de 1989, em sessão na Câmara Municipal de São Paulo o 

vereador Arselino Tatto protocolou uma moção endereçada à Santa Sé repudiando a 

ação de divisão da Arquidiocese de São Paulo, na qual declara ter sido uma atuação 

arbitrária diante das recomendações do Concílio Vaticano II que indica que as 

divisões deveriam levar em conta a opinião das comunidades, das lideranças 

religiosas envolvidas. 

Nessa moção o vereador deixa claro a sua solidariedade com d. Paulo Arns e 

com o bispo d. Angélico S. Bernardino, devido à forma como foi conduzida a divisão 

da Arquidiocese de São Paulo, demonstrando total desrespeito quanto à condução. 

Temos abaixo apenas um trecho da moção, nos anexos consta o documento 

integro para leitura, 

REQUEREMOS a Douta Mesa, ouvido o Egregio Plenário, nos._termos 

regimentais, a SOLIDARIEDADE AO CARDEAL ARCEBISPO DE SÃO 

PAULO, DOM PAULO EVARISTO ARNS, AO BISPO DOM ANGELICO 

SÂNDALO / BERNARDINO E TODO O SEU CLERO pela forma arbitraria 

com que foi levado o processo de divisão da Arquidiocese sem a devida 

consulta ao claro e DE REPUDIO A DECISÃO DE SUA SANTIDADE O 
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PAPA JOÃO PAULO II EM DIVIDIR, A ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO 

SEM CONSULTAR AS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE, COMO DIZ 

O DOCUMENTO DO CONCILIO VATICANO II. 

Esta ação por parte do representante do poder público evidencia que o 

caminhar da igreja de São Paulo estava inserido na vida pública dessa cidade, d. 

Paulo Arns, assim como d. Angélico Bernardino, entre outros bispos, foram figuras 

marcantes durante a ditadura militar, posicionando-se a favor dos movimentos 

sociais, em defesa dos direitos humanos, auxiliando as famílias que clamavam por 

respostas sobre o paradeiro de seus filho(a)s e maridos. 

A igreja de São Paulo inserida nesse contexto teve uma ação profética, pois 

não se omitiu e não recuou diante das ações do governo militar. 

É dentro desse contexto que se formou a recente região episcopal Brasilândia 

que encontrara à sua frente lideranças leigas constituídas, irmãs inseridas dentro de 

uma estrutura organizacional eclesial dividida em áreas paroquiais.  

Com a reestruturação dessa nova região episcopal, desapareceram as áreas 

paroquiais e surgiram os setores. 

No dia 18 de junho de 1989, ocorreu na creche “Menino Jesus”, a votação 

para a escolha do nome da região episcopal. Não era apenas a escolha de um 

nome, mas também a identidade da região que se traduziria no nome escolhido, 

para a definição do nome foi realizada uma dinâmica de mobilização das 

comunidades e paróquias, por meio de votação, as comunidades buscavam entre os 

nomes dados argumentos para a defesa das características que definiriam a 

identidade pela qual queriam ser reconhecidos. 

A votação que se seguiu focou-se nos seguintes nomes: região episcopal 

Brasilândia, região episcopal Freguesia do Ó, região episcopal Santa Cruz e região 

episcopal Nossa Senhora da Esperança. A dinâmica de votação seguiu o processo 

do voto secreto e direto de todos e todas as participantes, sendo totalizada a 

presença de 1510 lideranças. O resultado da votação: Região Episcopal Brasilândia 

- 814 votos, Região Episcopal Freguesia do Ó - 534 votos, Região Episcopal Santa 
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Cruz - 77 votos, Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança - 61 votos e, ainda, 

24 votos em branco. 

Depreende-se que a escolha do nome da região evidenciou que a identidade 

eclesial estava envolvida na realidade que abrangia o contexto social e político mais 

gritante, já que a eleição do nome do bairro mais pobre e violento da região, 

Brasilândia, revela que as lideranças presentes optaram pelo apelo do desafio 

profético. 

Naquele momento, escolher como nome da nova região episcopal Brasilândia 

fora uma forma de chamar a atenção à realidade gritante da região, a sua pobreza e 

o abandono do poder público, na qual a igreja de São Paulo, nessa periferia, tinha 

um grande desafio de ação evangélica. 

Com a nova região veio o novo bispo dom Angélico Sândalo Bernardino, que 

foi acolhido em respeito a sua caminhada profética. Na zona leste, sua presença foi 

determinante nas primeiras décadas da caminhada na região e para as lideranças 

leigas, pois receberam um representante da hierarquia eclesial fiel ao Concílio 

Vaticano II e aos Sínodos de Medellin e Puebla. 

Durante a década de 90, a região foi marcada por uma dinâmica definida 

como caminhada de conjunto, as decisões de encaminhamento eram definidas pela 

participação de todos e todas, delineando em assembleia regional anual seus eixos 

de atuação.  

Podemos identificar esta dinâmica de planejamento na fala de Macedo, 

Agora não era mais a Igreja que falava em nome do povo, mas o povo é 

que falava em seu próprio nome. Entretanto, é na Igreja e através dela que 

se abre espaço para que essa fala ocorra; ela se torna uma mediação 

crucial para que o povo realize sua trajetória de libertação (1986, p.79). 

Carmem Macedo desenvolveu seu trabalho de pesquisa sobre uma CEBs da 

região no bairro do Morro Grande, três anos antes da  formação da região episcopal 

Brasilândia, enquanto fazia parte da região episcopal Lapa, um trabalho de pesquisa 

de 1986 que permite perceber que a presença leiga na condução dessa igreja foi 

respeitada durante o caminhar da formação da  região episcopal Brasilândia. 
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Em seus relatos, o que Carmem Macedo vivenciou sobre as lideranças, a 

presença forte de leigos e leigas, como das irmãs Mestras Pias Filippini, inseridas na 

comunidade do bairro, tornou-se seu objeto de estudo.  

A recente região criada contou com a presença das lideranças das 

comunidades de base, envolvidas nas lutas sociais por melhorias de sua condição 

de vida. 

A liderança religiosa representante da hierarquia eclesial que movimentou a 

região em torno de um trabalho de conjunto na década de 90 até a primeira década 

de 2000, dom Angélico Bernardino Sândalo, trouxe para as lideranças a 

necessidade de um olhar sobre a conjuntura política do país e a necessidade da 

inserção política na ação pastoral. 

Despertou-nos a curiosidade em ver de perto o que essa liderança tinha a 

falar sobre a experiência que vivenciou durante seu período de bispado regional. 

Indagado sobre sua experiência e o que lhe marcou em seu trabalho na 

região episcopal Brasilândia, dom Angélico em entrevista cedida no dia 15/10/2016, 

relata:  

Minha histórica aqui em São Paulo começa em 75 quando fui ordenado 

bispo na Catedral da Sé no dia 25 de janeiro de 1975, e fiquei aqui em São 

Paulo trabalhando por 23 anos numa equipe iluminada, coordenada por 

dom Paulo Evaristo, durante anos da ditadura militar. A igreja de São Paulo 

impulsionada pelo Concílio Vaticano II, fez opções importantes nascidas de 

assembleias de bispos, era uma equipe de irmãos com d. Paulo Evaristo 

unidos aos padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, nós procuramos 

ver a realidade, ver a realidade... e vendo a realidade dar resposta de Jesus 

a esta realidade no compromisso de colaboração, da  construção do Reino 

de Deus que feito de justiça, de solidariedade, de misericórdia, de verdade, 

de amor e de paz, nasceram das Assembleias as prioridades: Pastoral de 

periferia, Pastoral social de Fé e Política, Pastoral do Mundo do Trabalho, 

Pastoral Operária, de Catequese, de Liturgia, Ecumenismo.  

Durante sua presença na região episcopal Brasilândia, buscou dinamizar os 

trabalhos das pastorais sociais, fomentando o espaço das CEBs, fortalecendo os 
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grupos de rua. A igreja que se formou na região episcopal Brasilândia inseriu na 

prática religiosa a prática política, o que no início denominamos como práxis – fé e 

política, em uma única ação.  

Questionado sobre a conjuntura política pela qual atravessava a década de 

80 e de 90 e o papel da igreja católica naquele momento, d. Angélico em entrevista 

ressaltou: “uma Igreja que procura dar uma resposta profética à realidade, em 

grande parte sofrida do povo da metrópole”.  

Buscamos então entender esta figura que representava uma igreja inserida na 

periferia de São Paulo e chegamos ao relato do teólogo Wagner N. Gimenez, que 

apontou características da ação de d. Angélico, 

Apoiava e incentivava a participação dos cristãos na organização dos 

movimentos populares que reivindicavam melhorias das condições de vida 

do povo, como creches, condução, asfalto, iluminação, moradia e postos de 

saúde, e também na chamada Pastoral de Fé e Política, a qual colaborava 

para a conscientização dos fiéis. Além disso, nos anos vindouros, como 

veremos, com a redemocratização do Brasil, as eleições nos estados, a luta 

pelas Diretas-Já, a Constituinte, ele articulava aquelas lutas locais com as 

lutas gerais (2012, p.298). 

Wagner N. Gimenez, suscita relatos, memórias da experiência vivida com d. 

Angélico ainda na região episcopal de São Miguel, zona leste, antes de sua saída e 

vinda para a região episcopal Brasilândia, descreve a igreja que emergiu com as 

práticas incentivadas das ações leigas na região de São Miguel, resultante de uma 

igreja inserida na realidade local. Por essas e outras ações tornou-se conhecido d. 

Angélico, sua presença na região episcopal Brasilândia não foi diferente. 

 Quando questionado sobre o papel como bispo da região episcopal 

Brasilândia, dom Angélico relatou com saudosismo e pesar: 

Depois de 15 anos de trabalho na Leste em São Miguel Paulista, com o 

esquartejamento da Arquidiocese, e criação de novas dioceses, eu vim para 

a recém-formada Região Brasilândia em 1989. Aqui na região nós 

continuamos com as opções pastorais, uma opção forte foi a pastoral da 

Mulher, e outra opção a formação de leigos e leigas, investir na formação de 

leigos e leigas, novos ministérios, leigos e leigas participando pra valer da 



31 

 

comunidade eclesial, como agentes das pastorais nas comunidades, 

comunidades eclesiais de base. Nasceu também na região o ITEBRA, 

Instituto de Teologia Brasilândia, levado avante por um grupo de religiosas, 

leigos e leigas e padres, aí os leigos tiveram formação e corresponderam a 

esta formação. Leigos e leigas que davam as aulas, nós inclusive 

chamávamos de universidade do povo. Cita os materiais do ITEBRA 

elaborado por leigos e padres. Mas conseguiram matar o ITEBRA, 

desgraçadamente, não seguiram as orientações do Vaticano II. (entrevista) 

Após a saída de d. Angélico, o caminhar da igreja da região episcopal 

Brasilândia sofre adequações quanto à forma de organização e estruturação, iniciou-

se um processo de centralização em torno da figura do ministro ordenado, as 

pastorais sociais passaram a não ter maior importância de articulação e mesmo as 

lideranças leigas sentiram que uma igreja conservadora tornou-se referenciada, um 

modelo conservador tomou conta da região, obscurecendo as ações engajadas na 

política e na sociedade, diminuindo o protagonismo leigo. 

Dom Angélico Sândalo Bernardino, agora bispo emérito, vive na região 

Brasilândia por opção, atua em assessoria e celebra entre muitas comunidades, 

uma em particular não podemos deixar de destacar: a Nossa Senhora Aparecida, 

localizada dentro de uma comunidade muito violenta da periferia da zona noroeste, 

que conta com a presença marcante do crime organizado. 

A fala sobre a região episcopal Brasilândia e das comunidades só pode ser 

tecida unicamente pelos relatos das comunidades (ainda em construção) ou pelas 

ações das pastorais sociais, mas a escolha de apresentar parte da experiência 

enredada com a caminhada fomentada por d. Angélico foi possível identificar o 

caminhar da CEBs nessa região. A história narrada por dom Angélico foi uma opção 

para sintetizar as experiências vividas pela ação pastoral social fortalecida pela 

presença de uma igreja com a práxis libertadora, explicitada por Libanio (1999).  

A multiplicação das pastorais sociais se evidenciou na possibilidade as que 

identificamos nessa região durante as décadas de 90 a primeira do século XXI: PO - 

pastoral operária; pastoral da moradia; pastoral de fé e política, pastoral do menor; 

pastoral da criança; pastoral da esperança que acolhia e acompanhava as pessoas 

portadoras de HIV e/ou da doença e por fim da pastoral da mulher. 
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1.3 – Nasce uma pastoral das mulheres para as mulheres. 

 

Até aqui observamos de forma breve, o espaço físico geográfico com a 

caracterização da periferia, o cenário eclesial e político que envolveu as 

comunidades eclesiais de base na década de 80-90, é dentro desse contexto que as 

mulheres das comunidades foram confrontadas com uma nova proposta, a formação 

de uma pastoral social voltada para as mulheres.  

As pastorais sociais emergiram no Brasil num cenário em que a igreja católica 

se insere numa prática política-social, pontuada em uma reflexão teológica e 

filosófica fundada no que foi denominado de práxis, resultado de uma ação prática 

após a reflexão racional da realidade. 

Na busca pela definição da pastoral da mulher, encontramos no site oficial da 

Arquidiocese somente as pastorais: a da mulher carcerária; a da mulher 

marginalizada que existem em nível de Arquidiocese de São Paulo. 

A pastoral da Mulher Marginalizada, cujo foco é atuar com as mulheres em 

situação de prostituição ou em risco de se envolverem com a prostituição.  

A pastoral da Mulher Carcerária desenvolve um trabalho de acompanhamento 

das mulheres nos presídios, oferecendo orientação, contatos com as famílias, 

acompanhamento dos processos das presidiárias estrangeiras, muitas vitimadas 

pela ação de traficantes internacionais de drogas.  

Ressaltando que as pastorais instituídas em nível da Arquidiocese de São 

Paulo se caracterizam por ações de caráter assistencial e de acompanhamento das 

mulheres dentro desta realidade, buscando atenuar a violência na qual estão 

inseridas, atuam sobre os direitos e revelam outros caminhos de escolha quando 

possível. 

Apresentaremos então, a história de uma pastoral social que se constituiu 

como pastoral da mulher, o que a caracteriza que a diferencia das pastorais que 

citamos, reconhecidas na Arquidiocese, consiste na definição de sua missão na 
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região episcopal da Brasilândia durante 27anos de existência, pois através dela 

encontraremos nosso objeto de pesquisa e a prática social delas nessa pastoral. 

Em 1989 com a iniciativa de algumas mulheres que acreditavam que havia a 

necessidade de criar um espaço no seio das comunidades para as mulheres que 

discutirem as relações sociais dos papeis designados às mulheres, o seu 

protagonismo social e religioso. 

A prática que mobilizou a ação dentro da Igreja pelas CEBs foi para além da 

teologia da Libertação, imbuídas pela teologia feminista, compete fazer um 

esclarecimento sobre a vertente que acompanhara a interpretação teológica 

feminista desse grupo de mulheres. 

Uma das teólogas feministas, Ivone Gebara, contribuiu com suas teorias para 

as diversas reflexões do grupo, Ivone Gebara (1994, p.10) define que sua reflexão 

teológica parte da concepção latino-americana sobre a realidade e ressalta ainda, 

que particularmente busca evidenciar o Nordeste do Brasil.  

Ivone Gebara, destaca sobre o “fazer teológico da mulher”: 

Explicam passagens bíblicas a partir de sua vivência; respondem a 

questões dogmáticas, simplificando-as e colocando-as em sua realidade 

existencial. Algumas dessas mulheres são analfabetas: este fato, contudo, 

que seria um empecilho para um fazer teológico mais acadêmico não 

constitui um impedimento para o exercício desse ministério. Este “fazer” é 

sapiencial, brota do chão da vida e refere-se a ele. (1994, 12) 

Este fazer teológico torna-se para a pastoral da mulher um caminho seguro 

para fundamentar sua linha de pensamento, à luz de reflexões sobre a realidade da 

mulher no campo religioso, da não visibilidade das mulheres em todos os campos da 

sociedade, da cultura, da política e da economia. 

Este fazer teológico da mulher parte da experiência de vida, longe de 

qualquer amarra acadêmica, pois mesmo uma analfabeta o faz é o que possibilita 

compreendermos que neste momento essa mulher se apropria de um conhecimento 

prático, a sua reflexão contribui para inserir no cotidiano uma aproximação de seu 

ser feminino da expressão do sagrado. 
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Ivone Gebara tem ainda a preocupação de esclarecer que a teologia feminista 

na América Latina tem seu espaço próprio no mundo acadêmico e elucida o ponto 

de partido desta teologia: 

A expressão teológica feminista parte sempre do vivido, daquilo que é 

experimentado no presente. Isto provoca duas reações: a consequente 

recusa de uma linguagem abstrata diante da vida e das coisas que tocam a 

profundidade da relação humana e um esforço crescente para “desmontar” 

os antigos conceitos teológicos e descobrir a que realidades vitais eles 

correspondem. (1994, p.20) 

A teologia feminista é apresentada para as mulheres da pastoral da mulher 

pelas lideranças: Irmã Brígida Maria Mc Donagh, pela Pastora Bárbara de Souza e 

pela leiga Fátima Giorlano, que fizeram a ponte entre o conhecimento intelectual e a 

decodificação para essas mulheres, muitas coma  escolaridade  incompleta, ou nem 

iniciada, mas que compartilhavam juntas de um único desejo, ter um espaço eclesial 

para serem apenas mulheres. 

A teoria fomentada por Ivone Gebara foi fundamental o “fazer teológico da 

mulher” se enraíza na espiritualidade Feminista que acompanha este grupo, o que 

mais adiante voltaremos a falar. 

Segundo Terezinha Zanlochi (2001, p. 49), historiadora social, a presença da 

teologia feminista na Igreja é fundamental para compreensão da reflexão do papel 

da mulher no espaço eclesial, mas que repercuti sobre os espaços sociais.  

Com esta conjuntura a pastoral da mulher vai se constituindo, o fazer da 

pastoral é um fazer social, a equipe de coordenação, segundo relato de uma das 

fundadoras, Fátima Giorlano em entrevista cedida em 05/01/2017 revelou a 

preocupação na época da formação da pastoral: 

 O que refletíamos era que existia uma invisibilidade da mulher nos estudos 

teológicos e na leitura da bíblia, o que resultava na preocupação do 

momento era em dar visibilidade à mulher, as discussões eram realizadas 

no que definiram como espaço cristão com as mulheres da igreja metodista, 

nossa preocupação era em acolher a todas às mulheres, não discutimos ou 
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pensamos sobre as outras religiões de não matriz cristã, isto não trazia 

preocupação. 

O grupo das mulheres gestoras da pastoral da mulher surgiu de uma 

composição ecumênica, mulheres cristãs, sendo católicas e  protestantes, o que 

favoreceu uma característica singular para este grupo e um objetivo mais amplo, 

pois mesmo sendo originado entre mulheres cristãs, seu trabalho abrangeria acolher 

a MULHER, como ser de seu objeto e seu objetivo a promoção da dignidade da 

mulher, independentes de sua profissão ou não, de seu credo religioso, da sua 

classe social ou de sua formação acadêmica.  

Mulheres crentes reunidas no entorno de um único objetivo que abrangesse o 

âmbito social, político e religioso.  

O que Elsa Tamez, teóloga evidencia, 

Buscar e criar teorias sobre a mulher para entender a opressão da mulher. 

A teologia feminista marca uma militância, o que é muito bom. Fazendo uma 

teologia que inclui a vivência e a experiência da mulher, sua opressão, seus 

desejos. (1990, p.51) 

A Pastoral da mulher não ficou isolada ou esquivou-se das discussões do 

movimento feminista, mas se fez de canal, ponte para aproximar essas discussões 

pautadas no meio acadêmico às mulheres pobres e periféricas, e o espaço eclesial 

que as reuniam foram as CEBs - comunidades eclesiais de base, e é nesse cenário 

que emergiu este grupo de mulheres com uma experiência de ação social dentro de 

uma articulação eclesial. 

Para Zanlochi, 

A mulher leiga cristã, portanto, está no tecido dessa categoria... 

Especialmente nos países subdesenvolvidos, a ação apostólica da Igreja 

hierárquica seria inviável sem a presença e colaboração quantitativa e 

qualitativa das mulheres, religiosas e leigas. (2001, p.22) 

São estas mulheres que escolheram não deixar a sua igreja, mesmo com um 

discurso tradicional sobre o papel da mulher na igreja católica, e diante disto, 

estabelecer um espaço dentro dela, mesmo que incômodo, no qual podem discutir 



36 

 

realidades próprias e muitas vezes caminham na contra mão do discurso oficial da 

igreja católica hierárquica.  

Na busca por conhecer outras experiências de pesquisas acadêmicas que 

abordasse a experiência de mulheres na periferia, encontramos a pesquisa de 

mestrado defendida Maria Ivoneide T. Lima (2011), em seu trabalho de pesquisa de 

mestrado em sobre Religião e gênero: análise da relação entre o discurso oficial da 

Igreja Católica sobre a sexualidade e o discurso e as práticas das mulheres da 

pastoral da mulher da região Episcopal Brasilândia, analisou que as mulheres de fé 

católica não seguem de forma dogmática as orientações oficiais da Igreja católica 

principalmente no campo a sexualidade.  

Abordou que as mulheres da pastoral da mulher frequentadora da igreja 

católica em seus bairros, imprimiram um jeito autônomo de pensar e agir.  

Para Ivoneide Lima, 

As práticas das mulheres da Região Episcopal Brasilândia criam novos 

paradigmas, buscam novos caminhos e interpretações e modificam 

aspectos do catolicismo com os quais elas não concordam, passando a agir 

segundo sua consciência. (2011, p. 73) 

Ivoneide Lima estabeleceu sua pesquisa sobre a experiência, vivência das 

mulheres da pastoral da mulher na região episcopal Brasilândia, pois ela mesma fez 

sua atuação como leiga engajada nessa região e constatou que o discurso religioso 

tradicional não é seguido pelas mulheres e não causa nenhuma crise que as 

impossibilitaram de frequentar a igreja católica, considerou como resultado da 

prática e consciência que emergiu nessas mulheres. 

Motivadas por pensamentos de autoras teólogas e biblistas feministas como 

Ivone Gebara, Elisabeth Fiorenza, Elsa Tamez,  Tea Frigerio e outras, as mulheres 

da pastoral começaram articular-se com os discursos e estudos, mesclado-os em 

temáticas para traduzirem questões sociais e políticas relativos à realidade das 

mulheres da periferia. 
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Segundo Tea Frigeiro, cientista da religião e blibista, 

A diversidade, respeitada e acalentada, é o resultado de uma 

intencionalidade ética, política, que gera entre as mulheres, uma 

experiência de sintonia cultural. Cada mulher experimenta o feminino à sua 

maneira, a partir do seu chão cultural, social, pessoal. (2007, p.16) 

Nos primeiros anos da década de 90, estas mulheres elaboraram um folheto 

divulgador sobre os princípios que constituem e norteiam o objetivo e atuação dessa 

pastoral. 

Os fundamentos foram definidos pelas temáticas nesse folheto: 

- Quem somos? 

- Dizemos Não! 

- Dizemos Sim! 

- Como caminhamos? 

- Em que acreditamos? 

- O que queremos? 

Analisamos cada um desses princípios para ser possível nos aproximarmos 

do pensar que rege essa pastoral.  Para tanto, escolhemos utilizar três princípios: 

quem somos; como trabalhamos; o que queremos, para identificarmos seu objeto de 

atuação, seu objetivo e sua missão.  

No Primeiro princípios está descrito: 

Quem somos? 

Somos mulheres vindas do seio das comunidades cristãs, na Região  

Episcopal Brasilândia. Nos preocupamos com a vida de todas as mulheres, 

em  especial as que mais sofrem em nossa Região. Pois nas comunidades  
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aprendemos que somos imagem e semelhança de Deus, que fomos  

criadas para a alegria, para viver a vida em plenitude.
3
 

Este princípio, criado na década de 90 permanece até os dias atuais, essas 

mulheres se reconhecem dentro dessa característica, apresentam o que as fazem 

ser pastoral dentro da igreja católica, pois responde ao conhecimento de que são 

imagem e semelhança de Deus e a vida em plenitude, expressões especificamente 

religiosa, mas que a preocupação consistia em criar um espaço de acolhimento das 

mulheres em sofrimento para que pudessem desabafar.  

Frigerio já identificava este movimento social das mulheres, 

O feminismo é um movimento plural, heterogêneo, que assume coloridos 

diferentes: afirma a necessidade básica dos direitos domésticos e sociais 

das mulheres, mas, também, busca rever os fundamentos da sustentação 

patriarcal que alienam a mulher e o homem. (2007, p.16)  

Este grupo de mulheres constituído como pastoral da mulher apresenta na 

definição de sua origem, as mulheres que vieram das CEBs, o que favoreceu uma 

interpretação de que, por causa dessa gênese, o olhar voltado para as mulheres em 

situação de sofrimento, mulheres que necessitam de acolhimento, de espaço onde 

as possibilite encontrar saídas para a situação de opressão. 

Criaram um espaço para essas mulheres na região episcopal Brasilândia, 

com o fundamento “somos imagem e semelhança de Deus”, abriram a discussão 

feminista sobre o espaço da mulher fora da cultura patriarcal e da própria cultura 

patriarcal cristã que se fundamenta na afirmativa que as mulheres se originam da 

costela de Adão, recaindo sobre a mulher um lugar secundário na sociedade e 

justificável sobre sua inferioridade social. 

 A prática deste grupo vai de encontro direto ao que fala Tea Frigerio em 

“rever os fundamentos de sustentação patriarcal que alienam a mulheres e o 

homem”, essa ação torna-se possível quando existe uma ação objetiva sobre a 

necessidade de transformação das relações de julgo que recaem sobre as mulheres 

                                                             
3 Folheto elaborado pela pastoral da mulher que apresenta seus fundamentos e princípios e é distribuído em 

suas atividades., desde a década de 90. 
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e que são sustentadas por comportamentos alienados tanto de mulheres que não 

rediscutiram esses comportamentos como de homens distantes dessas reflexões.  

Esta pastoral se apresenta como um espaço onde mulheres e homens 

possam rever estes fundamentos patriarcais em seus encontros regionais anuais, 

mais adiante, abordaremos a dinâmica no qual os homens são inseridos. 

Para identificarmos como este objetivo foi sendo construído durante as 

reuniões realizadas, com o acesso aos arquivos e fotos obtivemos diversos relatos e 

registros de encontros ao longo de 27 anos.  Momentos de celebração onde o 

simbolismo utilizado relaciona o cotidiano feminino  e a experiência com o sagrado, 

através do uso nos ritos, desde tecidos coloridos, perfumes, elementos da natureza, 

cremes hidratantes, óleos corporais, velas coloridas, poemas, músicas populares, ou 

seja, o uso de elementos da natureza feminina para conciliar o cotidiano feminino às 

experiências de vida como aproximação do sagrado.  

Para Elisabeth Fiorenza, teóloga feminista, uma hermenêutica segunda a 

ótica feminista é fundamental, 

Reconstrução da história cristã primitiva como história de mulheres e da 

teologia bíblico-histórica como teologia feminista pressupõe análise crítica 

histórica e teológica e também o desenvolvimento de uma hermenêutica 

histórico-bíblica feminista. (1992, p.11) 

Com Fiorenza, a hermenêutica feminista tem seu papel importante na 

reconstrução e/ou na elucidação da presença das mulheres nos primórdios das 

comunidades cristãs, transparecendo as ações que foram interpretadas sob apenas 

uma visão, a visão patriarcal, esta prática não se encontra ultrapassada, pois a 

releitura que é proposta pela hermenêutica feminista não é realidade vigente nos 

cursos bíblicos nas comunidades e paróquias.  

A teologia feminista somada com a hermenêutica feminista segue um 

caminho dentro do espaço religioso cristão que rediscute o lugar da mulher, e 

consequentemente o espaço do homem diante das novas relações que devem 

surgir. 
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Para as mulheres da periferia, que estão longe do mundo acadêmico, não 

acompanham as discussões de gênero, pois na periferia as mutações das práticas 

culturais tradicionais que as regem ocorrem de forma lenta e conflituosa, 

principalmente para as mulheres que ousam mudar de comportamento social ou 

romper com os comportamentos culturais tradicionais, o que discutiremos no 

próximo capítulo. 

O segundo princípio nos possibilitou olhar para esta pastoral e encontrar em 

sua gênese como sua missão: 

Como caminhamos? 

Respondendo ao chamado de viver a vida em plenitude, estamos aos 

poucos modificando nossas casas, dividindo as tarefas domésticas, 

buscando o espaço em nossa sociedade para revelar o rosto feminino de 

Deus e construirmos nossa identidade de mulher. Estamos repensando tudo 

que nos foi ensinado: nossos comportamentos, nosso papel de mulher, 

nosso casamento, nosso jeito de criar os filhos e filhas, nossa obrigação de 

dizer sempre sim! 

Identificamos que esta pastoral se propõe buscar a visualização da mulher, o 

que tornar-se-à possível mediante ao esforço de reconstrução das relações sociais e 

privadas.  

Segundo Gebara,  

A mulher foi assimilada à fraqueza da carne, à sensualidade, à volúpia, à 

tentação, ao pecado, enfim considerada um ser humano pela metade (semi-

homem, diziam alguns). Minha pergunta é: Por quê? Por que em torno da 

mulher se produziram tais comportamentos? Por que ela os acolheu como 

um “destino” e foi de certa forma cúmplice na sua reprodução? (1990, p. 15) 

Gebara elucida o que as mulheres da pastoral se propõem a fazer, identificar 

o estereótipo criado sobre a mulher na sociedade ao longo da história humana, 

estabelecer a necessidade de desvendar e desvelar os argumentos criados que 
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reduziram o papel social das mulheres ao mundo doméstico, justificando os lugares 

que pertencem ou não às mulheres. 

A dinâmica que o grupo descreveu que utiliza compõe a formação do próprio 

grupo de coordenação para que as mesmas se capacitem para serem 

multiplicadoras e articuladoras de outras mulheres. 

A pastoral elucidou em seu folheto que estavam repensando tudo o que lhes 

foi ensinado percebe-se que há uma clareza de que a situação social que as limitam 

faz parte de uma cultura que as formou. Romper com esta formação muitas vezes 

altera a identidade na qual fora construída sua pessoa.  

As teorias sobre as relações de gênero contribuem como eixo de análise das 

relações sociais, relações estas que podemos verificar entre mulheres e mulheres, 

homens e mulheres, homens e homens e de mulheres sobre homens, pois o que se 

configura são as posições de impor um poder sobre as outras pessoas, para tanto 

se nega a autonomia, a identidade, a humanidade de quem estabeleceu uma 

relação de poder. 

Um segundo momento deste caminho árduo para as mulheres da periferia 

seria se deparar com as respostas da pergunta que Gebara coloca, para tanto a 

discussão que se realiza ao analisar nas teorias sobre relações de gênero 

estabelece novos paradigmas. 

Para Gebara,  

Gênero é um instrumento para entendermos as relações sociais e, 

particularmente, as relações sociais entre mulheres e homens. Há um 

equívoco em muita gente, pensando que gênero é igual mulher. Falar de 

gênero não é falar de mulheres, mas de relações; relações sociais entre 

mulheres e homens... Gênero não é igual mulher. Gênero é igual relações 

entre mulheres e homens. Essas relações são relações estabelecidas pela 

cultura e relações que também se dão em forma de dominação de um sexo 

em relação ao outro.  (2002, p. 8-9) 

Neste percurso de desvelar a cultura de poder utilizando de uma releitura, 

buscando o espaço em nossa sociedade para revelar o rosto feminino de Deus, nos 
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apontando que há a preocupação de dentro destas relações de poder, evidenciar 

que a imagem de Deus não se resume na imagem masculina, pois se confirmar esta 

redução estabelecemos uma possibilidade de consolidar as relações de poder e de 

desigualdade dentro da religião. 

Com Woodhead, socióloga da religião, 

Por intermédio de suas práticas ao mesmo tempo simbólicas e materiais, a 

religião é capaz de reforçar as relações de dominação de gênero ou ajudar 

a transformá-las. (2007, p. 80) 

Para Linda Woodhead, é possível estabelecer uma reflexão sobre como 

ocorre a religião e as relações de gênero, não é um trabalho teórico muito explorado, 

mas imprescindível, pois a religião tem sua repercussão na sociedade, os símbolos 

que representam cada seguimento religioso são constituídos por uma sociedade 

determinada, cabe então a analise sobre estas representações religiosas, de que 

maneira foram construídas, se estabelecem ou não condições para a formação de 

uma sociedade de direito. 

O pensar da Woodhead evidencia o que a pastoral da mulher registrou em 

seu princípio. 

O fato de essas mulheres serem oriundas das CEBs terem embebido da 

Teologia da Libertação e da Teologia feminista, podemos deduzir que mesmo 

distantes das teorias acadêmicas, estas mulheres visualizaram, na prática, 

necessidade de repensar e reconstruir a própria identidade seguindo os passos 

criados por elas próprias. 

A pastoral da mulher da região episcopal da Brasilândia indica-nos em seu 

cerne um trabalho de cunho preventivo, mas sua preocupação nos direciona para 

uma reflexão sobre o público e o privado, esta leitura binômia ainda presente em 

nossa sociedade, permeada de avanços ou retrocessos quanto às medidas de 

políticas públicas protecionistas ao combate da violência contra a mulher. 

Segundo Gilles Lipovetsky, sociólogo,  
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Enquanto as mulheres estiverem destinadas prioritariamente às 

responsabilidades familiares, a probabilidade de que advenha uma paridade 

entre homens e mulheres nas instâncias dirigentes das grandes 

organizações econômicas é pequena. (1997, p. 289). 

Lipovetsky elucida que a paridade entre homens e mulheres, ainda segue um 

caminho longo a percorrer. A cultura patriarcal estabeleceu o cotidiano doméstico 

como não público e sim privado, segundo isso, faz-se jus pensar que seria uma 

intromissão, ou uma invasão de privacidade, discutir relações entre homens e 

mulheres, pois essa realidade foi tida como privada r buscou-se com isso 

estabelecer paradigmas que gerassem a manutenção das disparidades entre 

homens e mulheres. 

O que move o pensar de Lipovetsky é analisar o quanto é profundo e eficaz 

numa sociedade que valoriza o status doméstico o sucesso familiar, o êxito sobre a 

criação dos filhos, repassa para a mulher a sensação de completa realização, então 

o seu lado profissional, sua carreira passa a não ser um objetivo em sua vida, 

ficando cada vez mais distante. 

Esta característica presente na vida das mulheres da periferia define a 

realidade na qual desenvolvem seu caminhar na sociedade, muitas por não acreditar 

na possibilidade de uma carreira de sucesso, a família está em primeiro lugar, é nela 

que se realiza. 

Mas esta família vem acompanhada para muitas de muitos desagravos, 

principalmente de uma violência que marca seu ser, destrói sonhos, quando a 

representação familiar composta pela presença do pai, da mãe e os filhos e filhas é 

destruída pela violência doméstica em seus diversos campos de atuação, 

permanece para essa mulher a realização dela no sucesso da criação dos filhos e 

filhas.  

À medida que o papel da mulher passou a ser assunto social, fatos concretos 

passaram a ser analisados, o que era um espaço privado tornou-se público, pois se 

percebeu que o privado reflete o social e vice-versa, as discussões sobre o combate 

à violência contra a mulher foi o fator determinante que favoreceu romper com a 
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cultura do privado em que a mulher estava limitada dentro de uma sociedade 

machista. 

Os caminhos que traçamos para conhecer de perto essa pastoral que se 

tornou um espaço determinante na vida das mulheres que compõem o nosso objeto 

de estudo foi nos aproximarmos do ser da pastoral, observar a complexidade de sua 

missão, a partir do terceiro princípio Como trabalhamos, analisaremos a dinâmica 

pela qual elas estabelecem meios e caminhos para atingir seus objetivos.  

Como trabalhamos? 

Reunimo-nos sempre no mês de março para trocar experiências, para nos 

informarmos sobre o universo feminino, o que as mídias sociais pouco ou 

nada abordam.   

Aprofundar a nossa identidade de mulher através das discussões de temas 

que abordem a nossa realidade específica.   

Nossa bandeira é o combate a todo tipo de VIOLÊNCIA CONTRA 

MULHER!   

Incentivamos a construção de grupos de mulheres, pois estes contribuem 

para o fortalecimento das mesmas, atuando no resgate e na construção da 

nova identidade da mulher em meio social.  

Incentivamos a participação de outras mulheres que professem um credo 

diferente do católico, para juntas construirmos a nossa identidade, pois esta 

realidade não se restringe a uma instituição religiosa específica.  

Buscamos ser um espaço para o(a)s nosso(a)s companheiro(a)s que 

queiram juntar-se a nós nesta construção de uma  Sociedade Fraterna, 

contribuindo para diminuição da violência contra mulher.  

A sociedade fraterna que buscamos acontecerá somente através da união 

das mãos que unidas gestarão uma nova sociedade.
4
 

                                                             
4 Folheto elaborado pela pastoral da mulher que apresenta seus fundamentos e princípios e é distribuído em 

suas atividades., desde a década de 90. Teve uma modificação em 2015. 
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Ao longo dos anos, essa pastoral escolheu levantar uma bandeira o combate 

à violência contra a mulher, tendo uma preocupação voltada para o preventivo e 

informativo. 

O combate à violência contra a mulher passou a ser algo determinante em 

seu trabalho, a partir do ano de 2002 quando estabeleceram esse tema como 

assunto norteador dos encontros regionais. Desde então, assumiram diversos 

trabalhos no combate à violência doméstica no campo preventivo e informativo, 

atualmente realização em conjunto com o Geledés o curso de Promotas Legais 

Populares – PLPs, que tem como objetivo empoderar as mulheres com a informação 

sobre os direitos, como buscá-los e defender-se e auxiliar a outras mulheres. 

Ao definir uma causa social, como luta, a pastoral da mulher se apropria das 

características do discurso feminista, ter uma ação de cunho social. 

Este item não estava presente no folheto elaborado na década de 90, o que 

causou indagações sobre as motivações provocaram a elaboração deste item que 

passou a definir a atuação do grupo.  

Quando questionadas sobre as causas para as mudanças que realizaram no 

folheto quem somos em 2015, afirmou-se a necessidade de registrar a posição atual 

do pensar e agir do grupo. Estabeleceram que os princípios são os mesmos, únicos 

desde do primeiro folheto, mas que havia a necessidade de olhar para o presente. 

Nestes 27 anos de caminhada, esse grupo realizou diversos encontros com 

as mulheres além do dia internacional em março, citaremos, para melhor 

compreender o grupo, o que foi inserindo-se nas discussões feministas e na 

formação do próprio grupo pelos registros que tivemos acessos: 

 No mês de Maio e no mês de Dezembro de 2001 elaboraram para os 

grupos de rua da região episcopal cartilhas de Novena no mês de Maria 

e no Advento, enfocando as mulheres da bíblia. 

 Encontros bimestrais de espiritualidade feministas no ano de 2002. 

 Elaboraram materiais que foram distribuídos nas comunidades em 2006 
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contra a violência doméstica 

 Realizaram discussões sobre a renda feminista solidária e formaram 

assessoramento para formação de grupos de mulheres de renda 

feminista. 

 Participaram de formações realizadas pelo: 

- CESEEP - Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e 

Educação Popular; 

- Pelas Católicas pelo Direito de Decidir – curso de 

multiplicadoras populares;  

- Encontros de formação na própria região: 

- No campo bíblico destacaram a formação que tiveram: com a 

Pastora presbiteriana Haidi Jasrchel; com a Pastora metodista 

Nancy Cardoso Pereira e com o CEBI – Centro de Estudos 

Bíblico;  

- No campo social: um encontro formativo com a presença da 

socióloga Dulce Xavier integrante das Católicas pelo Direito de 

Decidir: com a presença da Fátima Giorlano assistente social e 

psicóloga, integrante da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo;  

- No campo da economia foram assessoradas pelo Aguinaldo 

Lima, contador e integrante da Cáritas Arquidiocesana de São 

Paulo; 

- Formação em fundamentos da justiça restaurativa ESPERE 

(Escola de Perdão e Reconciliação), realizado pelo Centro de 

Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo – 

CDHEP . 

 Em parceria com o Geledés oferecem o curso de Promotoras Legais 

Populares – preocupação com a formação sobre os Direitos das 
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mulheres e o combate à violência contra a mulher, que desde 2013 já 

foram formadas três turmas. 

Buscamos na história deste grupo, especificamente, analisar os encontros 

anuais realizados no mês de março, por conta da data do Dia Internacional da 

Mulher, observamos que os encontros regionais são planejados de acordo com um 

tema gerador. 

A proposta da escolha do tema segue a proposta de rever os papeis e a 

identidade que propõe que seja redefinida, a dinâmica escolhida é o trabalho em 

grupo para possibilitar a troca de experiências entre as mulheres, mas ao mesmo 

tempo provocar nelas um olhar para além da sua realidade e menos da situação de 

violência, como também instigá-las sobre os sonhos, o desejo de obter a 

escolaridade não concluída, ou mesmo não iniciada, a tomada dos direitos, as 

questões sobre a saúde. 

O enfoque da periferia sempre tem seu lugar de destaque, pois em seus 

encontros reúnem mulheres de todos os níveis de escolaridade e mesmo sem 

escolaridade, mesmo no curso que oferecem sobre direitos da mulher – Plps – 

Promotoras Legais Populares, esta peculiaridade torna-se norteador da linguagem 

utilizada, na escolha da(o)s palestrantes, para que os discurso feito se traduza em 

uma mensagem direta para todas as mulheres presentes.  

As idades dessas mulheres são variadas, e, vendo o acervo de fotos, 

pudemos verificar que não existe uma constância na participação das adolescentes, 

mas que as mulheres que participam dão da faixa etária dos 18  aos 80 anos, a cada 

encontro realizado é preenchida uma ficha de cadastro das mulheres onde consta: 

nome completo, endereço, idade, se participa de comunidade ou de movimento 

social, que compõe em acervo de banco de dados. 

  A definição do tema tece de uma discussão profunda no grupo de 

coordenação, em torno das preocupações, da realidade que afligem as mulheres, 

este momento de preparação do encontro regional segue um período de 

planejamento de até seis meses antecedentes. 
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Os temas trabalhados anualmente correspondem à motivação e inquietações 

que a pastoral leva para as mulheres tendo uma discussão de cunho feminista seja 

no campo social político ou bíblico teológico.  

Esta interpretação, dividindo em campos, elaboramos para melhor 

compreender os temas e as motivações de fundo em cada discussão. 

Apresentaremos os temas desenvolvidos até o momento sem respeitar a 

sequencia anual, mas classificando os temas trabalhados utilizando o critério de 

representação sociopolítico ou bíblico teológico. 

Temas de cunho social político: 

 

 

Ano 

 

Tema 

Número 
aproximado de 

mulheres 
participantes 

1993 CELEBRANDO OS SONHOS, LUTAS DE TANTAS 
MULHERES. 

90 

1994 A MULHER TEM SEUS DIREITOS. 83 

1995 NOSSAS CONQUISTAS. 269 

1996 SEM MEDO DE SER MULHER. 280 

1997 O PODER QUE QUEREMOS. 390 

1998 LUGAR DE MULHER É EM TODO LUGAR. 387 

2000 TERNURA E PÃO. 500 

2001 MULHERES ASSUMINDO VITÓRIAS. 700 

2002 VIOLÊNCIA CONTRA MULHER: DIGA NÃO! 390 

2003 MULHERES DE TODAS AS IDADES. 310 

2006 MULHERES QUEBRANDO BARREIRAS. 350 

2007 SOU MULHER E NÃO DESISTO. 357 

2008 DE MÃOS DADAS A CAMINHO SOU MULHER. 248 

2009 CHEGA DE VIOLÊNCIA.  GRITA A MULHER! A PAZ 
ACONTECE COM AÇÕES. 

310 
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2010 MULHERES EM AÇÕES SOLIDÁRIAS, TRANSFORMANDO 
A ECONOMIA. 

287 

2012 JUNTAS (0S) POR UMA NOVA SOCIEDADE. 290 

2013 FORÇA DA MULHER. 245 

2014 SOU MULHER, VIDA E DIGNIDADE! 260 

2015 MULHERES EM SOCIEDADE, UNIDAS POR IGUALDADE! 259 

2016 PORQUE TANTA VIOLENCIA? MULHER, CORAGEM DE 
LUTAR! 

246 

2017 JUNTAS NA LUTA PELA VIDA! 180 

 

Mediante esta tabela que elaboramos tornar-se possível estabelecer algumas 

chaves de leitura sobre o foco teórico que conduz essa pastoral. A preocupação 

sociopolítica se evidencia pela quantidade de encontros realizados, foram 21 no 

total, a busca em transmitir para as mulheres e até mesmo para elas próprias 

informações e discussões que colocam em cheque costumes sociais e as políticas 

públicas que foram estabelecidas se estão no alcance da periferia. 

Podemos analisar que a década de 90 e a primeira do século XXI, foi um 

período fértil do surgimento de diversos movimentos feministas e discussões 

acadêmicas em diversas ciências passaram a questionar o papel da mulher e as 

relações de gênero. 

O que propiciou uma tomada sobre a realidade na qual a mulher estava 

submergida. 

Para Gebara, 

Quando falamos de movimento feminista, estamos falando de um 

movimento social, político, econômico, de direitos humanos femininos. Falo 

de direitos concretos. Políticas efetivas. Feminina significa deixar as coisas 

como estão, que as mulheres são apenas colaboradas do mesmo sistema 

que não favorece a dignidade feminina, que não favorece a luta por 

igualdade entre as mulheres. (2001, p.14) 
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No mesmo período em que crescem os movimentos feministas, cresce entre 

os movimentos conservadores uma exaltação aos movimentos femininos 

ressaltando que esses valorizavam os princípios de família. Ainda se faz necessário 

estabelecer uma discussão entre as mulheres que não acompanham o movimento 

feminista, mas que gozam dos direitos que foram alcançados pelos diversos 

enfrentamentos políticos, econômicos, sociais e culturais, como medida de 

esclarecimento, pois muitas chegam à pastoral com informações pejorativas sobre o 

movimento feminista. 

A influência do pensamento da teoria feminista está presente na pastoral, 

como já falamos anteriormente, constatar nos temas propostos para discussão, 

somados à dinâmica de trabalho escolhida, estabelece esta aproximação das 

mulheres da periferia com as teorias feministas. 

Outra questão que desponta para uma pesquisa mais aprofundada, que 

requer um olhar específico, se volta para o número de participantes e sua diminuição 

a cada ano.  

Podemos até cogitar que o momento histórico que o país passa e passou 

também teve impacto nesse resultado, pois o crescimento dos movimentos sociais 

da década de 80 até 90 era bastante expressivo, mas podemos verificar que houve 

uma gradativa diminuição da articulação massiva desses grupos, como também 

mudanças na condução da igreja de São Paulo em seguimentos com 

direcionamento mais conservador como fora adotado, o que resultou em um 

esvaziamento das lideranças sociais, tão presentes nas  CEBs décadas de 80 e 90,  

no início da primeira década do século XXI.   

Outro caráter que possibilita e merece analise é o bíblico teológico: 

 

ANO 

 

TEMA 

NÚMERO 
APROXIMADO DE 

MULHERES 
PARTICIPANTES 

1991 MULHERES CAMINHANDO PARA LIBERTAÇÃO 60 

1992 CELEBRANDO MARIA, A MARTA EM CADA UMA. 80 
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1999 MULHER É BENÇÃO. 487 

2004 MULHERES RELENDO A BÍBLIA. 370 

2005 SOU MULHER MEU CORPO É SAGRADO. 340 

2011 SOU MULHER IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS,    
GN 2, 26 

258 

 

Neste campo podemos entender que a pastoral busca apresentar uma 

releitura sobre a presença da mulher na bíblia, e contribuir para as mulheres 

participantes saíssem dos encontros com argumentos e a visibilidade das mulheres 

bíblicas. 

Segundo Fiorenza, 

A formulação de uma hermenêutica histórica feminista deve não só traçar a 

mudança cultural geral de um paradigma androcêntrico para um paradigma 

feminista de construção e mudança da realidade, mas também discutir os 

modelos teóricos da hermenêutica bíblica e suas implicações para o 

paradigma cultural feminista. (1992, p. 26) 

A releitura da presença e da interpretação sobre o papel da mulher na Bíblia 

constituiu uma ação constante a partir de uma espiritualidade feminista.  

O grupo relata que a hermenêutica feminista traduz a elas um espelho, uma 

identificação com as ações das mulheres bíblicas dentro de uma cultura patriarcal, 

que proporciona atualizar a releitura das mulheres nas comunidades primitivas 

cristãs, inserindo dentro da cultura contemporânea uma reflexão sobre a realidade 

das mulheres. Da mesma forma que ações de mudanças foram realizadas por 

aquelas mulheres, fornecem exemplos para outras mulheres fortalecerem-se para 

alterarem o próprio cotidiano. 

É o que já refletia Frigerio, 

A cultura feminista é uma criação interativa, intersubjetiva e dialógica entre 

mulheres. Convoca a imaginação, é marcada pela paixão da descoberta, 

acorda a criatividade e a sintonia. Ao partir das vivências pessoais e 

coletivas, visa alcançar a construção de uma nova ordem simbólica, que as 

liberte da ordem simbólica introjetada pelo patriarcalismo. ( 2007, p. 17-18) 
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Os temas bíblicos escolhidos foram abordados pelo teor social, discutindo as 

suas implicações, quando indagadas o foco de destaque dos temas bíblico para 

entender como o caráter social estava presente, relataram que no ano que 

discutiram “Mulher é Benção”, resgataram a presença das benzedeiras nas 

comunidades que fizeram parte do encontro, resgatando suas histórias de vida e 

valorizando a ação dessas mulheres como a presença de Deus no meio das 

comunidades, relataram que estiveram presentes mulheres benzedeiras católicas e 

espíritas, pois a preocupação era demonstrar a mediação com o sagrado pelas 

mãos femininas. 

Quando debateram “Sou Mulher e meu Corpo é Sagrado”, revisaram os 

direitos feministas das mulheres sobre seus corpos e os impactos sobre os direitos 

reprodutivos, questionadas se abordaram a discussão sobre o aborto, afirmaram que 

não tiveram essa discussão, pois mesmo o grupo não apresentava um 

posicionamento único sobre o assunto, mas quanto aos direitos reprodutivos e a 

saúde da mulher, sim. 

 Dentro deste último princípio que analisamos com a história dessa pastoral, é 

ressaltado por elas o apoio e o incentivo da formação de outros grupos de pastoral 

da mulher, pois sentiram a necessidade de outros grupos de mulheres para que 

alcançassem maior articulação na região.  

Além do incentivo à formação de outros grupos de mulheres como pastoral, 

buscaram ser um espaço para os homens, que chamam de companheiros, para que 

pudessem e possam redefinir seu papel como homens nesta sociedade que 

almejam construir. 

Para tanto, nos encontros anuais, reservam um espaço para o grupo de 

homens dentro da mesma dinâmica, a troca de experiências, revisando posturas 

construídas para os mesmos dentro da cultura patriarcal. Perceberam que a 

dinâmica com o grupo dos homens passou a funcionar quando o direcionamento da 

discussão parte de outro homem que já refletiu sua posição social, as vantagens 

androcêntricas que o cerca e qual relação estabelecer nos tempos atuais, estas 

discussões com grupos de homens ocorrem desde 2009. 
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Esta postura condiz com a proposta que evidenciaram no princípio Como 

Trabalhamos? 

Buscamos ser um espaço para o(a)s nosso(a)s companheiro(a)s que 

queiram juntar-se a nós nesta construção de uma  Sociedade Fraterna, 

contribuindo para diminuição da violência contra mulher.  

A sociedade fraterna que buscamos acontecerá somente através da união 

das mãos que unidas gestarão uma nova sociedade. 

A presença masculina não ultrapassou a 10 homens no grupo de reflexão, 

porém a pastoral não avalia essa presença como um fator desestimulante, mas 

desafiador. Esse número de homens não abre mão de estabelecer a discussão entre 

eles e abrir uma exposição para a assembleia da reflexão do grupo em meio à 

exposição dos grupos de vivência das mulheres. 

Partimos então, para a compreensão do objetivo dessa pastoral, observando 

na dinâmica escolhida por estas mulheres para realização dos encontros anuais: 

oficinas de aprofundamento e troca de experiências, palestras com profissionais de 

diversas áreas que abordem as questões feministas; oficina para os homens 

discutirem e reelaborarem seu papel social e o compromisso no combate à violência 

contra a mulher, e oficinas para as crianças a partir dos quatro anos e oficina para 

as adolescentes. Nos anexos, exporemos as fotos que foram cedidas para elucidar à 

dinâmica que ocorrem nos encontros da pastoral da mulher. 

Identificamos que a dinâmica escolhida com a realização de oficinas, de 

grupos menores, possibilitou às mulheres a troca de experiência, vivenciar um 

espaço no qual elas poderiam expressar suas ideais, seus sentimentos, suas 

frustrações, e verificar que não estão sozinhas, enxergar que juntas tornam-se 

fortes. 

Esta prática sela a proposta e a missão escolhida por essa pastoral social em 

produzir um espaço para as mulheres da periferia discutirem questões voltadas para 

suas necessidades. No próximo capítulo ouviremos das mulheres que fazem parte 

dessa pastoral que efeitos desta dinâmica contribuiu para fortalecê-las no cotidiano 

de suas vidas. 
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Capitulo II 

 Vozes femininas que ecoam na periferia 

 

 

ELAS ESTÃO CHEGANDO/ PELAS PORTAS E 

JANELAS/ AVENIDAS E VIELAS/ ESTÃO CHEGANDO. 

Chegando como um vento forte/ Chegando com a vida e a 

morte/ Chegando para questionar/ chegando para mudar
5
 

 

No capítulo anterior, apresentamos um breve relato sobre o panorama 

geográfico, social e religioso onde está inserido o objeto de estudo. A preocupação 

recaiu sobre poder fornecer um ponto de partida para conhecermos de perto estas 

mulheres. 

A periferia de São Paulo é um ponto de chegada e partida para muitas e 

muitos que vêm para esta nossa cidade com poucas condições econômicas, o 

sonho de alcançar a concretização de uma vida melhor torna-se possível com a 

conquista de um emprego de carteira assinada, hoje esse sonho já se inicia no fato 

de simplesmente se conseguir o emprego, mesmo que a carteira assinada não seja 

fato. Conseguir pagar o aluguel de uma moradia e assim construir o dia a dia 

angariando conquistas conforme a vida vai se formando neste novo endereço sócio-

espacial. 

A realidade da periferia não torna a realização desse sonho, em geral, muito 

agradável mediante a vulnerabilidade social presente e que envolve a todos, a qual 

nos atrevemos a dizer que é uma característica constitutiva da periferia, um espaço 

social marcado pela ausência do poder público frente a suas necessidades.   É o 

espaço geográfico da ausência ou da completa falta de: transportes, escolas, lazer, 

policiamento humanizado e preventivo, postos de saúde equipados e com médicos 

de diversas especialidades para atendimento básico, hospitais com atendimento de 

                                                             
5 Música intitulada pelas mulheres da pastoral da mulher como seu hino, pois traz o acolhimento da mulher, a 

utilizam desde a fundação da pastoral da mulher em 1989. 



55 

 

qualidade, creches, e, principalmente, de equipamentos de atendimento de proteção 

contra a violência, serviços de encaminhamento e acolhimento às vítimas da 

violência doméstica. O sonho, no cotidiano da periferia, muitas vezes se configura 

num pesadelo. 

Quando se circula pelas periferias, pode-se encontrar a presença de 

equipamentos públicos para atendimento de algumas áreas citadas anteriormente, 

com exceção dos de proteção contra a violência doméstica. Além disso, o que 

ocorre atualmente é uma desarticulação dos movimentos sociais, uma 

descredibilidade que causa um esvaziamento dos movimentos e sua fraqueza diante 

das mobilizações e reivindicações na luta pelos direitos sociais. 

Ao nos aproximarmos da realidade da periferia, mesmo que de forma 

genérica, temos a possibilidade de caracterizar o lócus de nossas mulheres, será na 

periferia da zona noroeste de São Paulo que conheceremos as mulheres ativas da 

pastoral da mulher.  

A presença da igreja católica pelas CEBs foi fundamental para dar alento à fé 

e às lutas de diversos movimentos sociais, principalmente a partir das décadas de 

80 a 90. Tornaram-se espaços onde somavam a fé com a prática política, o que 

muitos teólogos e lideranças engajadas passaram a definir pelo uso do termo práxis. 

Essa ação coordenada pela integração da fé com prática de vida impulsionou 

diversas pastorais sociais, um fenômeno que marcou a vida da igreja católica na 

América Latina.  

Naquele período, as pastorais sociais com espaço amplamente aberto 

encontravam ressonância na prática de muitas lideranças da hierárquica católica, 

mas entre as lideranças leigas e de religiosas inseridas a adesão foi rapidamente 

abraçada, pois essas lideranças viam no seu cotidiano a necessidade de uma ação 

política social e se fortaleciam na espiritualidade que emanava da Teologia da 

Libertação. 

A partir dos anos que se seguiram, já no século XXI, a conjuntura político-

social mudou não iremos nos aprofundar neste assunto, mas vale ressaltar que 

tivemos uma mudança devido à presença dos movimentos sociais provenientes de 
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entidades sociais civis, a organização social ganhou uma representação jurídica 

social, o que foi muito bom, as pastorais sociais, por sua vez, foram perdendo 

lideranças e espaço dentro de uma nova estrutura eclesial voltada para uma prática 

sacramental, esta é uma crítica que nos atrevemos apresentar.  

A Pastoral da Mulher surgiu dentro do contexto social e eclesial das décadas 

de 80 e 90, as lideranças que a organizaram e criaram estavam imersas na Teologia 

da Libertação, mas acompanhando de perto as lutas feministas que fizeram parte da 

configuração da Teologia Feminista e da Espiritualidade Feminista. 

O desafio traçado por estas mulheres foi de criar um espaço dentro da igreja 

católica entre as pastorais sociais, em específico na Região Episcopal Brasilândia, 

na qual as mulheres pudessem não ser apenas “tarefeiras” nas paróquias e nas 

comunidades, mas que se constituíssem como espaço de partilha dos sonhos, 

angústias, desejos e conquistas. Um espaço simplesmente para serem mulheres, o 

que, no o cotidiano das periferias, é um fato visto como secundário ou banal diante 

das necessidades que se põe à mesa. 

A Pastoral da Mulher apresentou-se através de ações informativas e 

formativas levadas às mulheres da periferia que não teriam outro espaço, devido à 

jornada diária de trabalho e vida doméstica, momentos de reflexão, de partilha e 

troca de sonhos, para tanto essa articulação das mulheres ocorreu nos finais de 

semana, principalmente nos domingos. 

As mulheres narraram que existe uma música que intitulam como hino da 

pastoral da mulher, pois resume quem elas são, ou melhor, transmite o cerne do que 

as motivam a continuar o trabalho.  

ELAS ESTÃO CHEGANDO/ PELAS PORTAS E 

JANELAS/ AVENIDAS E VIELAS/ ESTÃO CHEGANDO. 

Chegando como um vento forte/ Chegando com a vida e a 

morte/ Chegando para questionar/ chegando para mudar. 

Chegando sempre com doçura/ Chegando com muita 
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cintura/ Chegando para encantar/ Chegando para alegrar. 

Chegando para sarar as juntas/Chegando para juntar as 

forças/ Chegando para construir/ Chegando para conseguir. 

Chegando para questionar/Chegando para mudar/ 

Chegando para encantar/chegando para alegrar. 

Esta música foi inserida no movimento já no início dos encontros das 

mulheres de 1991 e a aprenderam nos encontros de espiritualidade feminista, seu 

autor ou autora é desconhecido pelo grupo. O que nos chamou a atenção é o fato de 

que esta música é cantada já há 27 anos, nos atrevendo a dizer que estamos diante 

de uma música atemporal, pois sua letra narra a mulher em seu pleno exercício do 

seu ser, nas diversas situações enfrentadas por ela. 

Retrata as mulheres que choram; que vivem situações de morte; que 

celebram e buscam a vida; as que precisam ser curadas, amparadas, mas que não 

param de sonhar, querer mudanças, que vão à luta.  

Propomos-nos neste capítulo uma aproximação do nosso objeto de estudo, 

as mulheres da pastoral e suas histórias ao longo dos anos, a análise de suas ações 

para identificarmos de que maneira a consciência pessoal e social em cada atitude 

tomada foi se formando, como, mesmo com a voz omitida, foram constituindo 

rompimentos culturais, que situações de conflitos pessoais e/ou sociais e fizeram 

com que escolhessem ações que resultaram em mudanças culturais, e, por último, 

mas não menos importante, as mudanças que favoreceram sua autonomia e a 

inserção social. 

Para tanto, utilizamos uma pesquisa qualitativa semiestruturada que nos 

possibilitasse alcançar a compreensão da história delas e fornecesse elementos 

possíveis de serem analisados, diante da preocupação que se motivou desde o 

início da elaboração e a realização deste trabalho. Ou seja, uma problemática que 

nos instigava: De que maneira as mulheres identificam, tomam consciência da 

mudança de sua prática de vida, ainda imersas no universo social que as envolvem?  
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A consciência que emerge nestas mulheres seria fruto de sua permanência na 

pastoral da mulher? 

Ressaltamos que estaremos conhecendo cinco mulheres seguindo os 

critérios: moradoras na periferia da zona noroeste de São Paulo, da faixa etária dos 

55 a 65 anos, participantes da Pastoral da Mulher há mais de dez anos. 

A metodologia de aproximação do objeto  que utilizamos como fonte, as 

entrevistas, evidenciaram momentos riquíssimos, pois se tornou uma chave para a 

porta que revelou as mulheres em questão, mas, acima de tudo, potencializou um 

diálogo sobre o cotidiano vivido, possibilitando a elas um momento de revisão das 

experiências acumuladas. 

A pesquisa social baseou-se no método científico desenvolvido pela 

professora socióloga Maria Cecília de Souza Minayo, que pudemos confirmar que 

traduziu para nós a obrigatoriedade da sensibilidade e o total respeito diante do 

objeto entrevistado, estudado. 

Para Minayo, 

No caso da pesquisa qualitativa, ao contrário do que muitos podem pensar, 

é fundamental o envolvimento do entrevistado com o entrevistador. Em 

lugar dessa atitude se constituir numa falha ou num risco comprometedor da 

objetividade, ela é condição de aprofundamento da investigação e da 

própria objetividade. (1986, p. 67) 

 

Desafiamo-nos a traçar um caminho que nos aproxime de nossas mulheres, 

buscaremos uma linha condutora de analise que facilitará vislumbrá-las dentro do 

próprio universo social em que estão inseridas e o que as provocou diante dos 

desafios cotidianos a optarem pela mudança na condução suas vida, imprimindo 

nelas um novo ser.  

O questionário semiestruturado, que se encontra nos anexos, auxiliou na 

condução das entrevistas, apresentar-se-á agrupando por assuntos para 

compreensão do nosso objeto de estudo e assim elucida-lo. Para isso,  

construiremos quatro eixos: primeiro com a história dessas mulheres; em segundo 

com os desafios enfrentados; em terceiro, as mudanças em suas práticas de vida 

ocorreram por causa da influência ou não da pastoral da mulher, em quarto, a 
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consciência social que emerge ao longo do trajeto de suas vidas, o surgimento do 

sujeito em suas ações, através de análise e aprofundamento teórico. 

Nossas mulheres serão apresentadas com seus nomes em siglas para 

preservarmos suas identidades, mesmo tendo havido a permissão do uso de seus 

nomes, optamos pela preservação das mesmas. 

Segue abaixo, um quadro geral sobre de nossas mulheres. 

 

Nome Idade Estado civil Escolaridade Profissão 

AMS 62ª Divorciada Ensino superior completo 

Curso de Assistência Social 

Trabalhou em metalúrgica 

como encarregada até sua 

aposentadoria. Atualmente 

atua junto a entidades de 

renda alternativa solidária 

com mulheres. 

JM 58ª Mora junto 

há 22 anos. 

Ensino Médio completo Trabalho em diversas 

funções em fábricas. 

Atualmente aposentada. 

Atua como presidente de 

uma entidade social que 

presta serviço a uma 

comunidade conveniada 

com a prefeitura de São 

Paulo atendendo mil 

famílias. 

CF 56ª Separada Ensino Superior completo - 

Curso de Pedagogia. 

Especialista em  

Atualmente trabalha como 

secretária em um 

consultório de psicologia e 

coordena um curso de 

Alfabetização de Adultos 

GAO 56ª Divorciada Ensino superior completo 

- Curso de Letras, 

atualmente cursando a pós-

graduação em Metodologia 

do Ensino da Língua 

Portuguesa e Literatura. 

Último serviço, como 

funcionária pública, 

servente de uma escola 

estadual, em vias de 

aposentadoria.  

LS 63ª Solteira Ensino Médio incompleto. 

Cursou até o 1º ano do 

antigo colegial, como era 

denominado este ciclo 

básico 

Costureira profissional – 

Especializada em alta 

costura. Atualmente  

aposentada. 
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2.1 – A história de vida. Elas estão chegando... 

 

As entrevistas ocorreram no ambiente de suas casas, onde o acolhimento foi 

total, abriram suas portas literalmente, como também as portas de suas vidas, em 

meio ao cafezinho, suco, bolachas e bolo, o que podemos afirmar que possibilitou o 

florescimento de testemunhos livres de amarras. 

Neste subcapítulo entraremos em solo sagrado, para tanto é necessário, a 

todo tempo, tirarmos as sandálias diante dele, pois ao conhecermos a história 

destas mulheres, que narram suas origens, seu lócus, família, infância, enfim 

partilham conosco um pedaço de suas vidas, iremos fazer um exercício que rompe 

com o cotidiano contemporâneo, apenas ouvi-las.  

Na pastoral da mulher, compartilham de uma frase que fora proferida por uma 

das fundadoras da Pastoral, a irmã Brígida Maria Mc Donagh (já falecida) “Toda 

pessoa é chão ‘sagrado’”, utilizam este pensamento para referir-se a momentos no 

qual partilham algo único, pessoal, chamam de momento sagrado adentrar na vida 

das mulheres que muitas vezes não têm espaço de serem ouvidas, de falar. 

Para compreender melhor o emprego desta expressão recorremos ao que 

Eliade reflete, 

O desejo do homem religioso de viver no sagrado equivale, de fato, ao seu 

desejo de se situar na realidade objetiva, de não se deixar paralisar pela 

relatividade sem fim das experiências puramente subjetivas, de viver num 

mundo real e eficiente – e não numa ilusão... É por essa razão que se 

elaboraram técnicas de orientação, que são, propriamente falando, técnicas 

de construção do espaço sagrado. Mas não devemos acreditar que se trata 

de um trabalho humano, que é graças ao seu esforço que o homem 

consegue consagrar um espaço. Na realidade, o ritual pelo qual o homem 

constrói um espaço sagrado é eficiente à medida que ele reproduz a obra 

dos deuses. A fim de compreendermos melhor a necessidade de construir 

ritualmente o espaço sagrado, é preciso insistir um pouco na concepção 

tradicional do “mundo”: então logo nos daremos conta de que o “mundo” 

todo é, para o homem religioso, um “mundo sagrado”. (1982, p. 21) 
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O pensamento de Mircea Eliade, parte da experiência do homem como ser 

religioso, que concebe, ao observar o cotidiano, manifestações da presença do 

sagrado, nos impele a pensar que ocorre uma relação entre o humano e o sagrado, 

como uma necessidade do próprio humano, capaz de se basear em suas 

experiências subjetivas, mas também de transcender as vivências, que não se 

explicam simplesmente por suas ações racionais, mas que transmitem a 

possibilidade de identificar algo que nos remete à experiência do que não se pode 

limitar, que é o encontro com o sagrado. 

A experiência religiosa na pastoral da mulher enquanto grupo social nasceu 

da vivencia de uma espiritualidade feminina, que passou a ter um olhar sobre o 

“mundo” do entorno das mulheres, reconhecidamente como espaço da experiência 

com o sagrado. 

Identificar que o sagrado se manifesta nas experiências religiosas, possibilita 

ver a vida como um lócus essencial para nos aproximar do sagrado, o que pode ser 

testemunhado por essas mulheres da pastoral. 

Portanto, nos apropriamos do pensamento proferido pela Irmã Brígida para 

podermos nos aproximar dessas mulheres e de seus relatos de vida. 

Como apresentamos anteriormente neste subcapítulo, trabalharemos com o 

questionário semiestruturado agrupando as perguntas conforme definimos como 

eixos, para conhecermos, nos aproximarmos do nosso objeto, disporemos neste 

momento das seguintes perguntas:  

1. Qual é sua escolaridade? E por que estudou até este ciclo? 

2. Trabalha ou trabalhou fora de casa? Há quanto tempo? 

3. Qual a sua religião? Sempre foi esta? 

4. Recebeu algum direcionamento religioso sobre como conduzir sua vida 

quanto a casamento, a vida sexual e a constituição familiar? 

 

Adentremos nas histórias vividas por nossas mulheres: 

 

Nasci em São Bernardo do Campo, moro aqui no Jardim Jaraguá na 

periferia de São Paulo, minha infância era eu, minha mãe, meu pai e minhas 

duas irmãs, sempre fui católica. Nasci num berço católico, católico bem 

relaxado, né? A minha mãe, quando abandonou a casa e o meu pai por 

conta da bebida, porque meu pai ficava louco quando bebia, mais ou menos 
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na idade de 9 anos, eu fui morar em várias casas, em troca de abrigo e 

comida, eu trabalhava. E em cada família com quem morava tinha uma 

religião diferente e muitas vezes eu me adaptava a essa religião, mas tinha 

a saudade da igreja católica. Porque eu se lembrava do tempo em que eu 

rezava com minha mãe as orações da Igreja Católica, ficava lembrando a 

minha mãe, lembrando o meu pai quando ele me levava na Igreja Bom 

Jesus de Pirapora, eu passei por várias religiões, eu participei de várias 

religiões, eu estudei em várias igrejas aqueles cursos, né?  Inclusive eu fiz 

muito curso de bíblia, aí na Adventista, com os kardecistas, lembrei quando 

eu tinha 10 anos mais ou menos, eu fiquei no lugar onde que eles eram da 

umbanda. Então por vários lugares passei, conheci a filosofia e aprendi 

muita coisa com a religião em si e a cultura e o costume de cada família. 

(GAO - integrante da pastoral da mulher, entrevista). 

 

A GAO é a poetisa do grupo, tem a sensibilidade de transmitir em suas 

palavras o cotidiano de forma lírica, suave e permeando o que as mulheres da 

pastoral disseram: “ela revela a alma do que escreve”.  

Diante de sua experiência, a vida não se constituiu de forma fácil ou 

tranquila de se enfrentar, da infância até a adolescência.  A religião se 

apresentou como um universo diversificado dependente da família com qual 

morava, mas que não deixava a lembrança da religião que a reunia em família, 

que era a católica, o que nos permite analisar ser a única lembrança que 

representava parte de sua identidade, abalada entre as constantes mudanças 

entre famílias, costumes e religião.  

Atualmente GAO é católica e  ministra da palavra em sua comunidade. 

Indagamos sobre como foi sua alfabetização, pois estava passando de 

casa em casa, ela respondeu: 

 

Até os 18 anos, só estudei até a segunda série do primário, Ensino 

Fundamental. Eu não pude ir à escola por que tinha que trabalhar, lembro 

das vezes que tive subir num banco ou cadeira para passar a roupa ou lavar 

a louça. Então eu tinha muito interesse em conhecer palavras.  Tinha 

aqueles livros grossos, eu tentava fazer a leitura desses livros, tanto que a 

Assembléia de Deus contribuiu muito para isso, porque tinha muita literatura 

da bíblia, me permitia ter alguma leitura, então foi isto que aconteceu nesta 

trajetória de busca. Fui me alfabetizando dessa forma, quando já adulta com 
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as crianças crescidas, voltei a estudar no ensino médio, cursei na mesma 

sala que meu filho mais velho, foi muito legal, pois houve acolhimento 

(entrevista). 

 

A luta por manter vivo o sonho de viver deu a GAO a garra para levar adiante 

conquistas imprescindíveis. 

Sobre a influência de orientações religiosas que possa ter recebido sobre o 

casamento, a família e a prática sexual, GAO respondeu: 

Quando eu casei eu era virgem, sempre sonhei. E por que eu aprendi na 

igreja durante toda essa adolescência da pureza, a ideologia da pureza, 

então eu sonhava em casar de véu e grinalda, né? Então tinha todo esse 

contexto assim de ideal, né? Eu aprendi dentro da igreja evangélica então 

trazia todas aquelas coisas que eu achava que era interessante para mim.  

Porque minha mãe e meu pai, eles gostavam de sair. O meu pai saia com 

outras mulheres e minha mãe saia com outros homens e isso também não 

queria para mim, então que eu fiz, eu busquei alguma coisa que me 

colocasse na contramão a este caminho, pois esse ensinamento dos meus 

pais  eu não queria. Por isso eu me preservei até o casamento. (entrevista) 

Com o tempo passando e a GAO crescendo, a religião foi constituindo um 

caminho para o direcionamento de sua vida, a escolha por um direcionamento 

tradicional, naquele momento, era o mais certo, mais seguro para que pudesse se 

distanciar da forma de vida que via na conduta de seus pais. 

Conheceremos uma pouco da história da JM: 

Eu tenho 58 anos.  Aqui em São Paulo eu já moro mais de 40 anos, quando 

eu vim com 15 anos para São Paulo, é que minha mãe, ela veio morar aqui. 

Nós somos em 10 filhos e ela lá deixou em Aracajú,com a minha vó, oito 

crianças, tudo pequeno, a gente foi crescendo e chegou uma hora que a 

minha vó não tava aguentando mais, né, porque todo mundo tava 

crescendo, oito criança, e daí ela resolveu mandar a gente de volta para 

minha mãe e aí cheguei aqui em São Paulo com 15 anos.  Com três meses 

que tava aqui comecei a trabalhar, na realidade lá em Aracajú eu comecei 

trabalhar com 12 anos,  né,  mas aqui em São Paulo quando eu cheguei eu 

já arrumei empresa e comecei trabalhar registrada com 15 anos. Trabalhei 

muito, assim fiz o segundo grau segundo grau completo, não tive interesse 
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de fazer uma faculdade, não tinha a cabeça que tenho hoje, se eu tivesse, 

teria feito uma faculdade, mas terminei o segundo grau, só trabalhava e não 

fiz nenhuma faculdade. Aposentei com 41 anos, atualmente eu sou 

presidente de uma ONG que trabalha conveniado com a Prefeitura de São 

Paulo. São desenvolvendo oito projeto, tanto na área social como na 

educação. Tenho duas filhas, uma com 22, outra com 29 anos. (integrante 

da pastoral da mulher, entrevista). 

A experiência vivida pela JM durante sua infância e adolescência perpassa 

um caminho árduo, a busca pela mãe num estado desconhecido, a preocupação em 

manter todos e todas juntos, empregou nela uma responsabilidade adulta na luta 

pela sobrevivência, não permitindo a ela ser apenas uma adolescente, sem espaço 

para seus sonhos. 

Quando indagamos como ocorreu o contato com a religião durante sua vida a 

JM respondeu: 

Participo da Comunidade Católica, sempre fui católica. Quando pequena, a 

família da minha mãe sempre foi evangélica, com a minha avó fui muito, 

muito mesmo na igreja evangélica, com a minha tia, com a minha vó. Só 

que depois que eu cheguei aqui em São Paulo, como a minha mãe deixou 

assim os oito sem batizar na Igreja Católica e a minha avó era evangélica, 

mas ela não quis batizar ninguém, quis deixar cada um crescer  e quando 

estivesse grande cada escolhesse o que era melhor.  E aí, quando eu 

cheguei em São Paulo, eu comecei participar na comunidade católica do 

Vila Souza.  E aí conversando com padre e falando que não era batizada e 

ai ele me aconselhou e no mesmo ano eu fiz o curso, me batizei, fiz o curso 

porque eu já era adulta, quer dizer eu já tinha 19 anos, né?  Aí eu fiz o 

batizado, fiz a primeira eucaristia e fiz o Crisma. E aí comecei a participar 

também da comunidade. Lá dei catequese por muito tempo lá na Vila 

Souza. Aí depois resolvi me enrolar e moro junto já há mais de 29 anos não 

sou casada no papel e participo da comunidade daqui na minha rua, a 

comunidade Dom Oscar Romero (entrevista). 

A religião surgiu na vida da JM não como imposição ou tradição que deveria 

ser seguida, ocorre no momento de escolha, foi a busca pelo acolhimento, pela 

participação a algo que restringia ao universo dela, longe do seu cotidiano, que 

exigia dela ser uma fortaleza. 
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Tanto para GAO como para JM, o contato com a religião ocorreu permeado 

pela experiência de outras igrejas, não havendo uma única forma ritual que regeu 

suas vidas, que possibilitou a pertença a uma religião livre da imposição da tradição 

familiar. O que nos possibilita pensar que os passos de mudanças na vida dessas 

mulheres já começaram desde sua adolescência, na qual a luta pela sobrevivência 

estava inserida na busca de uma identidade religiosa. 

Quanto a ensinamento ou orientação com base religiosa sobre casamento, 

vida sexual e família, a JM respondeu: 

 

Olha, a realidade eu não tive. Porque a minha mãe era uma pessoa muito 

das antigas, né? Quando eu morava com a minha vó era a mesma coisa. 

Não era de tá falando sobre casamento, gravidez, é tanto que quando eu 

menstruei pela primeira vez com 12 anos, eu escondi, era como se fosse 

um bicho de sete cabeças, escondi o máximo que eu pude, que eu achava 

aquilo um cúmulo e quando eu vim morar com a minha mãe, era mesma 

coisa, minha mãe não dava essa orientação, não falava de sexo, gravidez, 

não falava de nada, eu fui aprendendo com tempo. Justamente na 

comunidade, casamento  eu vi muito curso de casamento, ajudava, né?  

Nunca participei do curso de casamento. No dia a dia fui aprendendo com 

as pessoas mais velhas, as meninas mais velhas que me ensinavam.  

Resolvi me enrolar e moro junto já há mais de 29 anos não sou casada e 

participo aqui na minha rua, na comunidade Dom Oscar Romero. Não senti 

a necessidade de casar no papel, a minha mãe nunca cobrou eu também, 

até hoje nunca cobrei, agora para mim é tranquilo. (entrevista) 

 

Uma orientação ou ensinamento religioso não fez parte da vida da JM, pois 

seu ingresso na religião foi na fase final da adolescência, como não havia diálogo 

em casa, a vida era seguida conforme o que se constituía no cotidiano. As dúvidas 

que havia sobre qualquer prática sexual, de casamento ou familiar,  foram se 

revelando e desvelando nas conversas informais com as amigas ou com as 

mulheres mais velhas, foi dessa forma que relata que ocorreu quando ficou grávida, 

quem a orientou foram as amigas e vizinhas, que sempre reforçaram a importância 

de fazer o pré-natal. 
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Conheceremos então a LS, 

Sou a filha mais velha de cinco, sendo quatro mulheres e um homem. Vim 

de uma cidade do interior de Salvador chamada Acajutiba, com pouco 

menos de 10.000 habitantes, na é pouca um pouco menos, há 40 anos eu 

já moro em São Paulo, o movimento era muito pouco, não tinha aonde a 

gente trabalhar, a gente fazia uma coisinha ou outra, e aí cada um teve que 

procurar o que fazer, alguns casaram, vieram para cá, outras casaram, 

ficaram lá, trabalho era muito pouco. 

Minha escolaridade eu fiz até o 1º ano colegial. 

Eu não consegui ir mais para frente pelo fato de logo começar a trabalhar. 

Neste percurso, neste caminhar, morando na Bahia e vindo para São Paulo 

aqui encontrei mais dificuldades. Morando com parentes, faltou um pouco 

de alguém me motivar, na época, existia coragem, mas faltava motivação. 

Aí eu precisei trabalhar para ajudar a família, ficou mais difícil ainda, eu não 

dei conta de levar as duas coisas. Talvez tenha faltado um pouco da 

coragem. 

Mas eu toquei minha vida, de vez em quando, quando eu podia ir num 

encontro, em uma reunião, eu fui aprendendo por tabela como se diz. Já 

que não frequentava escola, não fui para frente, não fiz faculdade nem 

nada, mas aí a escola da vida foi colocando coisas na minha frente, e eu fui, 

e isto foi norteando a minha vida. Se hoje eu pensasse mais eu teria... 

 Mas eu me arrependo muito, hoje penso que como se eu fosse uma 

pessoa cega, vamos dizer assim, que não enxerga, não acompanha, a 

gente precisa acompanhar as mudanças. Mas isto foi ficando muito atrelada 

e eu fui perdendo este norte de estudar. Não que a vontade não exista, mas 

talvez com um pouco de dificuldade, ainda é tempo para isso. (integrante da 

pastoral da mulher, entrevista). 

A LS teve uma infância pobre, mas com uma estrutura familiar que não exigiu 

dela, enquanto criança, assumir a luta pela sobrevivência, cresceu junto com seus 

irmãos e suas irmãs, no momento que atingiu a adolescência, teve que ajudar, mas, 

como a mais velha, assumiu a permanência do cuidado dos pais, pois os que 

casaram tiveram suas vidas voltadas para as famílias que constituíram diferente das 

solteiras que assumiram o cuidado e a assistência aos pais. 
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Quando perguntamos sobre a experiência religiosa, LS nos relatou: 

Criada em uma família católica e nunca fiz uma experiência em outra 

religião, eu tive uma experiência como catequista por muitos anos quando 

cheguei, mas, por questão de trabalho, tive que deixar. A religião é meu 

porto seguro, se posso fazer alguma coisa faço, ajudo, mas hoje estou mais 

afastada, e, morando aqui sozinha, tenho medo de ir sozinha na igreja que 

é muito afastado, por causa da violência. (entrevista) 

A LS, diferentemente das mulheres anteriores, não teve uma experiência com 

outra religião, o ser católica, ressalta que é mais do que uma adesão por tradição, é 

seu porto seguro. Desde que chegou em São Paulo, buscou participar de uma 

comunidade, atuando como catequista, foi ministra da palavra e da eucaristia, um 

espaço que lhe assegurava a possibilidade de ser. 

Perguntamos se houve alguma influência ou referência de orientação religiosa 

sobre assuntos tais como casamento, vida sexual e família, LS respondeu: 

Sou de uma família católica tradicional. Lembro as mulheres da família, 

casou, ficava casada. A maioria fizeram 50, 40 anos de casadas. Não sei se 

é sagrado, mas algo muito forte na minha família.  

Depois com o tempo a gente vai vendo, vai ouvindo, vai lendo , 

participando, eu sempre fui de ir às reuniões e a gente vai aprendendo por 

tabela.  

Mesmo com casamentos difíceis tinha que tocar em frente, dificuldade, eu 

digo, no sentido até mesmo de judiar psicologicamente, não sei se por não 

saber ou por ter aquela pessoa como se tivesse propriedade sobre a outra. 

A gente sabe que ninguém é de ninguém. 

A vida sexual, nunca foi falada, mas havia um receio, de passar uma 

vergonha, nós éramos quatro filhas. De vez enquanto aparecia uma 

conversa muito sorrateira. 

Depois dos vinte dois anos eu fui aprendendo muito, pois deixei de morar 

com meus pais. (entrevista) 

A LS não teve essa realidade como algo que a preocupava, permaneceu 

solteira, ressaltou que até mesmo as irmãs lhe disseram que ela não quis enfrentar 
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os pais, por isso não casou ou não namorou. Mas afirmou que ninguém havia 

despertado nela nenhum interesse, por isso não havia motivo para enfrentar os pais. 

Conheceremos então a AMS, 

Nasci em Catu, cidade do estado da Bahia, vim para São Paulo em 

fevereiro de 1980. Vim pra cá para mudar de vida. Não tinha trabalho, era 

um lugar muito pobre e eu não queria ser professora, eu queria ser outra 

coisa, vim pra cá para passear e assim que eu cheguei, no dia 14 de 

fevereiro, eu já estava empregada como contadora nesta primeira empresa. 

Me aposentei em 2012 depois de 35 anos trabalhados.  

Minha mãe teve uma educação muito difícil e de certa maneira passou para 

gente, mãe é irmã de 21 irmãos, meu avô que sempre trabalhava, minha vó 

só pra cuidar dos filhos, na época era por dote que se casava, e meu avô 

que arrumava os casamentos das cinco filhas, minha mãe tinha 16 anos, o 

pai dela arrumou o casamento dela com meu pai – filho de fazendeiro – só 

que ele tinha 50 anos.  

Meu pai era um homem muito experiente, cuidava da minha mãe, até banho 

dava nela. Só que eles não ficaram muito tempo casado. Quando eu tinha 8 

anos de idade, minha mãe se separou do meu pai e aí ela foi crucificada, 

pelos irmãos, pelos parentes, parentes de meu pai, minha mãe não podia 

sair, era tachada de puta por ter se separado de meu pai. Minha tias, irmãs 

de meu pai e minha madrinha me chamaram: “Minha filha vem aqui, você 

não tem vergonha da sua mãe, por que agora ela é  puta, ela não tem mais 

marido.” 

Como uma criança de 8 anos ia entender isso? Como criança eu não 

conseguia entender isso, mas sabia que elas estavam xingando minha mãe. 

Naquele momento chorei e passou. Depois, quando adulta, foi que entendi 

o significado daquela palavra. Minha mãe criou a gente sem muita 

liberdade, para não sermos chamadas de puta. Na escola eu também sentia 

que era discriminada. Minha infância foi muito difícil, senti muita dificuldade. 

(integrante da pastoral da mulher – entrevista) 

A narrativa da AMS apresenta-nos o momento de ruptura, ainda na infância, 

com o início da luta pela sobrevivência, a AMS vem de uma família na qual o lugar 

social da mulher estava vinculada à figura masculina, ao casamento, a separação de 

seus pais também simbolizou uma ruptura familiar, pois além de ser confrontada 
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pelos preconceitos da própria família, passou a enxergar a discriminação social para 

as filhas de mulheres que optaram pela separação numa sociedade que não dava a 

elas o direito de se manifestar socialmente, pois colocavam em questão o lugar 

social construindo para as mulheres naquela sociedade. 

Quando questionada sobre o seu contato com a religião, ela contou: 

Sempre fui católica, nunca quis participar de outra, acho que Deus é um só. 

Só cumpri a promessa de minha mãe, eu estava muito doente, fiz uma 

cirurgia, fiquei um mês internada e minha mãe fez um voto a Deus, ela é 

evangélica, que quando eu ficasse boa visitaria a igreja dela, e assim eu fiz 

com uma amiga dela e ela, mas não fiquei, apenas visitei. 

A AMS teve sua infância e adolescência orientada por sua mãe evangélica 

que não a obrigou a seguir seus passos, essa liberdade possibilitou a ela, já aqui em 

São Paulo, buscar a igreja católica como sua identidade religiosa, foi catequista, da 

equipe de coordenação da comunidade, de eventos, ministra da palavra.  

Quando perguntamos se ela recebeu alguma orientação, ou ensinamento 

religioso sobre casamento, vida sexual e família, ela nos revelou: 

A minha vida inteira eu ouvi da minha mãe (evangélica) que casamento é 

pra vida inteira, tem que ser submissa ao marido, tem que viver o quanto 

puder ficar com ele, que o casamento é para o resto da vida.  

Isto é o maior mito e não tem nada a ver.  

Na vida sexual não falavam nada, a gente tinha que seguir o homem 

(risos...) mas é verdade você casou para servir o seu marido. Ouvi muito 

isso da minha mãe. Se eu transasse fora do casamento, eu não ia casar 

mais, porque eu já tinha pertencido a outro homem que não era meu 

marido. (risos...) (entrevista). 

A AMS recebeu de sua mãe uma orientação contraditória, pois a mesma 

optou pela separação do marido, o que nos faz presumir uma experiência dolorosa 

que teve e não quis revelar para as filhas, retornando ao ensinamento tradicional 

que recebera para que estas tivessem a possibilidade de serem aceitas naquela 

sociedade, mas AMS conheceu na prática o que significava essa orientação, pois 

diante de um momento da sua vida em que teve que escolher entre ficar casada ou 
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separar-se, deparou-se com a cobrança entre a manutenção da tradição do papel da 

mulher mediante a realidade lhe chocava ou  não.  

Conheçamos então a CF: 

Eu nasci no dia 12 de maio aqui na maternidade São Paulo na Rua Frei 

Caneca. Continuei morando, quando criança, na V. Pompéia, na rua 

Caraibas, durante 12 anos eu morava aqui, sou filha de pais mais velhos, 

nesse momento conseguindo comprar um terreno, isso no ano de 1972,  

muito difícil de conseguir a casa própria. Foi então aqui, estava começando 

um novo bairro da Cachoeirinha, que foi exatamente no bairro Jardim dos 

Francos que meu pai comprou um terreno, estava começando este novo 

bairro. Conseguimos construir um barraco de madeira e eu já comecei a 

trabalhar com 12 anos.  Sou filha única.  

Erguemos uma pequena casa, eu ajudei eles também a pagar o terreno e 

assim toda minha vida foi trabalhando, nesta época, eu parei de estudar 

porque não dava conta de trabalhar,  pagar terreno, ajudar na alimentação 

de casa porque, nesta época, meu pai já estava aposentado. 

Na época, eu estudei até a 8ª série, quando eu mudei para a Cachoeirinha o 

que aconteceu, eu não dava conta. Eu já comecei a trabalhar, eu já era 

registrada com 12 anos, e eu não dava conta por que eu dormia, eu tava 

cansada, meus pais precisavam do meu dinheiro pra comprar comida, o 

dinheiro do meu pai era para pagar o terreno e o da minha mãe também 

para a comida.  

Eu não aguentei trabalhar e estudar, e voltei a estudar aos 35 anos.  

Voltei para fazer o colegial, fiz normal, depois eu fiz cursinho na Educafro
6
, 

e po rque Educafro? Porque lá você começa aprender a realidade, a 

realidade de como é conseguir um cursinho, de como é conseguir uma 

faculdade, tentar uma bolsa, trabalhar cidadania, vê a questão da educação 

que não é todo mar de rosas (integrante da pastoral da mulher, entrevista). 

A CF, dentre as demais, é a única que é de São Paulo, mas, assim como as 

outras, traz consigo a vida impregnada pela pobreza, uma marca que aparece 

                                                             
6 Ecucafro é um movimento de social que atua com cursinhos preparatório para os vestibulares voltado para a 

inclusão dos afrodescendentes nas universidades, para quem cursou o ensino público, a fim de potencializa-los 

para concorrer com quem estudou em escolas particulares, mas não se restringe apenas na formação de 

conteúdo acadêmico, mas da formação de cidadania abordando diversos temas sociais. 
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dentre muitas cicatrizes deixadas por uma vida de constantes desafios, que não 

respeita o tempo cronológico do desenvolvimento humano (infância, adolescência e 

a fase adulta), mas que misturas as fases desse desenvolvimento, de acordo com o 

grau de necessidades que são impostas à sobrevivência. Estamos diante de mais 

uma mulher que teve a sua infância e adolescência negadas, forçada a crescer, mas 

que não abandonou seu sonho. 

Quando perguntamos sobre a prática religiosa, CF nos relatou: 

Fui criada num berço católico, meu pai era espírita Kardecista, meu pai 

trabalhou por Francisco Cândido Xavier no canal 4 do lado dele, recebendo 

as mensagens, fazendo psicografia, e minha mãe, filha de Maria muito 

séria, e devota fiel, então havia um conflito, e depois que meu pai fez a 

passagem, depois que ele faleceu eu me reconheci na Umbanda. 

Porém levo alguma coisa muito forte da minha mãe, uma missa bem feita, 

uma homilia bem feita, uma oração que me reconforta. Quando eu digo 

assim, estou falando isso, eleva espiritualmente.  Você tem uma oração, eu 

me sinto muito bem quando eu vou à missa, mas não são todas. Quando se 

tem um momento de espiritualidade com uma poesia, uma música, quando 

se faz uma espiritualidade que se pede força, pedindo para a grande mãe 

eu me realizo muito. (entrevista) 

Na CF podemos identificar a prática que muitos brasileiros fazem de 

frequentar uma religião espírita Kardecista ou de matriz africana e manter a 

frequência da igreja católica. Além de exercer suas funções como filha de santo, não 

falta nos compromissos que assume da comunidade que já frequentava desde sua 

infância e adolescência, ainda enquanto sua mãe estava viva.   

A riqueza de cada entrevista é imensa e oferece um vasto material de analise 

das diversas áreas da ciência social ou da ciência da natureza. 

Buscamos identificar a presença da religião na vida dessas mulheres para 

percebemos como ocorreu a relação entre a religião e o possível sentimento de 

pertença, e como isso definiria a própria identidade delas. 

Identificamos a presença e a ligação delas nas CEBS, seria necessário outro 

trabalho de pesquisa especificando como as CEBS nas décadas de 80 e 90 foram 

caminhos para o surgimento dos sujeitos sociais, mas nosso estudo quer apontar 

que não podemos ignorar a importância das comunidades na vida dessas mulheres. 
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Segundo  Macedo, 

A religião opera, assim, nos limites – do sofrimento e do significado – e ampara os 

homens perante ao risco do caos e da morte que se seguiria inevitavelmente... a 

religião não é um caminho capaz de afastar o homem do sofrimento – o que o 

retiraria do próprio âmago da condição humana – mas um caminho pelo qual os 

homens aprendam a lidar com a dor, tornando-a “sofrível”, isto é, suportável.(1986, 

p. 43) 

 

O que cabe aqui não é pensar a religião como resignação, mas como uma 

possibilidade de alimentar a esperança no ser humano imerso no sofrimento. 

 Nossas mulheres estavam imersas numa realidade que as obrigava a anular 

sonhos e seguir a vida dentro de uma rotina que dita apenas a luta pela 

sobrevivência, mas comunidades com a presença de uma espiritualidade movida 

pela Teologia da Libertação as fortaleciam para continuar alargando os limites 

impostos pela  vida. 

Quando indagamos a CF se chegou a receber alguma orientação ou 

ensinamento religioso sobre o casamento, a vida sexual e a família, ela nos revelou: 

A gente sabe que a família se modificou, mas não deixou de se constituir, 

mas na época se falava: se você tem este homem que você fique com ele.  

Fazer sexo é com o homem, a gente deita e abre as pernas. Minha mãe foi 

muito reprimida, também eu fui reprimida e me reprimi até porque ela falava 

assim, antes de eu ficar grávida, “se algum homem passar a mão no seu 

seio, eu sei porque ele vai cair”, e aí o medo, né?  (risos) Eu fiquei grávida 

do pai da minha filha e não tive nenhum contato profundo, e aí já me lasquei 

e, quando ela descobriu,  ela perguntou, eu respondi já estava com 6 

meses, naquele momento, simplesmente eu conheci a melhor mãe do 

mundo: “vamos cuidar, vamos para o médico, vamos se alimentar.”   

A CF contextualizou que as orientações que recebeu vieram de sua mãe 

devota e filha de Maria, que teve uma infância e adolescência reprimida pelo pai no 

nordeste, consegue fazer uma leitura da influência dessa criação na sua vida, 

mesmo quando desafio, mas, por falta de orientação, viu-se grávida, sem entender e 

sem poder contar, e o que a surpreendeu foi o comportamento da mãe, pois o pai já 

era falecido, o acolhimento recebido. 
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Acreditamos que deste momento em diante poderemos adentrar mais 

profundamente na experiência de vida de cada uma dessas mulheres.  

Traçaremos o segundo caminho do nosso eixo, que será identificar nas 

narrativas delas quais desafios foram enfrentados. 

 

 

2.2 – Enfrentar tudo para seguir em frente 

 

São elas força presente, na história desde sempre. Sofrendo o julgo 

humilhante, consciente ou inconsciente...
7
 

 

 

Elucidaremos quais situações foram se apresentando como desafiadoras às 

nossas mulheres, para compreendermos mais adiante de que maneira suas reações 

foram frutos ou não de uma consciência social.  

Para isto, agruparemos outras questões que formaram um norte das 

entrevistas:  

5. Quais situações problemas você teve que enfrentar em sua vida? Que 

mudanças provocaram na sua forma de lidar com a vida? 

6. Você entrou em conflito com os ensinamentos religiosos que recebeu 

diante do seu cotidiano? Se sim, como se sentiu e como reagiu? 

7. De que maneira este conflito mudou sua atitude de encarar a vida? 

8. Ocorreram situações que precisou enfrentar que tiveram caráter de 

discriminação racial? Como reagiu? 

9. Ocorreu alguma situação que teve que enfrentar devido ao fato de ser 

mulher? Ou por ser mulher negra?  

10. Passou por alguma discriminação dentro da igreja associada ao fato de 

ser mulher, ou por ser mulher negra?  Pode exemplificar? 

 

Quando perguntamos para a GAO sobre as situações problemas ao longo de 

sua vida, muito ela pensou, e nos respondeu: 

                                                             
7 Esta é um trecho e outra música utilizada na pastoral nos diversos encontros, apreendida nos encontros de 

espiritualidade feminina e que o autor é desconhecido, escolhemos, pois acreditamos que consegue espelhar o 

que refletiremos neste subitem. 
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Então é assim, eu fui vivendo conforme as coisas eram sendo oferecidas 

para mim, como tinha pouco, eu não tinha oportunidade, nem perspectiva, 

eu não tinha muita esperança, eu achava que estava sobrando no mundo.  

Achava que eu tava sobrando em todo lugar, que eu era sobra, então eu 

não tinha ideal, então eu só sonhava. 

Sonhava que precisava de um espaço, de uma família, em que eu pudesse 

viver, me relacionar, conversar, porque eu também não podia conversar nas 

casas, eu não podia falar que eu achava, não podia opinar por nada e, 

muitas vezes, quando eu me atrevi falar alguma coisa, era como se eu 

tivesse cometido um crime, as pessoas me olhavam com ar de repreensão.  

Como você GAO,? Nossa! Como você pensa assim? Você, nossa! Não 

sei...  

Minha mãe sempre, minha família me culpava de muitas coisas. Quando a 

minha mãe bebia muito, ela pouco me poupava das coisas, ela falava: “a 

culpa é sua, se não fosse por você eu não estaria nesta situação.”  E eu me 

sentia assim, muito sobrecarregada pela culpa, com as atitudes das outras 

pessoas (neste momento o olhar está fixo, mas refletia um vazio, como o 

retorno ao passado - entrevista). 

Esta narrativa foi fruto de um momento de muito pensar, recordações 

amargas para a GAO, relatar um único fato lhe parecia um desafio, tocar nestes 

acontecimentos passados significava mexer em antigas feridas, algumas 

cicatrizadas, outras passadas pelo tempo, com cicatrizes ainda em processo de 

cura. 

Um questionamento sobre situações de preconceito racial ou sexista que 

poderia ter vivenciado, para observarmos, mais adiante, por quais motivações se 

deu a construção deste sujeito. 

Acreditamos que esta consciência da discriminação caberia ser questionada 

por tratar-se de mulheres com uma caminhada uma pastoral social. 

Quando perguntamos para a GAO, ela nos respondeu: 

Eu fui sempre muito passiva diante das situações, como o racismo, ele é 

muito camuflado no Brasil, então teve pessoas que não sentavam perto de 

mim, pessoas, não só porque eu era pobre, mas é porque eles eram 
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europeus brancos dos olhos claros e que, talvez, por conta da cor, né? Eu 

não poderia me misturar, nem mesmo na mesma sala, no mesmo sofá, e eu 

reagi passivamente por conta da ignorância, né? Por conta da falta  de 

saber, né? Nesse sentido. Porém, quando eu comecei, depois de muitos 

anos, por ter participado do movimento do MST e do curso que eu fiz ali 

naquele movimento, e depois da pastoral da mulher, que eu fui perceber no 

passado que tudo aquilo era preconceito racial puramente, porém hoje 

tenho argumentos, né, para reagir diante disso. 

Teve uma época na comunidade, no conselho, a maior parte que tinha de 

era homens, né?  E que a gente falava, às vezes abria a boca e não eles 

não dava importância, assim, as coisas que eles pensavam, que eles 

idealizam, que eles colocavam, nunca o que  a gente falava e  isso é muito 

forte na igreja católica. 

 Na igreja evangélica, ela tem todo um aprendizado porque ela se limita ao 

que o apóstolo Paulo fala né? Que as mulheres teriam que permanecer 

quietas dentro da igreja e ser submissas aos homens. (entrevista) 

 A GAO já estabeleceu que a falta de conhecimento, o que podemos definir 

como falta de argumentação, levou-a ao silêncio diante de diversas situações 

discriminatórias, como já estava acostumada a não se posicionar diante das 

pessoas, vivenciou várias situações de discriminação racial e sexista sem reação, 

sua mudança de entendimento ocorreu somente quando confrontada por cursos e 

pelas conversas de que participou no MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 

sem Terras ou Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), na pastoral da Mulher. 

Perguntamos então sobre como a pastoral a ajudou a mudar de postura ou 

mesmo a superar coisas do passado. 

A GAO nos falou:  

Logo no começo da Pastoral, em que nós fazemos um círculo, né, e 

falamos uma das outras, e ouvir outras mulheres falando coisas da vida 

delas e experiências, né, que elas tiveram negativas e positivas na vida, eu 

fui começar a refletir o que eu tinha vivido no passado, né?  

Eu aprendi uma coisa: que aqui, todo o sofrimento, todos os espinhos que a 

gente pisa, eu poderia olhar de duas formas, tá? Eu poderia me revoltar por 

aquilo que vivi como vítima, ou então, aprender com aquilo que eu vivi, e a 
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pastora, ela me mostrou esses dois caminhos, ou você se revolta porque 

você viveu, ou você aprende pela experiência que você tem, e eu fiz a 

opção de aprender, então comecei a refletir e comecei a refletir o porquê de 

tudo aquilo que tinha vivido para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou 

hoje. a pastoral apenas me expôs tudo e me deixou escolher. 

Quando indagamos para a JM, sobre uma situação problema enfrentado, ela 

reportou: 

Tem muito. Comecei a trabalhar muito cedo aí em Aracaju, mas assim eu 

não tinha uma noção das coisas, né? Porque você é uma criança. Quando 

eu cheguei aqui em São Paulo, a minha mãe não queria aquele monte de 

criança, e ela não aceitou a gente porque tava acostumada a viver só.  Para 

ela foi um “baque” aquele monte de crianças e ela não queria que a gente 

trabalhasse, meu irmão, um dos mais velhos, ele já tava aqui em São Paulo 

já tinha uns quatro anos e aí ele falou assim: Tem uma firma que tá 

precisando de moças menores de idade. A minha mãe não queria que eu 

fosse trabalhar por que eu era a mais velha das mulheres. Aí eu peguei um 

dia, fui com ele fazer o teste que já fiquei trabalhando e ela não aceitava. E 

aí, assim, eu comecei a trabalhar e falei: é isso que eu quero, era 

registrado, eu chegava em casa, ia fazer as  coisas. 

Chegou uma hora também que a minha mãe, eu acho, como ela não 

aceitava, era muitas crianças, teve um estresse e ela falou que o médico 

falou para ela, não sei se ele falou ou se ela que decidiu se afastar da 

gente, a única coisa que eu sei que ela largou todos nós e foi morar só. 

Aquela penca criança, tudo que pequena. Eu saia de manhã, eu, esse meu 

irmão, porque o mais velho nunca gostou de trabalhar, muito pelo contrário, 

batia muito na gente, a gente apanhava muito, ele batia em todo mundo. 

(lágrimas...) Aí eu tinha que chegar em casa, fazer janta porque era um 

monte de criança,  daí tinha a minha irmã que não era das mais velhas, mas 

sofreu muito porque ela acabou ficando cuidando das crianças enquanto a 

gente trabalhava.  

A gente ficou assim não lembro quanto tempo, se foi quase um ano agente 

sem a minha mãe, sem pai também, né? 

Aí, quando chegava no domingo, a gente ia na feira, aquele monte de 

criança que precisava comer, né? E a gente comprava aquele monte de pé 

de frango, carcaça de frango (lágrimas...), gente tinha que cozinhar a 
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semana inteira e até colocar na marmita, também a semana inteira, e a 

gente tinha que cuidar dos nossos irmãos, a minha mãe abandonou a 

gente.  

Esse meu irmão mais velho, ele foi atrás até que descobrir onde ela morava 

e sempre foi de fazer “barraco” e aí ela acabou voltando. 

 E depois meu irmão começou a juntar dinheiro e falou assim: “Eu vou 

embora, eu vou embora. Não vou ficar aqui, você vai ficar aí?” (lágrimas...). 

Meu irmão foi e depois o mais novo também foi embora.   A minha mãe era 

aquela pessoa que chegava, não sabia conversar, só sabia gritar. Aí ele 

falou:  “não eu não vou ficar aqui, eu vou embora, isso aqui é um inferno”, aí 

ele juntou o  dinheirinho escondido, comprou a passagem, já era de maior, 

né, foi embora, eu fiquei os outros (pausa com profunda tristeza na 

entrevista). 

Esse momento foi muito delicado e surpreendente, pois já havíamos 

construído um pré-pensamento de que seria narrada a vida conjugal, a vida adulta, e 

fomos defrontados com narrativas ainda da infância, cheias de cicatrizes, como já foi 

citado, mas que definiu o rumo da vida desta mulher. Essa situação imprimiu nela, 

não por livre escolha, o compromisso de cuidar, criar, prover, não somente sua 

própria vida, mas dos demais irmãos e irmãs. 

Então perguntamos para a JM, como e se passou por discriminação racial ou 

sexista, ela falou: 

Quando eu tinha 17 anos, a minha mãe me mandava ir buscar pão lá no 

mercado do shopping Bourbon, no bairro da Pompéia. Era o mercado que 

tinha antigamente e a minha mãe fazia buscar lá, pois era o melhor pão.  

Aquele monte de pão e eu tava na fila, tinha uma senhora branca atrás de 

mim, não sei o que ela tava conversando, daí, quando eu falei “tia” a mulher 

me detonou: “Imagina que eu tenho filha preta”. Eu não tinha a menor ideia 

sobre racismo. Eu fiquei muito chateada e não respondi, ela começo a falar: 

“Eu não tenho filha negra, dessa cor preta, Deus me livre!” e falou um monte 

para mim.  Eu não respondi. Hoje eu tenho a resposta na ponta da língua e 

não deixo passar batido em nada, né? E se eu vir alguém também 

maltratando alguém, eu falo também. (entrevista). 
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JM consegue recordar com indignação, mexeu-se muito na cadeira enquanto 

se recordava e narrava o fato. Lembrou-se de que a atitude de discriminação racial 

que a atingiu estava mergulhada numa situação de não reação, o que hoje de, forma 

muito segura, afirmou que não passa por outra situação como aquela sem se 

pronunciar, independentemente de ser com ela ou não. Mas, quanto à percepção 

sobre uma discriminação sexista, ela pensou, pensou, e afirmou que nunca passou 

por uma discriminação neste campo. 

Quando perguntamos para a LS sobre sua experiência diante de uma 

situação problema, ela falou: 

Quando comecei a morar com a família, família é bom, mas chegou um 

ponto que eu fiquei calada, porque eu achava assim, achava não, eu acho. 

Morar dentro de uma casa que tenha uma família, a família tem prioridade. 

E aí tem muito coisa que você precisa passar por cima daquilo e até por 

cima do seu...  (pensou, pensou, não  expressou). 

Eu não sei dizer se é felizmente ou infelizmente, eu tenho essa capacidade 

de passar por cima e isso machuca, não tem que dizer para ninguém que 

não machuca, porque machuca. É uma coisa muito ruim e que me custou 

muito caro.  

Hoje que eu vejo pessoas fazendo esta experiência, eu falo que não vale a 

pena. Eu fiz esta experiência, vivi 20 anos com minha irmã, mas a casa dela 

era dela, a casa era das minhas sobrinhas, hoje elas querem a todo custo 

que eu volte para lá.  

Mas, quando vejo alguém em uma situação parecida, eu falo: “tome 

cuidado, pois você pode se machucar.”  

Cheguei a morar sozinha, mas depois de uma visita de minha mãe, e do 

apelo de não ficar sozinha, voltei a morar com minha irmã e as sobrinhas. 

Se tivesse continuado a morar sozinha, hoje estaria mais vacinada a morar 

sozinha. Hoje estou sofrendo por ter que morar sozinha. Eu decidi que não 

quero mais ficar sozinha. 

Na experiência que fiz me mantive calada por tudo que vivi, por tudo que eu 

passava, com tudo que gostava ou não gostava, eu tive que me manter 

calada e isso me prejudicou num tamanho que ninguém tem noção dos 

danos que ficaram dentro. Ficaram muitos. 
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Hoje eu vejo se eu tenho que falar algo para você agora é como se aquilo 

não viesse, aí eu penso que eu devia ter falado assim, assim, assim.  A 

capacidade de resolver alguma coisa ficou presa, não sei o que aconteceu 

comigo.  

Nestes vinte e poucos anos que vivi lá, eu fiquei nesta situação. Fiquei 

como uma pessoa parada no tempo e, assim, a dificuldade de se resolver 

algumas coisa, o que tenho que resolver agora fica para depois, para 

amanhã. Eu senti que aquilo me bloqueou de vez. 

Sempre fui uma pessoa de sair, de resolver, tomar decisões sozinhas.  E 

sinto que já não sou como antes, e isto me prejudicou muito, muito mesmo.  

Isto me bloqueou demais, hoje tenho muita dificuldade de tomar uma 

decisão (entrevista). 

Esta experiência de anulação fui mantida de forma muito camuflada, diante da 

família e dos amigos, LS participava da comunidade e lá ajudava e assumia 

compromisso de liderança, mas que não exigiram dela postura de tomar a frente 

sozinha, sempre estava junto com outras, outros, e assim foi levando a vida. 

Atualmente, com seus 63 anos, está passando por um novo momento de sua vida, 

que é a busca pelo novo futuro, já aposentada e morando sozinha, o que afirmou 

que não quer mais, está se reorganizando. 

Direcionamo-nos para a LS questionando qual foi, caso vivenciou, sua 

experiência de discriminação racial ou sexista, nos relatou: 

Trabalhei com a pastora Barbara na coordenação da antiga área três, havia 

esta divisão da nossa região antes da divisão da Arquidiocese de São 

Paulo, em áreas que depois foram configurados em setores,  então houve 

uma discriminação muito grande, por ser mulher. Havia os comentários, por 

ser mulher, não era por ser pastora, mas por ser mulher. Ela estava 

coordenando o setor. Antes era o Frei Alamiro, depois o Pe. Milton Axé, e 

então veio a Barbara, junto, eu e a Venina, a auxiliávamos. Aí sentiu a 

discriminação.  

A LS revelou que até este momento não passou por nenhuma discriminação 

racial, com sua participação da igreja católica, percebeu a discriminação sexista, 

diretamente quando participou da equipe de coordenação do setor na região 
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episcopal Brasilândia, naquele momento, auxiliando a pastora Bárbara, identificou 

que o repúdio quanto à pessoa da Bárbara, que não ocorria pelo fato de ser de outra 

igreja, mas unicamente por ser mulher, mesmo ela tendo sido eleita por maioria dos 

votos das leigas e leigos, percebeu no cotidiano das instâncias de poder os muros 

de separação da participação das mulheres.  

Conversamos então com a AMS, sobre quais situações problemas vivenciou,  

A primeira coisa que tive que enfrentar muito cedo foi a separação da minha 

mãe. 

Tive que trabalhar, ajudar minha mãe muito cedo, para ajudar minha mãe a 

manter a gente, minha mãe, naquela época, era excluída da família, parecia 

que tudo que ela fazia tinha que ser escondido. Aí eu tinha que ficar com os 

meus irmãos e minha mãe ia trabalhar. Acho que por isso me tornei uma 

pessoa muito independente, lembro que, quando cheguei aos meus 15 

anos, comecei a estudar e uma professora viu que eu era uma menina 

muito inteligente, que gostava de estudar, disse que eu ia fazer uma 

faculdade e fui estudar numa escola particular, fui estudar com bolsa, 

estudei por 11 anos, depois passei para minha irmã que estudou mais 11 

anos. 

Aí eu me tornei uma pessoa independente, não queria passar pelo que 

minha mãe passou com meu pai. Então eu falei que ,quando tivesse 

determinada idade, eu vou embora para São Paulo e vou fazer a minha 

vida, eu falei para minha mãe e ela falou: “Mas você vai me deixar aqui 

sozinha?” “Eu vou, mas quando der eu volto para te buscar.” (entrevista) 

Cheguei aqui em São Paulo com 22 anos. Já era formada, aqui eu sempre 

fui uma pessoa extrovertida assim, gostava das coisas, ia lá buscar aquilo 

que eu queria, aí comecei a trabalhar. Em 84 fui buscar minha mãe, ela veio 

só ver como eu vivia. Depois eu casei.  

A AMS durante nossa conversar, respirou fundo muitas vezes enquanto 

pensava, nitidamente fazia um exame nas experiências que teve, e continuou, 

Teve outro fato, aí eu já tava na pastoral da mulher, em 2003/2004, meu 

marido era um cara mulherengo, trabalhava. Eu mantinha a casa, colocava 

tudo dentro de casa, e o dinheiro dele gastava tudo com as mulheres, e 

quando você trabalha, você não sente. 
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E, neste ano, ligavam lá para casa direto uma mulher, quando era as 

crianças que atendiam, ouviam falar palavrões do pai e de mim, era amante 

dele que ligava. Aí eu comecei a receber ligação de outras pessoas dizendo 

que ele tava me traindo.  Aí comecei a ligar as duas coisas, até o dia que eu 

peguei ele com outra mulher. 

Aí eu me separei, não quis mais saber, aí fui morar em outra casa,  tudo, já 

tinha dois cômodos para mim e as duas crianças. Foi aí sabe, que 

aconteceu uma pressão da família, que eu tinha que aceitar de volta.  Esse 

negócio que quando você casa é para vida inteira, e minha tia ficava 

buzinando no meu ouvido, que eu tinha a obrigação de cuidar do casamento 

de aceitá-lo de volta e de cuidar dos filhos, você via que tava errado, mas 

acabei aceitando ele de volta.  

Aí não é a mesma coisa, você não consegue mais confiar, é terrível você 

fazer uma coisa que tá errado, e alguém ficar falando no seu ouvido, você 

foi criada para isso, marido é pra vida inteira.   

Eu vivia doente, cheguei a ter um começo de derrame, pressão alta, fiquei 

sem voz. (entrevista). 

Este foi um momento em que AMS se soltou das antigas amarras, permitiu-se 

falar como nunca tivesse antes feito, havia claramente uma necessidade do 

desabafo, como se estivesse se livrando de algo que lhe assombrava. O alivio 

transpassava em seus olhos, em sua postura física, pois endireitou a coluna para 

dizer que ela havia resolvido mudar. 

Quando perguntamos a AMS sobre sua experiência de ter ou não passado 

por uma discriminação social ou sexista, ela relatou: 

Eu fui fazer um teste para ser recepcionista na empresa Estrela que tinha ali 

na Lapa/ Água Branca, eu fui fazer um teste de datilografia naquela época. 

Eu fiz o teste, eu e mais duas meninas, só tinha eu negra e tinha duas 

brancas e eu fiz o teste de. 

Eu fiz cerca de 105 toques por minuto e a loira teve 50 toques por  minuto, a 

mulher olhou para mim, olhou para o teste da loira e falou pra mim:  Aí, você 

vem mais tarde e você (loira) fica para entrevista na minha frente. Assim eu 

percebi porque eu vi a diferença do meu teste para outra e ela aceitou a 

menina que era loira. 
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Na Deka, a minha vida inteira fui discriminada por ser mulher. Primeiro 

porque era uma fábrica só de homem, eu fui uma das mulheres, a gente era 

nove mulheres que passamos trabalhar na fábrica . Só que assim, duas 

coisas que era assim, cada mulher tinha salário menor do que dos homens, 

só que você trabalhava a mesma coisa no serviço, fazendo as mesmas 

coisas, tudo igual, só que os homens ganhava 50% a mais do que a gente. 

Na cara, não fazia nem questão de esconder que o fato de sermos 

mulheres ganhávamos menos que os homens. Não existia mulher chefe, 

você tinha que trabalhar somente na montagem. Discutia muito com o meu 

chefe por causa disso.(entrevista) 

A AMS conseguiu identificar nas suas experiências, ainda que com tom de 

inconformismo, descreveu diversas situações, um total de cinco relatos diferentes 

que descreviam situações de discriminação racial e sexista, escolhemos apenas 

duas para evidenciar que a tomada de consciência foi sendo construída no 

cotidiano, mediante ao cerceamento dos seus direitos. 

Quando instigamos a CF a falar sobre alguma situação problema que foi o 

divisor de águas em sua vida, ela nos relatou: 

Eu descobri, com 36 anos, meu primeiro nódulo. Vim uma família que tem 

vários casos de câncer, minhas tias, minhas primas, e eu fui fazer o exame 

ginecológico normal eu tava com nódulo. O médico do meu convênio, 

quando ele fez a biópsia do nódulo, eu tinha que tirar no segundo tempo, no 

segundo tempo do jogo, com sete dias eu estava sendo operada. 

E dentro de um ano e outro, eu acho que isso começou a mudar a minha 

vida. 

Uma coisa que mudou muito a minha vida é quando eu descobri que não 

precisava ter marido, eu não precisava ter um homem, se não tinha um 

carinho no dia a dia e apoio nas grandes dificuldades da minha vida.  Foi 

uma das coisas mais difíceis que mexeu comigo. 

E uma hemorragia no útero muito sério, e tive que ser socorrida de 

madrugada e ele virou e falou para mim assim: “Se eu não trabalhar nessa 

casa ninguém come”. Tive de ir sozinha para o hospital, me vazando toda 

pelo metrô. Então são coisas que a partir dali, em 99, eu decidi que 

ninguém mais tocava a mão em mim. (entrevista) 
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A nossa conversa, nesse momento, seguiu com uma fala embasbacada, o 

tom de voz diminuiu tanto que quase sumiu.  A CF se viu neste momento 

mergulhando em águas muito profundas, pois a fala era intercalada com pausas, 

ainda que pequenas, mas que exprimiram o quanto era profundo o que estava 

partilhando conosco. 

Durante a entrevista com a CF, perguntamos se vivenciou alguma situação de 

discriminação racial e sexista, ela narrou: 

Quando crianças sim, me chamavam de cabelo duro, cabelo ruim, me 

chamava muito de fedida e de pobre, por não ter um dia dinheiro pra te 

levar lanche e eu comia a comida da escola. Algumas vezes, eu batia, 

muitas das vezes, eu batia nas pessoas, eu puxava o cabelo, eu era 

suspensa, no último ano do colégio Miss Browne, na Pompéia, eles falavam 

ela é pobre, ela usa material dado, aí eu jogava o lanche dela no chão e 

sentava o reio. E aí assim eu não levava desaforo para casa. 

Enquanto mulher, senti no casamento, pois dizia que eu falava alto, e 

mulher tem falar baixo, rir baixo, ser recata. (entrevista) 

Enquanto relatava a discriminação racial que viveu e sua reação, não houve 

nenhuma demonstração de angústia, pois todas as provocações que recebeu foram 

revidadas, mas, quando narrou sobre a discriminação de gênero, aí a narrativa 

passou mais uma vez por um tom mais baixo, mais lento, demonstrando o peso que 

essa lembrança lhe causava. 

A maneira pela qual a vida se apresentou a estas mulheres não lhes deu 

oportunidade de pensarem ou estabelecerem um leque de escolha sobre a forma de 

conduzirem suas vidas. 

O critério que se estabeleceu foi a busca pela oportunidade de alcançar uma 

renda para a sobrevivência da família de origem e, posteriormente, para a família 

que formaram. 

Todas apresentaram uma “gana pela vida” que lhes é própria, mesmo sem 

um leque de oportunidades para escolhas, todas escolheram ter uma vida, e 

conquistar uma vida digna, mesmo que fosse necessário romper com a criação que 

receberam. 
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2.3 - A Pastoral da Mulher como espaço de acolhimento 

 

Numerosas são as mulheres que dialogam, entendem-se e desentendem-

se, aprendem e desaprendem, acordam e se enredam. Uma rede está 

sendo tecida! Urge apressar os tempos, construir, marcar o passo, juntas, 

convergir, fazer aliança, criar cumplicidade.
8
  

 

Estabeleceremos neste subcapítulo, através das entrevistas, o terceiro eixo 

de nossa análise, ou seja, de que forma a permanência, a participação na pastoral  

da mulher contribuiu para as mudanças de atitudes, ou mesmo, para a superação de 

situações problema do passado.   

Propomos então, observar o terceiro eixo com o último agrupamento da 

entrevista semiestruturada: 

11. Como conheceu a Pastoral da Mulher? 

12. O que lhe atraiu para participar desta pastoral? E há quanto tempo 

participa? 

13. De que maneira o trabalho da pastoral da mulher provocou na sua vida 

uma mudança de atitude? Pode exemplificar? 

14. Que mudanças pode identificar em você que tenha ligação com sua 

participação nesta pastoral? 

15. Que situações vivenciou na pastoral que a ajudou na superação de 

situações problema já citadas antes? Pode exemplificar? 

Vale ressaltar que essas mulheres fazem parte deste grupo por mais de dez 

anos, nosso critério foi composto com este grifo para, na análise objetiva, 

compreendermos o quanto há de interferência da pastoral na vida destas mulheres. 

Indagamos ao GAO á respeito do primeiro contato com a pastoral como se 

deu e o que a atraiu: 

Como sempre, nunca me conformei que fui inquieta, eu busquei dentro da 

Igreja católica que tem vários braços: o movimento carismático, os 

                                                             
8 Frigerio, 2007, p.16. 
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conservadores, porém eu busquei a CEBs, na CEBs a gente trabalha muito 

sobre a injustiça social, a política neste mundo que vivemos. Então conheci 

uma amiga que me apresentou a pastoral da mulher, me convidou para a 

festa da pastoral, que fiquei atraída pelo nome, pois já havia me identificado 

com o nome, lá eu fiquei na oficina da Brígida – espiritualidade, que foi pra 

mim uma porta aberta para que eu pudesse entrar na pastoral.  

Ali eu aprendi muita coisa, comecei a aflorar enquanto mulher, enquanto 

cidadã, eu fui olhando o mundo de uma forma mais feminina, me sentindo 

mulher, me sentindo uma pessoa, e vi que tinha trabalho para fazer. E eu fui 

valorizada. 

Eu entrei na pastoral em 2004, quando atendi a uma ligação da irmã Brígida 

que queria reunir um grupo de mulheres aqui na Anhanguera para montar 

uma pastoral da mulher, então eu e outras mulheres fomos para 

comunidade Espírito Santo, no Jardim Jaraguá, e começamos a trabalhar 

para reunir outras mulheres. Quando eu cheguei à Pastora,l eu tinha 

terminado o ensino e eu já escrevia. (entrevista) 

Indagamos então sobre o que poderia ter vivenciado na pastoral que lhe 

proporcionou uma mudança de atitude, ou superação de algo. 

Eu já escrevi poesias, escrevia, escrevia.  Então fui convidada pela Pastoral 

de escrever um livro de poesia. Achei que era muita areia pro meu 

caminhão. Eu falei que não dava conta disso. Mas fui incentivada, e começo 

assim um sonho. Hoje eu tenho um livro publicado com a ajuda da pastoral, 

um livro que me muita emoção, as pessoas ficam emocionada quando 

recebe e leem. Foi um projeto muito grande na minha vida e depois desse 

livro eu comecei a estudar mais.  

Prestei o Enem tive boas notas, então consegui fazer a minha faculdade de 

Letras e agora estou fazendo minha pós-graduação. Eu fui promovida, eu 

cresci., eu floresci como mulher, como cidadã. (entrevista) 

Perguntamos à JM como se deu o primeiro contato com a pastoral e o que lhe 

atraiu:  

Foi muito engraçado, né, aí como eu participava na comunidade, a nossa 

coordenadora avisou que terá a uma reunião hoje na comunidade Espírito 

Santo e pediram alguém para representar a nossa comunidade, eu aceitei, 
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tinha uma mulher com uma camiseta da CEBs nos esperando na Rodovia 

Anhanguera, eu fui e fiquei até hoje. 

O que me atraiu foi saber que era uma pastoral de mulher, e já na primeira 

reunião foi explicado que era um espaço para falar das nossas dificuldades, 

que tudo que fosse falado não podia sair da reunião, uma ajuda a outra, fui 

participando e estou até hoje. 

O primeiro encontro que participei, aqui no projeto arco-íris, foi Mulheres 

Relendo a Bíblia. 

Estas mulheres formaram o novo grupo da pastoral da mulher na 

Anhanguera, onde realizaram os encontros regionais nesta região e 

permanecem no grupo de coordenação até o momento. (entrevista) 

Questionamos sobre o que vivenciou na pastoral que influenciou uma 

mudança de comportamento e a superação de dificuldades. 

A JM respondeu: 

Pra mim mudou porque eu antigamente eu tinha dificuldade de falar em 

público, de me colocar. De não se calar, de ir luta, comecei a ir à reunião 

em todo quanto é canto, hoje pego minha bolsinha e saio, sinto essa 

liberdade de estar fazendo o que eu quero, do que eu gosto e isso. 

(entrevista) 

Completou, 

 

E aí eu fui convidada para participar da ONG, entrei como suplente, aí me 

deram uma responsabilidade para substituir a presidente, no ano seguinte, 

fui eleita por dois anos na UMPA fazendo este trabalho social que eu gosto 

muito. Muita gente me pergunta como você trabalha com tanta 

responsabilidade e não ganha nada? Eu trabalho tanto para as crianças, 

então eu peço muito a Deus, porque eu tô trabalhando para as crianças.     

(entrevista) 

Indagamos a LS, sobre como foi o contato com a pastoral e o que lhe atraiu, 

ouvimos:  

As reuniões ocorriam na casa da pastora Bárbara, fui convidada pela 

Terezinha, era eu, a Brígida, a Bárbara, a Terezinha, éramos poucas e a 
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discussão começou ali, foi sobre a necessidade de trabalhar com as 

mulheres, precisamos discutir o papel da mulher na sociedade, lembro-me 

da Barbara falando: “até mesmo dentro de nossas igrejas, vamos ver como 

funciona isso dentro de nossas igrejas.”  

Eu fui gostando daquilo, eu fui uma vez, na época desempregada, fui 

gostando da reunião, trabalhei por muito tempo com a Bárbara na 

coordenação do setor. 

A LS, atualmente, é a integrante do grupo da pastoral mais experiente, já 

caminhando com a pastoral desde sua formação, sua presença no grupo é 

vista com muito respeito, quando fala no grupo após muita observação, é 

muito ponderada e transmite ao grupo uma lucidez que põe o grupo a 

pensar. (entrevista) 

Perguntamos ainda, se a pastoral contribuiu para alguma mudança em sua 

vida ou para a superação de algo vivido. 

Respondeu-nos: 

Na atitude, na maneira de pensa, na vida...  

No jeito de pensar, a gente tem mais clareza hoje das formas como uma 

mulher é judiada, que não ocorre somente na agressão física, com um 

determinado modo de falar, de agir, a gente descobriu que existe este lado 

e muitas mulheres não sabem que uma palavra pode machucar a outra, e 

você pode judiar a outra. Dentro da pastoral, fui lendo, participando das 

reuniões, fui buscando mais. Hoje eu penso mais como falo com outra 

pessoa, pois sei o quanto isso pode machucar. 

Quando você vai tomar uma determinada atitude com outra pessoa isso 

pesa, pois você sabe. Então a gente muda. 

A pastoral reforçou, fortaleceu que eu já acreditava que não posso diminuir 

a outra pessoa, e quando posso e presencio eu falo: Hei, você não pode!” 

(entrevista)  

Completou, 

Com muita dificuldade, mas me ajudou muito, quando comecei a perceber o 

que estava havendo comigo, decidir ter um espaço, e dar espaço na vida 

das minhas sobrinhas e decidir mudar de casa. 
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Acho que aos poucos ouvindo uma pessoa a falar, outras falarem, eu fui 

fazendo uma engenhoca, e vi como era possível crescer, e fui me liberando 

mais, de maneira devagar. 

A minha retranca, hoje, de maneira muito devagar, aos poucos, fui 

liberando, hoje já está bem melhor. 

Fortaleceu este compromisso de ajudar a outras mulheres, isso é muito 

nosso. (entrevista)  

Perguntamos a AMS, sobre a como se deu o contato com pastoral da mulher 

e o que lhe atraiu. 

Respondeu-nos: 

A Maria que me chamou, “vamos conhecer a pastoral da mulher”, fomos de 

Van, éramos 12 mulheres. Isso na década de 90. O que me atraiu foram as 

dinâmicas, as oficinas, aquela troca de experiência, eu lembro que houve 

uma dinâmica na qual nos foi dado as partes do corpo de uma mulher e, em 

cada parte, nós escrevíamos algo sobre o que sentíamos, vivíamos, isto me 

marcou muito, não esqueço até hoje, depois quando veio lá para a 

Anhanguera, eu fui participar e estou até hoje. 

A participação da AMS ocorre desde a década de 90, tivemos acesso a 

fotos da pastoral na qual pudemos identificar a presença dela e de sua filha 

enquanto criança, que também participa da pastoral desde sua 

adolescência compondo o grupo de coordenação. (entrevista) 

Perguntamos a AMS, sobre a experiência dela na pastoral o que poderia 

citar como algo que contribuiu para a sua mudança de atitude e superação de algo 

vivido. 

Respondeu-nos: 

Quando eu sofria violência domestica e não sabia que estava nesta 

situação, pois diziam que era normal ou que eu vivia. 

De várias formas, eu aprendi, com diversos temas, com a espiritualidade 

bíblica me fortalecia, a troca de experiências me fortalecia, o curso das Plps 

também abriu um leque de conhecimento, pois a falta de conhecimento 

torna a gente como que cega, pois a gente não é estimulada a discutir os 
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temas sobre diversas situações que falam dos direitos e a falta dos direitos 

em todos os lugares. 

A coragem de lutar pelo que eu quero, hoje me sinto completamente feliz e 

realizada por superar uma situação que me deixava doente. Não tenho 

culpa, não estou mais doente, mas feliz e muito agradecida. 

E completou:  

A pastoral fez várias mudanças na minha vida, uma delas fez eu me 

reconhecer como mulher, como ser humano, que tem todos os direitos de 

sentir raiva, dor, amor, de viver tudo isso sem culpa e sem medo, sem 

vergonha. Superei meus medos, minha culpa, hoje eu posso dizer, eu faço, 

eu digo, sem nenhum medo ou receio de ser a mulher que eu sou. 

Quando a gente descobre que pode ser humano, é muito importante para 

toda pessoa. 

Quando falamos com a CF, sobre como se aproximou da pastoral e o que 

lhe atraiu, ela nos respondeu: 

Quando eu já comecei a participar na pastoral e enxergar situações e 

discussões que você não tem em outro lugar, no momento que você 

começa a participar de um grupo que não diz o que você deve fazer., mas 

você vê as atitudes, as experiências,  existe outras possibilidades, você 

começa a estudar, a ler, quando foi no curso de formação com as Católicas, 

que, durante a discussão, as falas, eu quase cai da cadeira. Mulheres que 

se pronunciaram sobre sua sexualidade e que nada as impediam de ser 

mulher.  Desaprender que a gente não tem ser recatada... Demora. (fala 

pausada - entrevista) 

Perguntamos então acerca da percepção sobre alguma mudança que 

percebeu depois de participar da pastoral e sobre a possibilidade de ter superado 

algo. 

Até hoje tive uma pessoa que amei muito. Eu contei do nosso trabalho e ele 

valorizou muito e disse que outras mulheres precisavam deste trabalho.  

Pois eu tive muitas mudanças, eu sei falar sobre os direitos das mulheres, e 

sobre a violência doméstica. Eu aprendi muito sobre meu ser mulher, minha 

sexualidade. 
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A pastoral é coisa pra vida. (entrevista) 

Continuou, 

Quando meu tio faleceu, ele sempre me incentivava a fazer as coisas. 

Chegou meu outro tio e dia nossa filha, você quando sorri parece que a vida 

está sempre bela. 

Na pastoral eu aprendi a valorizar mais a vida, as coisa, ver a realidade de 

outras pessoas, ver que as dificuldades não são apenas minhas, mas outras 

mulheres também as encaram.  

Nas situações que passei com as doenças, consegui superar, foi muito 

difícil. 

Fui muito boba, hoje aos 56 anos estou mais seletiva, tenho mais amigos 

junto de mim, e muito felizes. (entrevista)  

A experiência de vida dessas mulheres, sem dúvida, definiu quem elas são, 

não é redundante reafirmar isso, pois o que vivenciaram paulatinamente exerceu 

uma força com a qual a vida foi segurada com unhas e dentes. 

Nossa hipótese levantada foi que: as mulheres executaram mudanças em 

suas vidas mediante a experiência de atuação na pastoral da mulher, descobrindo-

se empoderadas.  

Podemos seguramente afirmar que sim, mas não é suficiente esta afirmação, 

pois demanda deixar em segundo plano a trajetória de ações que foram, ao longo da 

vida de cada uma, sendo executada por decisões que as mesmas foram levadas a 

tomar. 

A pastoral, dentro de sua proposta de ser um espaço para que as mulheres 

possam partilhar suas experiências, dividir seu sofrimento e conquistas, nos parece 

ter de fato se concretizado em sua dinâmica de trabalho. 

As mulheres sentem-se acolhidas, têm a certeza da pertença e que existe um 

porto seguro para elas.  

Conscientemente, falaram sobre as mudanças que perceberam nelas após a 

permanência na pastoral quando lhes perguntamos, mas houve, em meio a esse 



91 

 

reconhecimento, as que ressaltaram que conseguiram colocar ou expressar que as 

mudanças motivadas pelo que já acreditavam, pelo que já traziam consigo. 

O que propomos é olharmos de perto para o quarto eixo, pois nos teremos 

elementos, argumentos teóricos que nos possibilitarão olhar para o sujeito social que 

emergiu em cada uma ao longo de sua história de vida. 

Aventamos utilizar como corrente teórica a chamada sociologia compreensiva 

para analisarmos profundamente este último eixo, pois ela nos aproxima do nosso 

objeto, observando cada exposição apreendida durante as entrevistas e nos 

confronta com o contexto em que se inserem, através da análise objetiva das ações 

tomadas por essas mulheres. 
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CAPÍTULO III 

AÇÕES, REAÇÕES. SIMPLESMENTE MULHERES FORTES 

 

“Quando arranjo a nossa mesa quero a cor de cada flor. 

Também olho pro futuro quero o mundo todo em paz. 

Vou à luta com vontade, também sei como é que faz.”
9
 

 

Motivada a entender e compreender como estas mulheres da periferia da 

zona noroeste, traçaram ações, e quais ações que as possibilitaram imprimir uma 

marca em suas vidas, propomos alguns eixos  de analise a partir das entrevistas. 

Adentramos em espaços, muitos dos quais ainda não haviam sido revisitados 

pelas próprias mulheres, que viram no desenrolar das entrevistas, momentos de 

reencontro com o passado. 

Seguindo a metodologia de pesquisa qualitativa, Minayo esclareceu-nos: 

A abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados. Esse 

nível de realidade não é visível, precisa ser exposta e interpretada, em 

primeira instância, pelos próprios pesquisados. (2011, p. 22) 

Apresentar o cenário não apenas físico onde foram realizadas as entrevistas, 

mas demonstrar as reações, consistiu na preocupação de ressaltar a subjetividade 

que vivenciamos, recorremos então a corrente teórica compreensiva, que nos 

possibilitará analisar os nosso objetivo dentro de sua subjetividade, para depois 

alcançarmos uma análise de cunho objetiva. 

Uma preocupação diante da releitura dos discursos proferidos, fora como 

estabelecer uma leitura da linguagem de forma que pudéssemos aos nos aproximar 

sem estabelecer uma interpretação segundo uma visão preestabelecida sobre nosso 

objeto, buscar ao fazer esta explanação um distanciamento necessário se impõe 

para analisar a linguagem física e racional. 

                                                             
9 Este é um trecho de uma música que as mulheres usam durante o momento de espiritualidade, o autor ou 

autora desconhecido. 
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Recorremos então a teoria de Martin Heidegger, filósofo, em seu livro O 

caminho da linguagem (2003), no qual ressalta a importância  de nos aproximar da 

linguagem tanto verbal como escrita, respeitando cada um dos limites que são 

impostos  o do discurso oral para o discurso escrito. 

 Um caminho que nos intrigou durante a elaboração deste trabalho, consistiu 

em como transcrever as falas de nossas entrevistadas, como analisar o discurso 

proferido da forma como fora,e como se distanciar do mesmo para não transcrever 

no discurso o que poderia constar apenas na nossa interpretação? 

Então ao nos aproximar de Heidegger,  

Fazer uma colocação sobre a linguagem não significa tanto conduzir a 

linguagem, mas conduzir a nós mesmos para o lugar de seu modo de ser, 

de sua essência. (2003, p. 4) 

 

Foi aí que percebemos que não é a linguagem que está simplesmente ao 

nosso servir, mas para que possamos aproximar de quem fala, do que exprime é 

necessário nos despir dos pré-textos e identificar dentro da linguagem o que é 

próprio de cada fala, o que aqui definimos como essência, com este caminho que 

iremos nos aproximar do subjetivo de cada fala, para alcançarmos o sujeito. 

Com Heidegger nos foi possível entender que este caminho da linguagem é 

um desafio, pois exige de nós um exercício contínuo de distanciamento racional da 

fala da linguagem que está a nossa frente, o que nos despertou a curiosidade 

consistiu exatamente no momento de conceber que não nos aproximamos da 

linguagem da fala, pois este caminho possibilita diversos caminhos de interpretação 

e análise. 

O que Heidegger nos convida é nos aproximar da fala da linguagem, ou seja, 

a sua essência está para nós no momento em que não damos a ela a nossa 

interpretação pré-formulada, pré-estabelecida, mas nos abrimos para ouvi-la,  

Quanto mais claramente a linguagem mostra-se no seu próprio, maior será 

nesse encaminhamento a importância, para a própria linguagem, do 

caminho para a linguagem e com maior decisão haverá de transformar-se o 

sentido da formulação que nos orienta. (2003, p. 96) 
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Neste momento percebemos que mesmo quando não há a verbalização da 

fala, a fala da linguagem ainda se faz presente, então pudemos compreender dentro 

da fala da LS quando nos narrou que durante 22 anos fez uma experiência de não 

expressar sua fala, o quanto permaneceu calada e o quanto a não expressão 

tornou-se um fardo em sua vida.  

O que nos intrigou como esta mulher pôde passar por esta experiência, e 

quando distante de seu ambiente familiar incentivava e fortalecia outras mulheres, 

neste momento tonou-se possível para nós nos aproximarmos da fala da linguagem 

de LS. 

Para Heidegger, 

 

Quieto não é de maneira alguma o que não soa. Não soar é somente não 

estar na movimentação de entoar e soar. Mas a falta de movimentação não 

se limita à emissão de sons e à sua suspensão e nem deve ser assumida 

como repouso em sentido próprio. A falta de movimentação é somente o 

outro lado do repouso. A falta de movimentação está pousada sobre o 

repouso. O modo de ser do repouso é aquietar. (2003, p. 11) 

 

Ao extrairmos esta frase “quieto não é de maneira alguma o que não soa... o 

modo de ser do repouso é aquietar” então nos aproximamos da fala da linguagem, 

pois pensar que o silêncio não emite linguagem é um grande equivoco, anula-se o 

indivíduo que está presente neste silêncio, é uma atitude autoritária, até mesmo 

equivocada de que o silêncio não promove uma linguagem, pois esta se dá 

unicamente pela fala, pelo uso de sons e da articulação dos órgãos necessários 

para que a fala seja proferida.  

Dentro da cultura de dominação, o silêncio fora traduzido como 

consentimento, há um dito popular “quem cala consente”, mas se acreditarmos que 

esta linguagem da fala, traduz a essência, precisará apagar o que na história levou 

tanto tempo para trazer à luz, fatos que no silêncio romperam com atitudes de 

dominação: os negros escravizados que não lhes eram permitido falar sobre seu 

anseio por liberdade, e na calada da noite, ainda em pleno silêncio romperam as 

correntes e correram, ainda que assustados, mas felizes para o encontro da 

liberdade, ou então as diversas mulheres que não podem falar sobre sua situação 
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de violência e que no momento oportuno, saem ainda no silêncio de seu cárcere e 

buscam a liberdade de construir uma nova vida.  

Estes são alguns dentre diversos outros exemplos que torna possível analisar 

a fala da linguagem, que mesmo em meio ao silêncio, se expressa. 

Não discordamos de que a fala é importante dentro de nossa sociedade, pois 

nos fazer exercer o nosso poder e direito de cidadania, poder e direito, pois nos 

empodera dentro de um sistema que rege a participação, para tanto a necessidade 

da expressão. 

Mas acreditar que este é o único caminho que há entre nós, o da expressão, 

nos limita não reconhecer a individuação em quem ainda não utiliza da fala, mas que 

a expressão de sua linguagem no aquietar-se, tem seu lugar social. 

Recorremos também a Paul Ricoeur (1996), que buscou estabelecer que um 

caminho necessário a ser percorrido diante do texto que é a hermenêutica, a busca 

por compreender o texto dentro de seu contexto, mas nos elucida que toda 

interpretação de um texto está inserida dentro de uma lógica elaborada por quem a 

formulada, a partir de uma comunidade referencial, de uma corrente de pensamento 

e de seu tempo vigente. 

Foi então que novamente nos deparamos com uma preocupação: Como 

estabelecer uma análise de nosso objeto sem impor nesta análise o que queremos 

ver? 

Encontramos no livro de Paul Ricoeur (1996), filósofo, Interpretações e 

ideologias, um capítulo que aborda especificamente sobre A Função Hermenêutica 

do Distanciamento, o que nos forneceu embasamento para trilharmos esta análise 

do nosso objeto de estudo. 

Ricoeur (1996) esclarece que a hermenêutica é a teoria das operações da 

compreensão em sua relação com a interpretação dos textos, sendo assim, não 

podemos fugir do que está adiante de nós, não podemos imprimir no texto o que não 

lhe cabe, por isso a necessidade de uma hermenêutica do distanciamento. 

Para entender o que define como hermenêutica do distanciamento Paul 

Ricoeur estabelece uma problemática:  

 

... à alternativa entre distanciamento alienante e participação por pertença. 

Essa problemática dominante é a do texto, pela qual, com efeito, reintroduz-
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se uma noção positiva e, se posso assim me expressar, produtora do 

distanciamento. O texto é, para mim, muito mais que um caso particular de 

comunicação inter-humana: e o paradigma do distanciamento na 

comunicação. Por esta razão, revela um caráter fundamental da própria 

historicidade da experiência humana, a saber, que ela é uma comunicação 

na e pela distância. (1996, p.43-44) 

 

Ricoeur quando fala sobre o distanciamento estabelece que o próprio texto já 

é um distanciamento do real, do contexto do qual emergiu, entretanto é fruto do 

contexto que o reproduz,  pois o texto se concretiza pela elaboração do uso de 

diversas normas da escrita, então já há aí um distanciamento entre o discurso oral e 

do discurso escrito, que não podemos desconsiderar. 

A escrita revela o texto produzido pelo autor, não necessariamente o contexto 

vivido pelos interlocutores, é necessário ao lermos o texto, buscarmos em sua 

essência no que fora dito, mas principalmente o que fora expresso dentro da fala da 

linguagem utilizada.  

Ricoeur nos abre esta porta para analise dos discursos de nosso objeto: 

 

Em suma, o texto deve poder, tanto do ponto de vista sociológico quanto do 

psicológico, descontextualizar-se de maneira a deixar-se recontextualizar 

numa nova situação: é o que justamente faz o ato de ler. (1996, p.53) 

 

Paul Ricoeur deixa claro que estamos diante do texto e não do objeto de 

pesquisa propriamente dito, mas referenciado, e que sua análise  parte de correntes 

teóricas que têm como preocupação a análise do indivíduo para então compreendê-

lo.  

O ato de compreensão fornecerá a partir das correntes científicas sociais ou 

da natureza a aproximação necessária para produzir, para abstrair o contexto e 

aplicar de forma possível para quem exercita o ato de ler, ou seja, buscamos aqui a 

nossa chave de leitura para nos aproximarmos do nosso texto. 

Já citamos anteriormente que utilizaremos a corrente de pensamento 

sociológica compreensiva para produzir a analise de nossa pesquisa, produziremos 

esta interpretação utilizando duas categorias de analise: o Indivíduo e o Sujeito, pois 

as ações de nossas mulheres traduzem em nossa compreensão esta duas 
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categorias que se misturam ao longo da trajetória da vida delas, consciente e 

inconsciente. 

Discutiremos a partir do método analítico de Marx Weber com a sociologia 

compreensiva ou interpretativa partir do individuo como determinante para 

analisármos as relações sociais e as ações sociais, e com Alain Touraine que parte 

do indivíduo como princípio fundante do sujeito social, dois sociólogos que 

discutiram estas categorias como essenciais para analisar as ações sociais e seu 

contexto. 

O que nos motivou a ir de encontro desta corrente teórica sociológica fora 

exatamente a nossa problemática: Como fora possível para estas mulheres 

executarem ações que resultassem em mudanças de atitudes pessoais e sociais, 

dentro do contexto social do qual emergiram? A mudança de atitude que levou a 

essas mulheres romperem com o cotidiano que as moldaram ocorreu apenas por 

sua pertença a pastoral da mulher? 

No terceiro eixo de analise percebemos que a pastoral da mulher teve 

importância como dinâmica da contra cultura patriarcal, que possibilitou às mulheres 

romperem com a cultural tradicional na qual estavam imersas, sendo assim a 

pastoral forneceu elementos, informações que estavam na contra mão do que a 

sociedade na qual as mulheres viviam lhes permitia acessar.  

Apontamos que a relação entre as mulheres e a pastoral da mulher, foi 

essencial no processo de mudança pessoal, mas não o suficiente para concluirmos 

que o protagonismo das mulheres ocorreu por causa da pertença a pastoral. 

Este quarto eixo de analise busca nas teorias tanto da filosofia, quanto da 

sociologia a aproximação necessária para identificarmos nas ações dessas 

mulheres o indivíduo e o sujeito presentes na caminhada de suas vidas mesmo 

anterior da sua fase adulta.  

Segundo Minayo,  

 

As chamadas abordagens compreensivas são aquelas que colocam a ação 

e a interação no centro da sociologia, entendendo que toda a realidade é 

uma construção a partir da ação social dos indivíduos e por isso possui 

significado e intencionalidade. (2001, p.5) 
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Percebemos aqui que não será possível analisar o indivíduo e o sujeito sem 

os caracterizar a partir de suas ações sociais, são estas que forneceram elementos 

para identificá-los, o que nos obrigada separá-los durante a análise no que concerne 

cada categoria. 

 

 

3. 1 – O que nos torna indivíduos? 

 

 

Durante as narrativas foi possível identificar que as mulheres apresentam 

semelhanças marcantes ao ouvirmos suas experiências. Quanto à situação 

financeira permeada por dificuldades, a escolaridade interrompida devido à 

necessidade de colaborar na renda familiar desde muito jovens, algumas ainda no 

início da adolescência tiveram de trabalhar e outras quando criança, ainda que fosse 

por troca de abrigo e comida. 

Três das mulheres entrevistadas são filhas mais velhas e por esta razão 

assumiram a obrigatoriedade em assegurar o sustento financeiro da família, apenas 

duas não se enquadram nesta definição, mas todas foram alicerces financeiros em 

suas casas desde sua adolescência. 

As dificuldades financeiras obrigaram um amadurecimento pessoal, mas a 

realidade não lhes possibilitou enxergar de forma consciente as mudanças de 

atitude que ocorreram em  suas vidas, apenas foram reflexo de uma ação e reação 

automática de sobrevivência. 

Alain Touraine (1999), sociólogo, busca identificar o sujeito na ação social, 

para tanto a identificação do sujeito se dá pelos passos alcançados pelo indivíduo na 

sociedade, são passos autônomos que definirá como sujeito ator. 

Touraine salienta que nem todos os indivíduos tornam-se sujeito ator 

obrigatoriamente, mas somente quando este se posiciona na contra mão das 

instituições sociais, enquanto segue a lógica de inserção social como pertença 

social, este ou esta ainda não se constituirá como sujeito, pois estará condicionada a 
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reprodução dos padrões impostos a ele ou a ela. Na luta pela sobrevivência em 

diversas narrativas dos discursos de nossas mulheres podemos identificar esta 

interpretação de Touraine.  Seja quando assumiram o trabalho como prioridade para 

ajudar ou dar o sustento para a família, ou quando na religião buscaram a sua 

afirmação como indivíduo.  

Touraine,  

A sociedade moderna favoreceu faz tempo a correspondência entre o 

indivíduo e as instituições, porque ela afirmava o valor universal de uma 

concepção racionalista do mundo, da sociedade e do indivíduo. (1999, p.30) 

A concepção racionalista do mundo, não permitiu ao longo da história o 

diálogo entre o indivíduo o e subjetivo, o subjetivo não se aplica em sociedade, pois 

esta não pode ser mensurada racionalmente. Na sociedade moderna a razão 

deveria ser o único canal utilizado para interpretação das relações sociais. As 

instituições sociais passaram então ser o meio pelo qual poderíamos alcançar o 

indivíduo a partir daí identificar o sujeito, um método dedutivo, as ações do indivíduo 

apenas reforçam atitudes já predefinidas socialmente, tornando-os assim, aceitáveis 

em grupos sociais, constituintes do que chamamos de pertença social. 

O caminho percorrido pelo indivíduo é resultado de um esforço corrente em 

sua vida, nossas mulheres tiveram que buscar forças para irem contra os sinais de 

abandono, privação, desprezo, humilhação e discriminação para em meio a tudo 

isso, produziram ações que lhe traduzissem sinais de vida, mesmo que ainda não 

lhes evidenciasse a autonomia.  

Em suas ações nossas mulheres estabeleceram relações que interagiram 

com seu contexto, o cotidiano determinou-lhes os limites de seu alcance, o que lhes 

coube estabelecerem um processo de desconstrução de sua pertença e o 

rompimento desses limites. 

Para Touraine,  

A sua vontade geral transforma os indivíduos engajados na guerra de todos 

contra todos, que caracteriza o estado de natureza, em membros de uma 
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sociedade, garantindo assim a liberdade e a bondade de cada um deles. 

(1999, p. 33) 

É o desejo somado com a vontade,  que impulsiona o indivíduo a uma ação, a 

inconformidade acompanhou nossas mulheres durante toda a sua trajetória de vida, 

não houve conformismo, ao contrário, a cada situação de privação, elas reuniram 

força para prosseguirem na luta pela sobrevivência, JM  diante da necessidade de 

nutri seus irmãos não cogitou optar por dar-lhes outro abandono, não lhe coube 

desistir deles, fez diante das dificuldades um romper com o que poderia ter sido o 

mais provável, seguir com sua vida particular deixando de lado os irmãos e irmãs 

menores, sua ação foi de garantir-lhes o mínimo necessário, fora de agregar e não 

dividir, ciente do que lhes restavam para comer como mistura apenas carcaça e pé 

de frango. 

A GAO buscou ainda em sua adolescência reconstruir a família, reuniu a mãe 

e as irmãs sob o mesmo teto com ela no qual o aluguel dos dois cômodos eram 

pagos com seu salário, até o momento em que percebeu que não seria possível 

aquele convívio familiar, pois a relação familiar  já não existia mais, mas o sonho era 

o que a motivava, o desejo, a vontade de alcançar o que lhe fora tirado em sua 

infância e adolescência estava presente em sua luta pela sobrevivência. 

Touraine (1999, p.31), ao discutir a sociedade moderna, nos apresentou a 

visão dualista que regeu as relações sociais: o poder temporal/poder espiritual; o 

poder do papa/poder do imperador, essa visão proporcionou diversas lutas sociais, 

movimentos sociais que levantaram bandeiras de denúncias dos mecanismos de 

dominação e defesa diante desses mesmos mecanismos, não obstante as lutas 

pelos direitos das mulheres nesta sociedade de visão dualista. 

O fim do século XIX para Touraine (1999, p. 36), inicia-se o processo de 

desmodernização, a visão dualista não responde mais como explicação única da 

sociedade, se faz necessária estabelecer reconhecer novos parâmetros de análise, 

que possa aproximar a racionalidade instrumental e identidade cultural, esta última 

que se envontra em reconstrução.   
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Nestas mulheres, não lhes cabia analisarem todos os parâmetros de suas 

vidas, aliás elas não discutiam se havia uma visão dualista na sociedade, a divisão 

dos papeis sociais que aprenderam eram em si a única realidade que conheciam no 

grupo social que viviam. Somente quando passaram a viver na cidade grande onde 

o anonimato, onde o indivíduo se dilui entre a multidão, foram confrontadas com 

novos valores sociais. 

Com Lipovetsky podemos deduzir que existi novos paradigmas ao discutir a 

mulher na sociedade, 

Por meio da nova cultura do trabalho, as mulheres exprimem a vontade de 

conquistar uma identidade profissional plena e, mais amplamente, o desejo 

de ser reconhecidas a partir do que fazem e não mais do que são “por 

natureza”... o que domina a nossa época é o investimento na vida 

profissional e a rejeição correlativa de uma identidade apoiada 

exclusivamente nos papéis domésticos. (2000, p.224-225) 

Lipovetsky discute as mudanças da sociedade pós-moderna, dos valores 

sociais a partir da análise das relações de trabalho e a busca da profissionalização 

que passam a serem entre as mulheres da sociedade pós-moderna, um valor social 

que substituiu o valor social moderno que exaltava a mulher dona do lar, a 

maternidade. 

Esses novos valores sociais passaram a compor o repensar do futuro, o que 

podemos dizer contribuíram para que pudessem estabelecer nos paradigmas em 

suas vidas. O não casar, a não permanência em um casamento de opressão, foram 

escolhas que geraram ações de rompimento com a cultura tradicional patriarcal que 

receberam. Diante dos valores religiosos sobre casamento e as normativas que 

receberam sobre a submissão ao marido, em nome da liberdade e da felicidade 

disseram não a essas situações e mudaram o curso de suas histórias, podemos 

dizer começa aí aparecer o sujeito em suas ações. 

Lipovetsky aponta que essas mudanças de valores foram possíveis quando 

antigos sistemas de dominação das mulheres passaram a perder sua força, o 

controle sobre a sexualidade da mulher que determinava até mesmo o 

comportamento social estão intrinsecamente ligados. 
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Quando CF disse, eu me descobri como mulher, tenho um corpo, o direito de 

ter prazer, nos deparamos com uma mulher que deixou para traz o que havia 

aprendido sobre sexo como sendo função do homem, cabia a mulher apenas deitar, 

este rompimento de valores foi um passo determinante para o surgimento do sujeito 

em sua vida. 

Lipovetsky afirma, 

À medida, precisamente, que a liberdade sexual feminina deixou de ser um 

sinal de imoralidade, a atividade profissional feminina se beneficiou de 

julgamentos muito mais amenos. Reconhecimento social do trabalho 

feminino e liberalismo sexual têm cumplicidade. (2000, p. 229) 

Uma categoria que Lipovetsky utiliza para analisar as mudanças na sociedade 

pós-moderna é a profissionalização das mulheres, o trabalho, para compreender 

estas mudanças essas mulheres ele as denominam como a Terceira Mulher. As 

conquistas profissionais passam a ter maior preocupação para as mulheres da 

sociedade pós-moderna que naturalmente abandonam os valores que lhes foram 

impostos.  

Vale ressaltar que a aproximação de novos valores são incorporados 

mediante a participação em grupos sociais que não estabelecem a permanência de 

valores de dominação, daí a importância de destacar o papel social da pastoral da 

mulher, que proporcionou reflexões de novos paradigmas para as mulheres, mesmo 

que ainda respaldados numa visão dualista da sociedade, que se faz presente no 

folheto que as apresentam. 

Quando a CF fala: eu me descobri como mulher... , e AMS falou: decidi se ele 

não muda, mudo eu e passei a fazer o que gostava, a dar prioridade a mim mesma, 

não nos remete aos valores que as prendia a uma relação de submissão ou 

servidão, mas nos possibilitou compreender que foi o encontro com o seu indivíduo 

pessoal e social, que promoveu mudança de valores impulsionado pela participação 

na pastoral, pois compreendemos que a pastoral da mulher configurou-se como um 

canal de transposição para essas mulheres. 
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O processo de desmodernização afeta a interpretação sobre as relações 

sociais, a identidade comunitária, como define Touraine (1999, p. 50) fica abalada 

em se afirmar diante do avanço da globalização dos novos valores, relações de 

pertença passaram a ser relativizado, quem é o indivíduo dentro de sua ação social, 

pois nesta era pós-moderna que esta sendo engolido pelo mercado do consumismo, 

a definição de identidade coletiva encontra-se esfacelada.  

A CF identificou em sua experiência sobre as mudanças das características 

que definiam a composição familiar na sociedade moderna, atualmente não 

representam o que é uma família, mas sabiamente afirmou que mesmo diante das 

mudanças, a família não deixou de se constituir. 

O indivíduo é todo aquele ou aquela que projetava em sua ação social atitude 

que o inseriria nas instituições sociais já reconhecidas. A necessidade que lhe 

assegura a sua busca pela pertença se estabelece, mas isto não o possibilita ser 

sujeito social/ator, mas o retira da total exclusão social. 

Touraine aborda,  

A comunidade com a qual um indivíduo se identifica, longe de ser uma 

figura do sujeito, o acorrenta a uma lei, a costumes, a representações, a 

formas transitórias de poder e de organização social que se acham deste 

modo sacralizadas, ocultando precisamente assim a distância de todo 

sujeito quanto à realidade social, que permite ao primeiro ser um recurso 

contra a segunda, ao invés de simplesmente servir para legitimá-la. (1999, 

p. 72) 

Em seu discurso AMS relatou sua experiência que rompeu com a 

representação social na qual estava inserida pela sua família, quando escolheu 

separar-se de seu marido, a pressão que recebeu para que perpetuasse os 

costumes e por assim dizer legitimasse a cultura instituída, foi muito grande. 

Naquele momento AMS reconheceu que estava recebendo muita pressão e voltou 

atrás em sua decisão de separação, num segundo momento esta decisão foi tomada 

de forma irredutível, que mudou o curso de sua vida, sua atitude a fez romper com a 

cultura tradicional que a reconhecia como indivíduo, mas a colocou diante de sua 

família como sujeita de sua ação social.  
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Touraine afirma, 

O sujeito não é uma “alma” presente no corpo ou o espírito dos indivíduos. 

Ele é a procura pelo próprio indivíduo, das condições que lhe permitam ser 

o ator da sua própria história. E o que motiva essa procura é o sofrimento 

da divisão e da perda da identidade e de individuação. (1999, p. 73) 

Nas histórias narradas, encontramos sofrimento em quase toda sua 

descrição, percebemos que o sofrimento não resultou em desistência, mesmo 

mergulhado na dor, em sentimentos como: humilhação, desprezo e exclusão, houve 

neste momento a escolha por ir à busca da sobrevivência, precisamos aqui ressaltar 

que houve o momento de opção, ainda que, limitado às condições temporais e 

sociais.  

Touraine aponta para o surgimento do sujeito social nesta sociedade pós-

moderna, faz a seguinte consideração, 

O sujeito pessoal não pode formar-se a não ser afastando-se das 

comunidades demasiadamente concretas, por demais holísticas, que 

impõem uma identidade fundada em deveres mais do que em direitos, 

insistindo mais na inserção do que na liberdade. (1999, p. 73) 

 

A passagem do indivíduo para o sujeito, o ator, é um passo de transformação 

gigantesco, quando se alcança o indivíduo, ultrapassando os a diversos fatores de 

exclusão social, passam a entender sua identidade social como a de pertencer a 

algum grupo social, a um movimento social, mas permanecem neste limite de 

pertença. O sujeito é aquele que se coloca autonomamente na sociedade, ele se 

insere em instituições sociais, até mesmo as cria, mas não está limitado por elas, 

sua visão de si e de mundo social está para além das instituições sociais. 

Nesta fase de identificação do indivíduo, a liderança é espelhada, ou seja, 

surgem apenas os seguidores, os executores das tarefas determinadas pelo grupo 

associado. O risco é não perceber que a identidade social tão almejada, está presa 

aos limites sociais, limites das ações sociais. 
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Touraine esclarece o que para nós define a diferença do indivíduo para o 

sujeito: 

Não se trata, para o indivíduo, de engajar-se no serviço de uma grande 

causa, mas antes de tudo de reivindicar o seu direito à existência 

individual.(1999, p.73) 

Diante do sofrimento que passaram durante a infância e a adolescência, estas 

mulheres se viam fora da sociedade, a GAO expressa verbalmente este sentimento 

que traduzia o contexto que estava mergulhada; eu sentia apenas que sobrava, não 

me encaixava em nada. Com esta realidade poder pertencer ao algum lugar já lhe 

traria um grande reconhecimento. 

A CEBs e o Movimento dos trabalhadores sem terra, se apresentam a GAO 

como esta possibilidade de avançar sobre os limites nos qual estava vivendo, 

possibilitou-a conhecer valores e contra valores sociais, deu-lhe elementos que 

produzissem questionamentos sobre a realidade que viveu, podemos pensar que 

fomentou os anseios que já trazia do não conformismo, mas que estava limitado no 

grupo social ao qual estava inserida. 

Todas narram que foram em busca de mais e mais conhecimentos, quando 

foram confrontadas por novas ideais, fato que as instigou a ter acesso a essas ideias 

e outras ideias. 

Faz-se necessário então, definir em quem momento ocorreu o aparecimento 

do sujeito nessas mulheres. Buscaremos identificar se foi de forma consciente ou 

inconsciente para ela a mudança em sua prática social. 

Com Weber, o indivíduo é determinante para analisarmos a ação social, na 

teoria compreensiva, este indivíduo passa a potencializar práticas sociais que a 

partir da subjetividade constrói relações sociais. 

O homem pode “compreender” ou procurar “compreender” suas próprias 

intenções pela introspecção, ou pode interpretar os motivos da conduta de 

outros homens em termos de suas intenções professadas ou atribuídas. 

(1982, p.73) 
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Weber não descarta a necessidade de analisar a sociedade através das 

ações coletivas sociais, mas nos abriu uma porta de análise que a partir do 

subjetivo, o indivíduo, desconsiderar em que contexto surge a figura do indivíduo, 

em quais relações sociais se identificou, que práticas socais estabeleceu, para então 

podermos analisar os mecanismos sociais que agem sobre este indivíduo, ou a 

partir deste. 

Para tanto, aponta para a consciência deste indivíduo que pode permanecer 

no campo pessoal ou se expandir para o campo social, somente acontecerá através 

das relações sociais. 

 

3.2 – Quando mulheres fortes tornaram-se protagonistas de sua história 

 

A presença e a participação na igreja enquanto CEBs foi fundamental para 

impulsionar o indivíduo em cada uma, a dinâmica de refletir a realidade, de 

incentivar para atitudes de resistência e enfrentamento da situação social privada 

por necessidades sociais, fortaleceram estas mulheres.  

A integração com a pastoral da mulher foi essencial para que reavaliassem os 

valores sociais que receberam sobre os papéis de gênero estabelecidos pela 

sociedade patriarcal, questionando o que lhe cabia, o deveria ser rompidos, 

provocando mudança de comportamento cultural e social. 

Mas estes dois grupos sociais foram veículos de potencialização para as 

nossas mulheres na periferia, que devido seu distanciamento geográfico dos 

grandes centros tornam-se guetos culturais no qual encontramos permanências e 

mutações culturais dependendo do grau de acesso ou não das informações e do 

trânsito das sobre as transformações sociais nesta região periférica. 

Touraine afirma, 

O sujeito é o desejo do indivíduo de ser um ator. A subjetivação é o desejo 

de individuação, e esse processo pode desenvolver-se apenas se existir 
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uma interface suficiente entre o mundo da instrumentalidade e o da 

identidade. (1999, p.73) 

As mulheres relataram que em diversos momentos tiveram que optar pela 

mudança de suas ações, fosse de caráter pessoal, como de caráter social. Ao 

escolherem pela mudança o que pesava era a motivação, o desejo de ir além do 

limite que estava a sua frente. Para tanto, fez-se necessário superar os medos, as 

inseguranças e traçar os caminhos a percorrer. 

Touraine afirma,  

A subjetividade – que é vontade de individuação – age a partir da 

rearticulação da instrumentalidade da identidade, quando o indivíduo se 

define novamente por aquilo que faz, por aquilo que valoriza e pelas 

relações sociais nas quais se acha assim engajado. (1999, p.76) 

O sujeito surge mediante as transformações pessoais que geraram novas 

identidades sociais, que em primeiro lugar partem do reconhecimento pessoal que 

fazem, depois segue para o alcance social com o encontro de novas relações que se 

estabelecem e nossas inserções em instituições sociais. O que podemos identificar 

na história de vidas de nossas mulheres quando perceberam que podiam ir além, 

alcançar novos horizontes, mas acima de tudo, inseriram-se em grupos sociais não 

como indivíduos mas sujeitos sociais, protagonistas. 

A instrumentalidade do indivíduo consiste na decodificação do papel social no 

qual se inseriu, determinando o grau de sua ação social e de sua autonomia, 

indicando a autoavaliação sobre o papel que desempenha na sociedade e nas 

relações sociais. 

Neste momento o indivíduo se redescobre e postula questionamentos sobre si 

e os limites nos quais está inserido. 

Para Touraine,  

Não é o indivíduo que recostura e une de novo as duas metades separadas 

da sua experiência, mas é no indivíduo, a partir dele, que se manifesta o 

sujeito que não pode mais, como no passado, iluminar a partir do alto, com 

alguma luz sobrenatural, o campo social. (1999, p.75) 
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Resgatamos na fala da GAO o podemos identificar o pensamento de 

Touraine, o momento em que se confrontou com a escolha que precisava fazer 

diante das experiências de sua vida, se comportar como vítima ou olhar para o que 

havia vivido e escolher aprender com aquilo e seguir adiante. Desse momento em 

diante partimos para apontar que o sujeito estava emergindo, passou a estudar, 

motivada pelo livro que a pastoral lançou com as suas poesias, e percebeu-se como 

indivíduo, decidindo partir então para inserção na faculdade concluindo o curso de 

Letras, e não parou aí, fez sua especialização e hoje esta cursando sua pós-

graduação, com seus 56 anos. Conseguiu reconhecer que não era mais a mesma 

pessoa, passou a conhecer uma nova mulher, a ponto de não conseguir voltar a 

trabalhar como servente na escola que trabalhava, requereu a aposentadoria 

estando afastada de sua função, mas cursando sua pós-graduação, configura-se o 

sujeito. 

A consciência segundo Touraine passa pelo processo se subjetivação, no 

qual o indivíduo alcança um grau de conhecimento sobre si mesmo que transforma 

sua forma de se ver na sociedade, de se ver como se processa as relações sociais e 

a redefinição de sua prática social.  

Sobre isso Touraine afirma: 

Ela passa necessariamente pela afirmação do indivíduo como ator das 

orientações e das transformações da vida social. A subjetivação se 

manifesta em primeiro lugar no nível da experiência de vida individual, da 

angústia criada por uma experiência cada vez mais contraditória. Nem a 

reflexão solitária nem o sofrimento suportado bastam para construir a 

individuação. É preciso também que o indivíduo se reconheça como sujeito. 

(1999, p. 76) 

Buscamos aqui elucidar os passos tomados pelas mulheres que configuraram 

a própria individuação que possibilitou a constituição do seu ser como protagonistas 

de suas histórias. 

Lembramos da JM que narrou que viu a mudança em sua personalidade, pois 

parou de ter medo de se colocar, falar em público, passou a participar de uma ONG 

em seu bairro, deixou de ter medo de ir para lugares distantes e participar de 
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reuniões fora do seu bairro, hoje ela pega a sua bolsa e apenas diz “to saindo”.  A 

Ong na qual atua como presidente atende mensalmente 1000 famílias sem 

mensurar o total de alcance das pessoas envolvidas neste serviço prestado em 

nossa periferia, bairro Anhanguera – Jd. Britânia e adjacentes, e não mede esforços 

para poder atuar neste trabalho. 

A LS afirma que hoje não consegue simplesmente ficar calada diante de 

situações semelhantes ao que viveu, quando se depara com situações semelhante,  

procura sempre um jeito de alertar sobre os danos que uma relação baseada na 

anulação pode causar. Atua na organização da pastoral visando proporcionar a 

outras mulheres o repensar das relações pessoais, domésticas e sociais. 

A CF decidiu ser dona do próprio corpo, esta decisão emanou a tomada 

consciente sobre os caminhos que escolhe e percorre, fora a procura de formação 

acadêmica em pedagogia cursou sua especialização e está fazendo sua pós-

graduação. Hoje coordena um grupo de monitores de alfabetização de adultos nas 

comunidades em nossa periferia à noite, são cinco núcleos que acompanha 

semanalmente. 

A AMS buscou sua formação acadêmica em serviço social, em sua 

monografia discutiu a discriminação da mulher negra no mundo do trabalho, atua 

junto a diversos grupos de economia solidária em nossa periferia articulando estas 

mulheres na constituição de redes de economia solidária, atua na coordenação do 

curso da PLPs – Promotoras Legais Populares, na região Brasilândia, que visa 

potencializar outras mulheres pelo domínio do conhecimento de seus direitos, visa o 

empoderamento destas mulheres.  

A GAO atua junto ao movimento dos trabalhadores sem teto, atua no 

sindicato dos servidores, participa de reuniões de articulação com outros grupos de 

mulheres, busca em sua ação abrir portas para que outras mulheres se 

conscientizem sobre sua ação social. 

Da ação individual que resgatou o ser pela prática subjetiva, estas mulheres 

passaram atuar socialmente. 
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O que Weber nos possibilitou enxergar na ação destas mulheres, que elas se 

reconhecem em suas ações, mas reconhecem as outras e os outros nas relações 

sociais que passam a tomar em suas vidas.  

As relações sociais sedimentadas por estas mulheres vão de encontro com 

outras mulheres e homens na mesma periferia. Mas a consciência da massificação 

social que ocorre na periferia, suas ações promovem uma atuação na contra mão da 

lógica da exclusão social. 

O que Touraine(1999) não deixa de alertar que as relações socais traçadas 

quando não refletidas podem ser tomadas pelas relações de mercado econômico 

que ampliar as regiões de marginalidade social e de anonimato camuflado em meio 

ao sentimento de pertença e individualização, que se promove dentro da cultura do 

consumismo. 

Lipovetsky, também assinala para este perigo da sociedade pós-moderna: 

Quanto mais cresce a oferta de objetos, de serviços, de lazer, mais se 

intensifica exigência de aumentar os rendimentos da família, especialmente 

pelo salário feminino, a fim de estar à altura do ideal consumista. (2000, 

p.228) 

 O que nos alerta que a sociedade pós-moderna se configura com a 

sociedade do consumismo. O desejo de querer ter, de querer ser a partir do que 

consome, emprega ao indivíduo o que sinalizamos com falsa pertença social, pois 

esta é efêmera, tornando-se assim uma armadilha para o indivíduo que tem vontade 

de afirma sua identidade nesta sociedade, pois mulheres e homens são alvo a 

serem seduzidos e manipulados. 

Configura-se o desafio para a ação social nesta sociedade pós-moderna, o 

coletivo perde o seu lugar de percepção e atuação, ganha espaço para práticas 

individuais e pessoais, os movimentos sociais que lidam com o coletivo social 

continuam, a nosso ver, sendo imprescindíveis em sua atuação e principalmente em 

nossas periferias, pois mesmo enfraquecidos são as vozes dos que não são 

ouvidos. 
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A atuação de nossas mulheres está na contra mão desta sociedade pós-

moderna, são ações de mulheres que surgem fortalecidas pelas experiências de 

suas vidas, e se mostram ativas, a inquietude configura a vida dessas mulheres. A 

prática social que realizam produziu como fruto o sujeito que foi gestado das 

experiências, das situações de mortificações que foram enfrentando. 

Sobre esta prática social Touraine nos põe a pensar sobre: 

A concepção estatal da nação deve ser substituída por uma concepção 

social e cultural. A nação não se define mais pela criação do espaço 

unificado da cidadania acima da diversidade social e cultural, mas, ao 

contrário, pela busca da comunicação intercultural e da solidariedade social: 

uma sociedade unida, com a diminuição das distâncias, pondo abaixo as 

barreiras, mas igualmente orientada para o diálogo. (1999, p. 272) 

O reconhecimento do valor da diversidade social e cultural abre caminhos à 

busca de novas respostas sobre as ações coletivas, pois não há espaços para 

definições totalizantes, generalizantes tornam-se urgente e necessário criar 

espaços, para que o diferente se configure no indivíduo, para que este então busque 

seu caminho para transformar-se em sujeito. As ações sociais passam a ter caráter 

coletivo na medida em que reúne os diversos movimentos sociais com suas 

identidades particulares e plurais, mas que somam ações então coletivas contra o 

individualismo, contra a massificação dos direitos. 

Diante do que propõe Touraine, voltamos para o início deste capítulo, a 

importância da linguagem, compomos uma sociedade regida pelo diálogo, para tanto 

se faz necessário a prática de irmos de encontro da fala da linguagem e não o que 

queremos que seja falado, pois então poderemos estabelecer uma sociedade 

desorientada para o diálogo. O diálogo pressupõe uma dinâmica do ouvir o outro 

dentro de sua realidade, mas ciente de que este não fala o que está predefinido, o 

diálogo é uma dialética, uma ação possível mediante um exercício de ouvir o outro, 

enxergar o outro, acolher o outro, identificar seu lugar social de origem e atual, 

respeitar o outro mesmo que haja uma discordância e por fim trocar ideias, 

pensamentos, esta é uma dinâmica de mão dupla, é a contra mão da sociedade 

pós-moderna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos este trabalho buscando ver nas histórias das mulheres da periferia 

da zona noroeste de São Paulo, o que identificava em suas ações de mudanças 

pessoais e sociais. 

Como o ponto de partida foi a descrição, ainda que breve, da periferia da 

zona noroeste, caracterizando seu surgimento já na segunda metade do século XX, 

apontando as causas que desenvolveram o aparecimento das periferias, o que 

podemos inferir que não é uma realidade restrita à cidade de São Paulo e nem ao 

estado de São Paulo, mas que teve como propulsão diversas ideologias sócias que 

andaram juntas desde a segunda metade do  século XIX e  todo o século XX, 

citamos o darwinismo social e as políticas de eugenia.  

A periferia quando reconhecida pelo seu crescimento desordenado, pelo alto 

índice de violência, pela grande carência de serviços públicos, como o espaço da 

marginalidade. Não permite a visibilidade de quem são as protagonistas de histórias 

de superação. Tornar visível quem rompe com os mecanismos de dominação torna-

se em nosso tempo imprescindível, pois fortalece outras e outras a buscarem seus 

caminhos. 

Mas esta periferia que surge desprovida da presença do poder público, e 

vulnerável a todo tipo de mazelas  e por isso, marginalizado, foi o espaço geográfico 

que acolheu as mulheres objeto de nosso trabalho de pesquisa. 

O recorte que apresentamos dentro da realidade da periferia foi a presença 

da CEBs, um modelo de igreja católica, inserida na realidade das periferias, mas não 

com uma ação mantenedora da situação de carência social e dos serviços públicos, 

ao contrário, impulsionados pela teologia da libertação, definam sua ação social 

mediando fé e prática política, sendo que sua atuação caminhava ao lado dos leigos 

e leigas definido-os como protagonistas desta história. 

Esta igreja acolheu nossas mulheres em diferentes lugares da região 

episcopal Brasilândia, mas imprimiu uma única experiência a de fortalecimento e de 
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inconformismo diante da realidade que estava a sua volta e na qual estava produziu 

reflexos diretos em suas vidas,  

Dentro desse recorte da periferia, e resgatando a história da região episcopal 

Brasilândia enquanto fundação e formação e a CEBs nesta região, seguimos este 

caminho, pois não há um material que apresente as CEBs da região episcopal 

Brasilândia, e isto, tornou-se uma dificuldade em nosso trabalho, pois mesmo o site 

oficial da região episcopal apresenta apenas as paróquias, sobre as CEBs quem 

são, quantas são, onde estão, fica na invisibilidade, o que podemos encontrar foram 

pesquisas que se pautaram na experiências de comunidades específicas.  

Atrevemo-nos aproximar da história da pastoral da mulher. Esta pastoral foi a 

referência para conhecermos nosso objeto de pesquisa e estudo, para compreender 

estas mulheres percebemos que havia a necessidade de conhecer de perto esta 

pastoral organizada por mulheres para as mulheres, que recebe e é reconhecida 

pelo nome de pastoral, mas que não tem como assessoria a presença de nenhum 

padre ao longo dos seus 27 anos de existência, a assessoria se dá pela presença de 

religiosas engajadas na periferia e movidas pela luta dos direitos femininos. A 

caminhada da pastoral da mulher podemos perceber que se difere das que a 

Arquidiocese de São Paulo organizou teve uma ação determinante na vida dessas 

mulheres. 

A pastoral se apresentou para nós como um grupo de mulheres que se 

autoajudam, mas no decorrer da pesquisa revelou-se como um canal imprescindível 

na vida dessas mulheres, pois a dinâmica que utilizam questiona, não dá respostas, 

propõe que as mulheres identifiquem, discutam e proponham reações frente a lógica 

da sociedade patriarcal, ainda tão defendida na periferia com práticas culturais de 

dominação, feminicídio, violência doméstica. Esta pastoral provoca nas mulheres o 

repensar das relações pessoais e sociais nas quais vivem, dá às mulheres o direito 

de questionamentos, dúvida e impulsiona a busca de novos caminhos em suas 

vidas. 

Foi prazeroso conhecer a história, ainda que relatado em breves linhas, pois a 

partir da hipótese que levantamos no início da pesquisa, a importância e o lugar 
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singular da pastoral na vida dessas mulheres e de outras. Mas algo nos instigou a 

continuar com nossa análise sobre o protagonismo das mulheres, suas experiências 

nos indicaram que este protagonismo foi gestado no enfrentamos das experiências 

traumatizantes que buscaram ultrapassa. 

 Caminhamos então para transcrever as entrevistas, foi uma experiência 

riquíssima, o contato com as mulheres cada uma das conversas que presenciamos, 

os sorrisos, as lágrimas compartilhadas, forneceu-nos a preocupação de como 

transcrever tudo o que ouvimos,escolhemos então por não editar as falas, e apenas  

escrevê-las respeitando os costumes coloquiais, transcrever com o máximo de 

fidelidade do discurso oral, na tentativa de proporcionar a quem lê a possibilidade de 

recriar ainda que no imaginário a vida dessas mulheres. 

A análise que buscamos fazer, então partir da compreensão de que 

estávamos diante de situações que poderiam ser analisados por eixos diferentes, 

assim o fizemos, dividimos a análise em quatro eixos, linhas de interpretação 

baseadas no agrupamento das questões que organizou nossas conversas com as 

mulheres.  

O segundo capítulo foi trilhado por eixos de temas próximos. Os dois 

primeiros eixos estavam direcionados para a apresentação das mulheres e suas 

histórias, quando nos aproximamos fomos tomados por surpresas e admiração, que 

se misturava, a profundidade das narrativas mostrava o grau de dificuldade e 

superação que se impôs a cada uma, aprendemos com elas olhar para estas 

experiências como “chão sagrado”. O protagonismo começou a ser gestado já 

nestes momentos. 

O terceiro eixo dirigiu-se a presença da pastoral na vida das mulheres e as 

mudanças de suas práticas de vida pessoal e social, neste momento nos deparamos 

com a nossa hipótese e estávamos confiantes de que a tese estava tendo um 

desenrolar satisfatório, mas para a nossa surpresa,  não estávamos a contento com 

a identificação da hipótese, pois nos fez perceber que as experiências trazidas por 

elas e não a pertença a pastoral que fez emergir o protagonismo em suas vidas. 
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Buscamos elucidar esta inquietação no terceiro capítulo, o último eixo a 

preocupação em demonstrar através de embasamento teórico como pudemos 

identificar o protagonismo das mulheres em suas ações pessoais,  nas mudanças 

profundas em seus seres, mas que não parou por aí, todas se lançaram em 

trabalhos sociais. 

Aprofundar sobre o indivíduo e o sujeito nos pareceu o caminho de discussão 

mais apropriado para definir o protagonismo dessas mulheres, para tanto nos 

baseamos na metodologia da sociologia compreensiva de Max Weber e da 

contribuição analítica do sociólogo Alain Touraine.  

A opção de nos aproximarmos da filosofia da linguagem se deu no momento 

que percebemos que todas as dúvidas geradas de como transcrever o discurso oral, 

para discurso escrito e poderia assim ser reelaborado, despertou em nós algo que 

não havia estabelecido, no início de nossa pesquisa, a preocupação sobre a 

linguagem e sua interpretação, teoria necessária quando temos diante  de nós a 

análise de textos, os filósofos da linguagem Martin Heidegger e Paul Ricoeur 

abordaram sobre o trabalho de interpretação de discurso proferidos, transcritos, mas 

determinando sempre a preocupação primeira, a não manipulação das falas, nem 

dos textos finais.  

Esta análise abriu-nos uma porta de interpretação, a hermenêutica passou a 

ser identificado, no resgate de suas histórias no momento da análise, servindo de 

base analítica, através do respeito da origem das mulheres entrevistas, seu contexto 

social e emocional. 

Com a busca pela identificação do protagonismo das mulheres, a contribuição 

de Alain Touraine, elucidando o que caracteriza o indivíduo e o sujeito social e como 

ocorre o aparecimento de cada um na sociedade. Ofereceu elementos 

interpretativos ao analisarmos o discurso de cada uma novamente, mas com 

elementos sociais de análise.  

Durante a construção das análises das ações de nossas mulheres, segundo 

Alain Touraine, incluímos a análise de Gilles Lipovetsky, outro sociólogo, que se 
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ateve a estudar sobre as mudanças no comportamento das mulheres pós-modernas. 

Percebemos que os dois em diversos momentos coincidiam no pensar.  

Lipovetsky denomina que a mulher pós-moderna é a terceira mulher, tema de 

seu livro, o nosso trabalho não estava voltado para identificar a presença da terceira 

mulher, mas foi uma apontamento de que vivemos na era da mulher pós-moderna, 

isto coloca necessidades de pensarmos na possibilidade e na necessidade de 

estabelecer o diálogo entre estas duas mulheres na periferia, para que não recorram 

no erro de olhar para estas mulheres de nossas de cultura moderna, como símbolo 

de um passado que querem superar. 

Os elementos de transição levantados por Lipovetsky forneceram elementos 

para mais um trabalho de pesquisa, pois nos fez pensar, sobre essa geração de 

mulheres que nasceram do final do século XX, precisamente a partir das décadas de 

80 e 90 hoje configuram novos valores sobre sua pessoa, sobre as relações sexuais, 

sociais e econômicas e estão provocando mudanças nas leis sociais. Muitas entre 

essas mulheres não reconhecem nos discursos das mulheres mergulhadas na 

cultura conservadora patriarcal uma relação de troca de experiência, se torna 

distante da realidade, pois vivem mundos, contextos, diferentes, receberam uma 

sociedade em mutação. 

Quando citamos que Alain Touraine e Gilles Lipovetsky tinham ideias 

identificáveis quanto a relação do sujeito com a sociedade na qual está inserido, os 

dois apontam para a sociedade pós-moderna como a sociedade consumista. Dentro 

dessa sociedade consumista ocorre o surgimento do indivíduo, mas não permite o 

aparecimento do sujeito, pois impõe limites sociais severos para inibir a autonomia, 

cada vez mais nos deparamos com o apelo a busca da felicidade, mas esta está 

presa a aquisição de um bem material, a busca frenética pelo descartável em nome 

da atualização e da modernidade. 

Em meio a sociedade consumista na periferia da zona noroeste, existe um 

grupo de mulheres que caminham na contra mão dessa lógica, doam seu tempo, 

suas vidas e acreditam no trabalho coletivo, no dinâmica que potencializa o 

protagonismo. Quando indagadas sobre a discriminação sexista ou racial, foram 
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unanimes em afirmar que não toleram mais, e não deixam de se posicionar frente a 

uma situação deste caráter, nem com elas ou com outras pessoas. 

A experiência dessas nossas mulheres nos fez pensar, que o protagonismo 

identificado nelas, apresentam desafios que geram problemáticas a serem 

aprofundadas: Por que as mulheres a partir dos seus 65 anos que participaram da 

pastoral, hoje são avós e retornaram para o ambiente doméstico preso ao ambiente 

do lar e reproduziram os papéis de gênero em outrora tão combatidos? Seria um 

retrocesso ou para estas não houve outra escolha diante do crescimento profissional 

de suas filhas e filhos que passa ser prioridade? Como romper com a dinâmica da 

sociedade pós-moderna que se desenvolve baseada no efêmero, pois não abre 

caminhos, espaços para que a mulher pós-moderna ingressem nos movimentos 

sociais? 
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ANEXOS 
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Localização Geográfica da Região Episcopal Brasilândia destacado 

em verde 
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Documento emitido pelo Vereador Arselino Tatto em repúdio a 

divisão da Arquidiocese de São Paulo 
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Esta imagem é de uma ata da reunião de 27 de junho de 1994 – Preparação do dia Internacional 

da mulher. 

Objetivo: Tomar consciência das lutas e conquistas das mulheres no Brasil e o que devemos 

ainda conquistar. 

Temas das oficinas: 1. Conscientização da mulher;  2. Luta no mundo do trabalho;  3. Sociedade;  

4. Saúde;  5. Sexualidade;  6. Igreja; 7. Família; 8. Valorização da mulher; 9. Movimentos 

populares e 10. Violência contra a mulher. 
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Esta Ata é de uma reunião do grupo de 13/11/1999, no qual discutiram a 

participação da Marcha Mundial de Mulheres realizada na Paraíba em 2000, o 

encontro na região Brasilândia foi  estruturado partindo dos eixos traçados na 

reivindicações  para  a organização da Marcha Mundial. 

O Encontro na região Brasilândia refletia com as mulheres em suas oficinas:  1. 

Educação; 2. Saúde da Mulher; 3. Trabalho;  4. Combate à violência sexista;  5. 

Sexualidade;  Discriminação racial e ética. 
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Reportagens sobre a Pastoral da Mulher 
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Segundo este artigo publicado no jornal O São Paulo em 08/03/2006, Fátima Giorlano,  relata 

desde o surgimento da pastoral, ao apoio da Cáritas regional para os trabalhos da pastoral . 

Ressalta que em assembleia regional o dia Internacional tornou-se atividade convocatória, ou 

seja, as comunidades e paróquias realizariam nos dias de atividades convocatórias, apenas 

suas missas não realizando nenhuma outra atividade paralela às convocatórias. 

Comprometendo a participação de todas as comunidades e paróquias com os eventos 

regionais. 
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Segue aqui alguns materiais citados acima para promover a melhor 

compreensão da dimensão do trabalho deste grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material MULHERES CAMINHANDO PARA A LIBERTAÇÃO - 1991 é 

definido desta forma em sua apresentação: 

O objetivo deste material é nos ajudar a refletir a situação da mulher, 

vendo a discriminação mostrando duas realidades, no Antigo Testamento e 

no Novo Testamento, e com isso despertar o valor real da mulher 

procurando lutar pela igualdade de seus direitos. 

Organizado por: 1º Capítulo - A situação da Mulher no Antigo Testamento; 

2º  Capítulo – O mercado e a mulher; 3º Capítulo  - Jesus iniciou a 

libertação da mulher e o 4º Capítulo – A mulher curada por Jesus. 

Este material foi endereçado para os grupos de rua em 2001 e foi 

definido pelo Vigário Episcopal Konrad Korner na apresentação que 

vale destacar: 

No dia 11 de março deste ano, mais de 700 mulheres da nossa Região 

Brasilândia estavam reunidas, num animado encontro, para 

conversarem sobre a situação da mulher na nossa sociedade. O 

despertar e o fortalecimento da consciência feminina são 

indispensáveis num verdadeiro processo de libertação da sociedade, 

da mesma forma como é a conquista da consciência masculina. No 

lugar de uma relação de dominação e submissão, homem e mulher 

devem relacionar-se como pessoas de igual valor, embora na sua 

identidade específica.  

 

Organizado por: 1º Encontro – Maria da anunciação; 2º Encontro – 

Maria da Visitação e do Caminho; 3º Encontro – Maria, Mãe dos 

Excluídos e o 4º Encontro – Maria de Aparecida e o Novo Milênio.  
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A programação estabelecida para o encontro regional, conseguimos 

então três programações que nos ajudaram a entender que a metodologia 

escolhida na década de 90 em seu objetivo permanece com algumas 

consideráveis adaptações presentes até os dias atuais. 
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Alguns Cartazes de Divulgação sobre o Evento do Dia Internacional 
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Alguns eventos realizados ao longo da caminhada da pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiros encontros da Pastoral realizados no 

Convento das Irmãs Mestras Pias Filippini em 

1991 (acima) e 1992 (abaixo). 

Em 1998, com a presença da então 

deputada federal Marta Suplicy, 

discutiram a mulher na política. 

Ir Brígida Maria Mc Donagh, missionária 

fundadora da pastoral. Falecida em agosto de  

2014. 
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Momento de espiritualidade em 

2001 e abaixo em 2017. 

Em 2006 com o 

grupo de resgate 

da cultura popular.  

Encontro de Espiritualidade 

feminista em 2000 

O grupo de Homens que desde 1996  da Comunidade do Ladeira Rosa, cozinham para o encontro das 

mulheres voluntariamente. Até os dias atuais, participação do encontro de 2017. 
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Painéis que divulgam as ideias da pastoral: 
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Dinâmicas utilizadas nos encontros 

A dinâmica de grupo tornou-se prática, a partir de oficinas temáticas; oficina para as 

crianças, a partir dos 04 anos e oficina para as adolescentes. Tem como objetivo provocar 

um novo jeito de pensar nestas e nestes que serão sujeitas e sujeitos do amanhã. Estas 

oficinas giram entorno de temas sobre a educação doméstica conservadora que divide o 

que deve ser o papel da mulher e o papel do homem, como também reflete temas sociais e 

ecológicos.  

Busca-se através de atividades lúdicas, música, teatro, desenhos, conversas de 

rodas para ter um diálogo com as crianças respeitando a faixa etária e o grau de cognição 

que corresponde. Dividem as crianças em grupos: de 04 até 06; de 07 até 10 anos; 11 até 

13 anos, lembrando que as adolescentes são motivadas a terem um grupo próprio, mas que 

podem permanecer na assembleia, pois ajuda na aproximação destas através do diálogo 

com as demais mulheres de diferentes faixas etárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina das crianças. 

Em 2000 e em 2017. 
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Os homens têm seu grupo que elas apontam como uma atividade que se 

realiza a aproximadamente 15 anos,  fazem um comentário que sempre 

estabelecem o convite para a comemoração do dia internacional para os homens, 

mas que este aparecem em pequeno número e mesmo os companheiros da 

mulheres que participam da organização são poucos os que participam deste 

momento.  

Mas o que as movem realizar este espaço, foi a percepção de buscar 

proporcionar aos homens mais que o botequim oferece, realizar um espaço de 

construção de diálogo e percepção do grau que a cultura machista impregnada em 

muitos apresenta em mazelas ao ouvirem os relatos e as experiências que as 

mulheres partilham, apontam esta atividade como um grande enriquecimento tanto 

para os homens quanto para elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina para os Homens, nossos 

companheiros em 2003 abaixo 

em 2017. 
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Este folheto  - Quem Somos? Elaborado no início da década 

de 90. 
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Este é o folheto Quem Somos? Atualizado pelo grupo atual da pastoral 

desde 2015. Acrescentaram o item – Como caminhamos? 
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Este folheto informativo orienta como identificar a violência contra a mulher 

e em caso de violência doméstica dá 7 pistas como agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Neste ano (2017) o tema escolhido – Mulheres do povo de Deus, e sua 

releitura, o lema - Juntas em defesa da vida, proporam uma dinâmica de rever o 

lugar social das  mulheres, utilizando frases de ideologia machista, ainda presentes 

em nossa sociedade. 

Observando a programação o trabalho de grupo traçou a preocupação veio 

de encontro com a realidade do retorno de posturas fundamentais e conservadoras 

concretizadas no cotidiano destas mulheres, que não param para refletir as raízes 

desta realidade. 

Buscou-se refletir sobre o impacto psicológico e jurídico que esta ideologia 

provoca e foram orientadas a tomar um posicionamento, pois tiveram que construir 

frases que contradissessem a ideologia machista.  

Tanto as mulheres como os homens realizaram a mesma dinâmica e 

partilharam a reconstrução de novas ideias. 

Dinâmica do Confronto 
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Após as reflexões de grupo: 

 

 

 

 

 

O Desafio que os grupos tiveram elaborar novos pensamentos que 

contradissessem as ideais machistas. 

As frases que os grupos elaboraram: “Sou mulher, sou capaz e posso transformar só depende de mim”;  Mulher 

negra ou branca sempre são mulheres”;  Mulher é mulher independente da cor da pele”; “A mulher deve pilotar o 

avião”; A mulher dá para quem ela quiser”; “Denunciar e Organizar”; “Nós mulheres somos capazes de mudar a 

política do país”; “Somos protagonistas de todas as histórias. Tem que ser mulher”. 

 

 

Os grupos foram indagados o que gostariam 

de fazer com aquelas ideias. Esta foi a reação. 

Este cartaz resultou do trabalho de grupo 

que ocorreu na celebração do dia 

internacional da mulher – 2017. 
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Roteiro de Entrevista, para o trabalho de Pesquisa de campo. 

 

1. Qual é sua escolaridade? E por que estudou até este ciclo? 

2. Trabalha ou trabalhou fora de casa? Há quanto tempo? 

3. Qual a sua religião? Sempre foi esta? 

4. Recebeu algum direcionamento religioso sobre como conduzir sua vida quanto 

a casamento, a vida sexual e a constituição familiar? 

5. Quais situações problemas você teve que enfrentar em sua vida? Que 

mudanças provocaram na sua forma de lidar com a vida? 

6. Você entrou em conflito com os ensinamentos religiosos que recebeu diante do 

seu cotidiano? Se sim, como se sentiu e como reagiu? 

7. De que maneira este conflito mudou sua atitude de encarar a vida? 

8. Ocorreram situações que precisou enfrentar que tiveram caráter de 

discriminação racial? Como reagiu? 

9. Ocorreu alguma situação que teve que enfrentar devido ao fato de ser mulher? 

Ou por ser mulher negra?  

10. Passou por alguma discriminação dentro da igreja associada ao fato de ser 

mulher, ou por ser mulher negra?  Pode exemplificar? 

11. Como conheceu a Pastoral da Mulher? 

12. O que lhe atraiu para participar desta pastoral? E há quanto tempo participa? 

13. De que maneira o trabalho da pastoral da mulher provocou na sua vida uma 

mudança de atitude? Pode exemplificar? 

14. Que mudanças pode identificar em você que tenha ligação com sua 

participação nesta pastoral? 

15. Que situações vivenciou na pastoral que a ajudou na superação de situações 

problema já citadas antes? Pode exemplificar? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _________________________, brasileira, _____a, _____________(estado 

civil),_____________(profissão),_________________________________________ 

(endereço), ____________________(RG), estou sendo convidado a participar de um estudo 

denominado As ações que resultaram em mudanças intrapessoais e extrapessoais das 

mulheres da pastoral da mulher – região episcopal brasilândia, cujos objetivos e justificativas 

são: a realização esta pesquisa é a oportunidade de descrever as experiências acumuladas 

por estas mulheres da periferia, que mesmo distantes dos polos de discussão feministas – 

espaços acadêmicos, entidades feministas, estas mulheres que em muitas situações foram 

apenas objeto de pesquisa para relatar ou caracterizar índices da violência doméstica.  

Estas mulheres perpassam por diversas pesquisas, mas poucas com o objetivo de 

analisar como e quais as ações destas mulheres, possibilitaram a elas a virada de cada 

página do livro da vida 

A minha participação no referido estudo será no sentido de descrever o 

procedimento em linguagem acessível ao leigo/leiga.  Se imprescindíveis os termos 

técnicos, mencionar explicação entre parênteses. 

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios, tais 

como: As entrevistas vão dar viabilidade de analise na identificação da valorização  do ser 

feminino, o discurso feministas e o quando ocorreram as relações conscientes sobre as 

mudanças em suas vidas. Abrindo caminhos para outras futuras pesquisa no campo social 

que possibilitem discutir a presença do discurso feminista campo religioso. 

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e 

os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, 

que dados pessoais mediante o consentimento, poderão ser mencionados durante a 

pesquisa para demonstrar a veracidade dos fatos. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido 

em sigilo. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da 

pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. Foi-me 

esclarecido, igualmente, que eu posso optar por métodos alternativos ,que são: escrever o 
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relato de suas experiências; gravar o relatos e transmiti-los. 

A pesquisadora envolvida com o referido projeto é a Ornela Maria Aleixo vinculada 

com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, curso de mestrado em Ciência da 

Religião e com eles poderei manter contato pelos telefones(11) 2594-5155 ou (11) 99663-

7813. 

 É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

conseqüências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. 

  Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

  No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na 

pesquisa, haverá ressarcimento na forma seguinte: a forma de ressarcimento será em 

dinheiro, ou mediante depósito em conta-corrente. De igual maneira, caso ocorra algum 

dano decorrente da minha participação no estudo, serei devidamente indenizado, conforme 

determina a lei. 

 Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar 

para o CEP PUCSP (11) 3670-8466 ou mandar um email para cometica@pucsp.br. 

 

São Paulo,         de                 de 2017. 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis) 
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