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RESUMO 
 

Nesta dissertação, procuramos analisar pontos de atuação das Missionárias de Jesus 
Crucificado, dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas, para 
compreender as relações entre esses três grupos nas décadas de 1970 e 1980, visto 
que tais mulheres se conceberam como sujeitos a procura de mudanças sociais.  
Como ponto de partida, buscamos as vivências/experiências dessas mulheres, para 
adentrarmos na hipótese de que as práticas interacionais entre tais grupos podem ter 
fortalecido suas organizações, tecendo seus históricos pelas suas memórias. Para 
tanto, usamos como metodologia pesquisas teóricas e de campo, fazendo entrevistas 
orais, seguindo os parâmetros do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP). Assim, 
tomamos como objetivo principal compreender pontos de convergências, de conexões 
e de lutas comuns na maneira da atuação das Missionarias de Jesus Crucificado 
(MJC), dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas, como também 
perceber elementos que caracterizam possíveis distanciamentos entre os grupos. Já 
para os objetivos específicos, analisamos os entrecruzamentos, as intersecções e os 
lugares de fronteiras entre esses grupos no intuito de perceber a ocorrência de 
colaboração e nutrição entre essas organizações de mulheres, como também sobre o 
campo das experiências e da produção do conhecimento como espaço aberto às 
interações entre os grupos, mesmo que em alguns momentos essas trocas se deem 
de maneira conflituosa. Dessa forma, esta pesquisa se faz pertinente pela 
colaboração oferecida ao debate sobre proximidades e distanciamentos entre as 
Missionárias e organizações de mulheres de cunho social e político. 
 
Palavras-chave: Gênero. Experiência. Feministas. Missionárias de Jesus Crucificado. 
Movimentos de mulheres.  

 
 



 
  

ABSTRACT 
 
In this dissertation, we aim at points of operation of the Missionaries of Jesus Crucified, 
the movements of women and feminist movements, to understand the relationships 
between these three groups in the 1970 and 1980, as these women are conceived as 
subject to demand changes social. As a starting point, we seek the experiences of 
these women, we enter to the assumption that the interactional practices between such 
groups may have strengthened their organizations, weaving its historical by their 
memories. For this, we use methodology as theoretical and field surveys, doing oral 
interviews, following the parameters of the Ethics Committee in Research (CEP). Thus, 
we understand the main objective points Missionaries de Jesus Crucified, of 
convergence, of connections and of common struggles in the way of performance of 
the MJC, the movements of women and feminist movements, but also realize elements 
that characterize possible distances between the groups. As for the specific objectives, 
we analyze the intersections, intersections and places boundaries between these 
groups in order to realize the occurrence of collaboration and nutrition among these 
women's organizations, as well as on the field of experience and production of 
knowledge as space open to interactions between groups, even if at times these 
exchanges to deem a controversial manner. Thus, this research is relevant for the 
collaboration offered to the debate on nearby and differences between the 
Missionaries and organizations of women's social and political nature. 
 
Keywords: Genre. Experience. Feminists. Missionaries of Jesus Crucified. Women's 
movements.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta dissertação, procuramos compreender possíveis pontos de proximidade 

ou de distanciamento na maneira de atuação das Missionárias de Jesus Crucificado 

(MJC), movimentos de mulheres e movimentos feministas. Com a pretensão de 

perceber interlocuções entre esses três grupos nas décadas de 1970 e 1980, 

analisamos a existência de redes de relações, concebendo mulheres como sujeitos 

sociais de mudança. 

É possível imaginar o mundo atual sem a construção de redes de 

relacionamentos e de conexões entre pessoas e grupos? Os seres humanos como 

seres sociais e políticos, inseridos em distintas culturas, vivendo em grupos, em 

comunidades e em sociedades, constroem relações entre si por meio de conexões e 

de trocas, constituindo possibilidades de crescimento e de sobrevivência da espécie, 

sobretudo, quando essa sobrevivência se encontra ameaçada pelas adversidades 

provenientes dos diversos momentos históricos. 

Esta pesquisa assume como objetivo principal compreender pontos de 

convergências, de conexões e de lutas comuns na maneira da atuação das MJC, dos 

movimentos de mulheres e dos movimentos feministas, como também perceber 

elementos que caracterizam possíveis distanciamentos entre os grupos. Como 

objetivos específicos, propomos analisar os entrecruzamentos, as intersecções e os 

lugares de fronteiras entre esses grupos, no intuito de perceber a ocorrência de 

colaboração e nutrição entre essas organizações de mulheres. Além disso, dispomos 

o campo das experiências e da produção do conhecimento como espaço aberto às 

interações entre os grupos, mesmo que em alguns momentos essas trocas se deem 

de maneira conflituosa. 

Tomamos como ponto de partida a busca pela percepção das colaborações, 

vivências e experiências dessas mulheres, destacando que mesmo antes dos 

avanços das novas tecnologias já acontecia construção de redes e compartilhamentos 

entre elas. Entretanto, o problema levantado por esta pesquisa reside, portanto, em 

compreender o que essas relações entre Missionárias1, movimentos de mulheres e 

                                                           
1 Utilizamos nesta pesquisa, a partir desse ponto, o termo “Missionárias” de maneira simplificada, 
quando citamos as Missionárias de Jesus Crucificado. 



13 
  
 

nos movimentos feministas desencadearam como pontos relevantes de luta para 

essas organizações.  

Por esse viés, partimos da hipótese de que essas práticas interacionais podem 

ter fortalecido as organizações de mulheres como sujeitos históricos, mesmo quando 

essas práticas de proximidade ou de distanciamentos tenham ocorrido de maneira 

não totalmente explícita ou não consciente. Para isso, no processo de produção do 

conhecimento histórico, faz-se imprescindível a utilização dos conceitos da categoria 

“memória”.  Pierre Nora (1993, p. 9) define memória como um “fenômeno sempre 

atual, um elo vivido no eterno presente; ela se alimenta de lembranças vagas, 

telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as 

transferências, cenas, censuras ou projeções”. 

Ao trabalhar com as categorias mulheres, gênero e experiência, entre outros 

fatores, dialogamos com algumas teóricas feministas, tais como: Joan W. Scott (1991; 

1995; 1998), Michelle Perrot (2005; 2007), Raquel Soihet (2008), Margareth Rago 

(1985; 2003), Yasmine Ergas (1994), Joana Maria Pedro (2006), entre outros autores. 

Sabendo da importância de se observar a heterogeneidade existente nas experiências 

individuais e coletivas das mulheres, contamos com análises sobre mulheres, 

feminismos e gênero feitas pela filósofa e teóloga feminista Ivone Gebara (2000; 2005; 

2013), Religiosa da Congregação de Nossa Senhora - Cônegas de Santo Agostinho, 

para ajudar a abrir caminhos, a iluminar tentativas de situar e compreender as lutas 

das mulheres nas décadas de 1970 e 1980.  

Gebara representa relevantes experiências sobre o assunto por meio de sua 

história de vida, visto ser uma das teóricas da teologia feminista no Brasil, que parte 

da realidade das mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Essa escritora, 

já nos inícios dos anos 70, decidiu viver na periferia de Olinda/PE, junto com Irmãs de 

sua Congregação, para atuar mais próximo da vida do povo nas Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB’s), nascentes. Portanto, esse deslocamento de lugar social 

pode ter – lhe possibilitado uma visão particular da situação da vida das mulheres das 

camadas sociais mais pobres. 

A opção que se faz aqui sobre o recorte temporal, trabalhar as décadas de 70 

e 80, do século XX, justifica-se pela importância desse período para a historiografia 

brasileira e, por conseguinte, para o Estado de Goiás. Momento de fortes 
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modificações na sociedade brasileira, proveniente do desenvolvimento dos processos 

de industrialização e de urbanização acelerada e decisiva vinculação da economia ao 

capital internacional.  Quando surgem ou se fortalecem as lutas e organizações 

populares, movimentos sociais, movimentos de mulheres e movimentos feministas, 

período no qual o Brasil se encontra reprimido pela Ditadura Militar. 

Esta pesquisa está inserida no campo de estudos da história cultural que, 

segundo Chartier (1990, p. 16), busca “identificar o modo como em diferentes lugares 

e momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Percebemos 

que essa prática do estudo histórico permite observar as relações entre os diferentes 

grupos sociais, assim como, no interior de cada grupo, analisar suas concepções de 

mundo, seus valores, seus desafios. Possivelmente, essa nova concepção de história 

tem permitido a construção da história das minorias, entre elas, a das mulheres, 

especificamente das mulheres de vida consagrada, das negras e das indígenas. 

A relevância do tema deste estudo se dá pela permanência de lacunas na 

pesquisa histórica sobre o assunto e a importância e necessidade de produções 

acadêmicas sobre o mesmo. Ao percorrer a nova interface de busca da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBTD), o banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à 

Biblioteca Digital da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), além de 

outros canais de investigação científica, encontramos dificuldades em localizar 

estudos consistentes sobre esse tema.  

Já ao visitar alguns arquivos de congregações religiosas femininas em Goiânia, 

percebemos que, em se tratando da historiografia dessas congregações em Goiás ou 

mesmo especificamente em Goiânia, existem poucas pesquisas. E quando se 

investiga interlocuções entre mulheres de congregações religiosas e movimentos 

sociais como o de mulheres e feministas, as pesquisas e produções acadêmicas são 

mais ausentes.  Além disso, quanto aos estudos sobre conexões entre as práticas das 

mulheres Missionárias e integrantes de movimentos de mulheres e feministas de 

cunho social e político, quase não há investigações para se compreender essas 

construções.  

A partir desses relatos investigativos, podemos considerar a originalidade e a 

relevância deste estudo, quando busca compreender pontos de interatividade entre 
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mulheres situadas no campo religioso e em outros âmbitos como o social e o político. 

Sabendo que as experiências de vida se dão justamente nesse emaranhado de 

articulações, nas quais pessoas e grupos dialogam entre si. 

 A escolha do tema se deu por diversos motivos, dentre eles, citamos a relação 

de vivência pessoal da pesquisadora, que pertence à Congregação das MJC, por 25 

anos, como também a ter desenvolvido a pesquisa de monografia na graduação em 

História, com o tema: Inserção e Inculturação das MJC, na Amazônia, período de 1973 

a 1993. Motivos que nos certifica experiências vividas, refletidas e ressignificadas.  Ao 

desenvolver esta pesquisa, buscamos estabelecer comunicação com outras áreas do 

conhecimento, com pessoas e grupos que vêm estudando e aprofundando temáticas 

sobre a história das mulheres na Igreja Católica, movimentos de mulheres, 

movimentos feministas, relações de gênero, entre outras. Compreendendo, portanto, 

mulheres como sujeitos proativos, como grupos heterogêneos em constantes 

movimentos de transformação. É importante esta interlocução dos saberes para que 

se construa um conhecimento capaz de colaborar na emergência de outros sujeitos 

sociais.  

Os procedimentos de pesquisa incluíram, no entanto, levantamento 

bibliográfico e concatenação de dados por meio de entrevistas exploratórias e diretas, 

como uma das técnicas utilizadas na coleta de dados primários. A opção pela 

entrevista de caráter exploratório se deu pela ocorrência da possibilidade de permitir 

eventuais indagações ou levantamentos de dados e informações que não estejam 

contemplados no questionário de perguntas (LAKATOS; MARCONI, 2001, p. 212). 

Fizemos um roteiro, um questionário para as entrevistas, de maneira que as 

informações necessárias não deixassem de serem colhidas.   

Esta pesquisa utiliza a metodologia da história oral, portanto, sendo o projeto 

de pesquisa encaminhado previamente para análise e parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa2. Estando de acordo com o roteiro preconizado pelo Ministério da Saúde, 

                                                           
2 Aprovação: CAAE: 39569614.0.0000.0037 Número do Comprovante: 112516/2014. Informamos que 
o projeto desta pesquisa foi aprovado pela análise ética no Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás 
(CEP), em 05 dez. 2014 às 11h18min.  
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Conselho Nacional de Saúde e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (BRASIL, 

1997)3, para sua aprovação. 

Lucília de Almeida Neves (2010, p. 44), em História oral e narrativa: tempo, 

memória e identidades, afirma que “a história oral é uma metodologia primorosa 

voltada à produção de narrativas como fontes do conhecimento, mas principalmente 

do saber”. Entretanto, com vistas a responder às questões propostas neste estudo, 

recorremos à história oral, ultrapassando, porém, os limites de vê-la somente como 

suporte metodológico para o trato de temas recentes da história.  

Recorremos à oralidade como uma opção epistemológica que fornece 

sustentação para uma investigação politicamente comprometida com a valorização e 

a recuperação das maneiras diversas de viver a história, conforme o gênero, a idade, 

a sexualidade, a classe, a raça e etnia possibilitada pelo testemunho oral. Construída 

sobre pessoas, neste caso, Missionárias que se transformam de objetos de estudo 

em sujeitos da história, conforme Paul Thompson, (1992, p. 25), a história oral pode 

oferecer outras possibilidades e outros pontos de vista, pois “a realidade é complexa 

e multifacetada; e um mérito principal da história oral é que, em muito maior amplitude 

do que a maioria das fontes permite que se recrie a multiplicidade original dos pontos 

de vista”. 

Foram entrevistadas cinco Irmãs Missionárias4, quatro entre elas moraram em 

Goiânia, pela forte atuação na organização das CEB’s, pelos embates nas relações 

de gênero, participação na organização de grupos de mulheres, como também pelo 

claro posicionamento assumido durante o período da Ditadura Militar em Goiânia. 

Escolhemos pessoas que fizeram parte de equipes de coordenação na Congregação 

e outras que não fizeram, justamente para perceber os diversos posicionamentos e 

pontos de vista dessas mulheres a partir da maneira diferenciada de concepção dos 

diversos processos históricos. Outro elemento definidor para a escolha das depoentes 

foi a ativa participação na pesquisa histórica dentro da Congregação, através da 

elaboração de reflexões, análises teóricas e publicação de subsídios e livros.   

                                                           
3 Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acesso em: 29 de set. 
2015. 11.25.00. 
4 Neste estudo, utilizaremos os termos Missionárias, Irmãs e Religiosas, com significação similar para 
fazer referência às mulheres integrantes de congregações religiosas. 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
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Destacamos uma breve apresentação de cada uma das entrevistadas: Irmã 

Geralda Ferreira da Silva - nascida no município de Jequitibá, que, naquela época, 

era distrito de Sete Lagoas/MG. 77 anos, foi recebida na Congregação das MJC por 

Madre Maria Ascenção Avelar, em 1958. Cursou Ginásio e curso técnico em 

Contabilidade. Tornou-se responsável pela pastoral e pela coordenação da Paróquia 

sem Padre residente, membro da equipe da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

coordenadora da catequese paroquial para crianças e adultos, recepcionista no 

hospital e encarregada da secretaria e presença no Pensionato para jovens na cidade 

de Niterói/RJ. Assumiu trabalhos também num Seminário em Uberaba/MG, num 

internato em São Sebastião do Paraiso/MG, coordenação de Pensionatos para jovens 

em Selvíria/MS, Campo Grande/MS e Lins/SP. Assumiu também coordenação de 

Paróquia sem padre em Três Lagoas/MS. Foi uma das organizadoras do movimento 

de Irmãs Negras e Indígenas. Atualmente, mora em Brasília e faz parte da equipe de 

história congregacional e da Região de Goiânia, tendo colaborado na escrita dos 

seguintes livros: Nossa História (1998), Missão Profética das Missionárias de Jesus 

Crucificado (2003), O Amanhecer no Centro-Oeste, Vida e Missão, Novos Rumos 

(2007), Tecendo Memória Gestando Futuro (2009), e por último, Semeando Novos 

Sonhos (2015). Não assumiu cargos de coordenação em nível maior dentro da 

instituição, porém, apresenta-se como forte liderança nas pequenas comunidades das 

MJC. 

Irmã Luzia da Cunha Neves - 72 anos, nascida em Santana do Paranaíba/MS. 

Entrou na Congregação em 1962. Trabalhou como Missionária em Campinas/SP - 

Colégio Dom Barreto, Elias Fausto/SP, numa Paróquia sem padre, depois foi para Vila 

31 de Março, uma vila planejada, onde ficou por cinco anos, foi transferida para 

Vitória/ES, onde trabalhou como formadora na equipe do Ano de Aprofundamento - 

1975 a 1978. Atuou também como MJC em Alto Paraguai/MS, depois em Itaguaru/GO 

1980 a 1981. Em 1982, foi transferida para Cidade Livre - Aparecida de Goiânia, onde 

morou por quase dez anos numa grande ocupação urbana. Foi transferida para 

Mirante da Serra/RO - 1992 a 2001, onde atuou na caminhada das Comunidades e 

no acompanhamento aos acampamentos do Movimento Sem Terra (MST). Assumiu 

serviço de coordenação da Região de Goiânia por duas vezes, 1981-1983 e 2003 a 

2008. Tem formação superior em Serviço Social e Teologia. Publicou dois subsídios 
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na dimensão ecológica: Cerrado Jardim de Deus (2007) e Recriando a Vida – Cuidado 

e Sustentabilidade (2011). Atualmente mora em Goiânia, faz parte da equipe de 

Gerontologia e Espiritualidade das MJC e assume entre outras atividades a Comissão 

Justiça e Paz e a Rede Grita Cerrado.  

Irmã Maria Raimunda Ribeiro da Costa - 81 anos, nascida no município de 

Curvelo, distrito de Mascarenhas/MG. Foi recebida na Congregação no ano de 1958. 

Assumiu trabalhos de evangelização nas periferias de várias cidades brasileiras, 

acompanhou o Ano de Aprofundamento da Congregação (noviciado). Participou da 

coordenação dos sete encontros nacionais do movimento das Irmãs negras e 

indígenas. Foi a primeira missionária negra a ser eleita como membro de Equipe de 

Coordenação Geral da Congregação em 1983 a 1987 e de 2008 a 2013. Foi membro 

da coordenação do Grupo União e Consciência Negra (GRUCON) de 1981 a 1990.  

Foi responsável no período de 1987 a 2001, pelo secretariado da Comissão Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), para a Pastoral Afro-Brasileira. Tem formação na área 

da Teologia da Missão (Missiologia), pastoral, direitos humanos, Religiosidade e 

imaginário social, educação popular, entre outras. Coordenou o grupo de MJC para 

escrita do livro: Tecendo Memória Gestando Futuro (2009). Atualmente, mora em 

Brasília e atua como voluntária na Rede Um Grito pela vida contra o tráfico de seres 

humanos.  

Irmã Maria de Oliveira - natural da cidade de São Francisco de Goiás/GO, 81 

anos, entrou na Congregação no ano de 1957. Fez o curso ginasial e vários cursos 

de atualização para a Vida Religiosa. Atuou na evangelização e nas visitas 

domiciliares, para a formação catequética para jovens e adultos nas cidades de 

Ipameri, Anhanguera e Goiânia/GO. Trabalhou também em Campinas/SP, na 

residência Episcopal. Organizou grupos de mulheres para troca de saberes e 

confecção de artesanatos para geração de renda em favor das participantes. 

Colaborou na pesquisa de campo como depoente para a escrita do livro Tecendo 

Memória Gestando Futuro (2009), não assumiu função direta de coordenação na 

Congregação. Atualmente, mora numa comunidade em Goiânia e auxilia no 

acolhimento das MJC e outras pessoas que passam pela casa.  

Irmã Margarida Baptista das Dores- natural da cidade do Rio de Janeiro, 83 

anos - ingressou na Congregação no ano de 1954. Formação Técnica em Serviço 
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Social e Taquigrafia. Assumiu função de coordenadora da Região de Goiânia entre 

1971 a 1977, posteriormente, assumiu novamente a função como membro da Equipe 

de Coordenação Regional de Goiânia nos anos de 1999 a 2003. Tem vários livros 

publicados, tais como: A mística das Missionárias de Jesus Crucificado (1987), em 

coautoria com Maria Rita Cauby Crescente, MJC; Pedrinhas para um Mosaico (1994), 

em coautoria com Maria Aparecida Guimarães, MJC; Coroa de Nossa Senhora das 

Dores (1973), revisto e reeditado em 2005. Autora de vários subsídios para formação 

na Conferência dos Religiosos de Brasil (CRB) e para as Missionárias, entre eles: 

Missionárias de Jesus Crucificado Rumo ao Novo Milênio (1998), Rumo ao Novo 

Milênio (1999), História da Vida Religiosa na América Latina (1999) e Diálogos 

vocacionais (2012). Principais funções assumidas como missionária: Taquigrafia na 

secretaria geral da Congregação, formação no Noviciado (auxiliar e aulas), animação 

vocacional, inserção missionária nos bairros, aulas de Religião em várias escolas. Foi 

coordenadora do Centro de Pastoral Arquidiocesano de Campinas/SP. Na CRB de 

Goiânia, foi Conselheira, Presidente e também Conselheira da Conferência Latino-

Americana e Caribenha de Religiosos e Religiosas (CLAR). Atualmente, reside no 

setor Jardim Botânico, em Goiânia, e faz parte da equipe de Espiritualidade e 

Gerontologia da Região e da equipe de Gerontologia da Congregação.   

Como instrumentos para coleta de dados empíricos, foram utilizados gravador 

de voz, questionário, papel, caneta e fotografias. Depois de gravadas, as entrevistas 

foram transcritas e analisadas para privilegiar informações que colaborassem na 

concretização dos objetivos desta pesquisa. Evidentemente, que esses três 

momentos, embora distintos, estiveram em simultânea interação, sem que 

necessariamente tenham se sucedido linearmente. 

Considerando que as pessoas selecionadas como participantes desta pesquisa 

estão inseridas numa faixa etária entre 72 a 83 anos, tivemos o cuidado e atenção 

com alguns riscos que porventura pudessem ocorrer numa caracterização de grau 

mínimo, ou seja, consideramos a possibilidade de aumento da pressão arterial devido 

ao fato de se trabalhar com memórias e experiências vividas que podem acentuar as 

emoções e subjetividades. Neste caso, uma das precauções tomadas foi verificar de 

maneira discreta se as entrevistadas tinham feito uso dos medicamentos indicados 

para controle da pressão arterial de acordo com as orientações médicas.  
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Se, por acaso, alguma entrevistada apresentasse alteração no seu quadro de 

saúde, seria melhor suspender a entrevista e tomar atitudes cabíveis para o bem-estar 

da mesma, encaminhando-a, se necessário, para um atendimento médico. Tais 

orientações foram fornecidas pelo CEP, e assumidas por nós.  

Também se fez necessário o cuidado com o tempo de duração das entrevistas, 

de maneira que não fossem muito longo, para não cansar as entrevistadas. Portanto, 

buscamos momentos, condições e locais apropriados para que fossem realizados os 

esclarecimentos sobre a pesquisa, e as entrevistas, respeitando particularidades e 

privacidade das entrevistadas.  

Como as mulheres entrevistadas são “religiosas”, pertencentes a uma 

Congregação, instituição Religiosa, possivelmente, os benefícios diretos e indiretos a 

serem alcançados com este estudo dizem respeito à escrita da história de vida dessas 

mulheres, como também da própria instituição, na busca de dar visibilidade às 

experiências vividas, como também responder à grande necessidade de se escrever 

a história das mulheres.  

Nesses ditames, o presente trabalho está dividido em duas partes.  No primeiro 

capítulo, Relações de gênero e a construção de protagonismos históricos, fazemos 

uma apresentação da Congregação das MJC, abordado seu processo de fundação, 

seu carisma e missão na Igreja, dentro de uma contextualização histórica da cidade 

de Campinas/SP, na década de 1920.  

Investigamos como se revelam as diferentes maneiras de compreensão das 

relações de gênero para as MJC, a partir dos depoimentos e análises de canções, 

como também a partir do referencial teórico adotando os conceitos de gênero já 

assumidos por muitas teóricas/os. Situamos a relevância da categoria experiência na 

pesquisa, as trajetórias dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas no 

Brasil. 

No segundo capítulo, Mulheres em Movimento: Articulação e Práticas de 

Resistência, buscamos situar o que vemos de diferente entre os movimentos de 

mulheres e feministas, como também analisar as questões sociais e as definições que 

tais grupos têm como alvo. Os olhares que apontam para possibilidades de ser ou não 

feminista entrelaçam com o que tecemos sobre a história narrada a partir da memória 

dessas mulheres. Assim, história e memória se imbricam com as trajetórias e com a 



21 
  
 

união de ideais femininos com as ações das MJC. Discutimos também o 

entrelaçamento entre história e memória, movimentos sociais com suas definições e, 

por fim, abordamos experiências das MJC em Goiânia.  
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CAPÍTULO I - RELAÇÕES DE GÊNERO E A CONSTRUÇÃO DE PROTAGONISMOS 

HISTÓRICOS 

 
 

Segundo o gênero, homens e mulheres experimentam de formas distintas os 
símbolos e os ritos sociais, religiosos, políticos etc., aceitando ou rejeitando 
as diretrizes normativas, nominando diferentes significados para os mesmos 
sistemas de poder, seja esse poder da natureza que for (JARDIM, 2006, p. 
216). 

 
 

Os estudos sobre gênero podem colaborar para o entendimento de um dado 

momento histórico, bem como de uma totalidade histórico-cultural que um 

determinado grupo apresenta em seu cotidiano. As ideias sobre gênero mantêm 

relações perpendiculares com o poder. Já as definições de gênero ajudam na 

compreensão do posicionamento de grupos e de movimentos organizados de 

mulheres especificados neste estudo.  

Trabalhar com a categoria gênero, nesta pesquisa, faz-se necessário porque 

as mulheres de Vida Consagrada, especificamente as MJC, inseridas na cultura 

contemporânea, estão expostas às mesmas condições de subordinação, de 

discriminação e de dominação masculina em que se encontram as demais mulheres.  

Considerando que essas práticas estão impregnadas em toda sociedade brasileira de 

maneira cultural.  

A questão de gênero pode ser considerada como categoria relacional, ou seja, 

gênero pode ser entendido como um estudo das relações sociais entre pessoas e 

como essas relações são organizadas em diferentes sociedades, épocas e culturas. 

Os/as pesquisadores/as que utilizam essa categoria de análise frisam que, no campo 

das relações entre homens e mulheres, há uma distinção entre a esfera biológica, que 

é o sexo propriamente dito e suas características físicas, e a esfera social e cultural, 

que também serve como identidade de gênero. 

Assim, compreender os diversos elementos que caracterizam proximidade ou 

distanciamento nas práticas de grupos organizados na sociedade constitui-se desafios 

que apontam para necessidade de estabelecer contatos diretos com as fontes de 

pesquisa. Para isto, trabalhamos por parte, primeiro analisando a trajetória da 

Congregação das MJC desde a sua fundação e depois os movimentos de mulheres e 
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feministas nas suas trajetórias e encontros fronteiriços, nos quais são construídas 

possíveis redes de intercâmbios e de trocas, como também prováveis conflitos e 

estranhamentos. 

 

1.1  Missionárias de Jesus Crucificado: Origem, Carisma e Missão 

 

A Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado teve seu início em 

meados da década de 1920, na cidade de Campinas/SP, sendo idealizada pela jovem 

Maria Villac e Dom Francisco Campos Barreto.  Em Campinas, no ano de 1919, por 

iniciativa de Maria Villac, começou a se reunir um grupo de jovens e senhoras para 

desenvolverem práticas de meditação, oração da via-sacra nas famílias e ajuda a 

pessoas mais necessitadas5. Essa organização predominantemente de mulheres, 

recebeu o nome de Associação das Missionárias/os Externas/os (AME), grupo que 

deu origem a Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado. Uma das 

características visíveis nas atitudes de Maria Villac, e que perdurou durante toda sua 

vida foi a bondade. Certa vez, ela afirmou que   a bondade poderia ser considerada 

como o espírito norteador do Instituto, e como gostaria de deixar isso escrito com o 

próprio sangue, para a grandeza e continuidade daquele grupo. Encontramos na 

historiografia estudada, diversos relatos de pessoas que conviveram com Maria Villac, 

e que atestam a prática desta virtude vivenciada por ela. Para Margarida Baptista das 

Dores e Maria Rita Cauby Crescente no livro, Pedrinhas para um Mosaico, (1994, p. 

31), Maria Villac   “foi uma mulher profetiza, que soube imprimir uma mística, uma 

espiritualidade, um espírito de bondade a uma Congregação”.  

Em 12 de maio de 1911, Dom Barreto foi eleito Bispo de Pelotas/RS, pelo Santo 

Padre Pio X. Sua ordenação episcopal aconteceu na Catedral de Campinas/SP, em 

27 de agosto de 1911, por Dom João Batista Correia Néri, Bispo de Campinas. Em 21 

de janeiro de 1911, Dom Barreto assumiu a Diocese de Pelotas6. 

Transcorrido nove anos de sua atuação como Bispo de Pelotas, em 1920, Dom 

Barreto foi transferido para Diocese de Campinas, “por ato do Santo Padre Bento XV, 

                                                           
5 Disponível em: http://www.mjc.org.br/site-pt-br/historia. Acesso em: 13 nov. 2015. 10.08.00. 
6 Disponível em: <http://campinassim.blogspot.com.br/2014/06/a-estatua-de-dom-barreto.html>. 
Acesso em: 02 nov. 2015. 09.05.00. 

http://www.mjc.org.br/site-pt-br/historia
http://campinassim.blogspot.com.br/2014/06/a-estatua-de-dom-barreto.html
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em 30 de julho de 1920, da qual tomou posse no mesmo ano, em 14 de novembro”7. 

Em Campinas, o Bispo conheceu os trabalhos de evangelização, a assistência aos 

mais necessitados desenvolvidos pela jovem Maria Villac e suas companheiras da 

Associação das MJC. De acordo com a seguinte referência, Dom Barreto continuou a 

 
 
Contribuir imensamente com a Igreja. Durante sua vigência foi construído o 
Palácio Episcopal e o Seminário Diocesano, além da fundação do Instituto 
das Missionárias de Jesus Crucificado, em 1928, que é uma congregação 
brasileira que tem como objetivo ‘ir em busca dos mais necessitados’, 

contribuindo com a educação de distintas comunidades brasileiras8. 
 

 

A partir do conhecimento entre ambos, supomos que o Bispo de Campinas e a 

jovem Maria Villac estabeleceram intenso diálogo no intuito de fundarem essa 

Congregação. Numa certa ocasião, Dom Barreto convidou Maria Villac e algumas de 

suas companheiras para uma reunião. Reconheceu que o trabalho de evangelização 

e de assistência que elas desenvolviam junto às famílias mais pobres e carentes das 

periferias de Campinas era muito importante para a evangelização e promoção 

humana. Lançou a proposta de transformar aquela associação numa Congregação, 

pois já havia pensado nisto.  

 
 
Já tenho pensado muito nisto, nunca lhes disse nada, mas desde minha 
viagem à Europa, venho pensando que o meio para dar a associação das 
missionárias, perseverança, seria fazer dela uma Congregação Religiosa, 
uma Congregação com um pé no mundo e outro no convento. 
(MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1996, p. 57). 

 
 

De acordo com o carisma9 assumido pela Congregação, as MJC "devem 

espontaneamente visitar as famílias, de preferência visitarão casa por casa, nos 

bairros operários. Visitarão as fábricas, os cárceres, as casas dos pobres”10. Podemos 

                                                           
7 Disponível em: <http://campinassim.blogspot.com.br/2014/06/a-estatua-de-dom-barreto.html>. 
Acesso em: 31 nov. 2015. 10.45.  
8 Blog do Alexandre Campanhola. Disponível em: <http://campinassim.blogspot.com.br/2014/06/a-
estatua-de-dom-barreto.html>. Campinas, meu amor. Acesso em: 03 nov. 2015. 10.33.00. 
9 Carisma é uma palavra grega que significa dom gratuito. Os carismas são, pois, dádivas do Espírito 
Santo dados à algumas pessoas, segundo a nossa fé e a nossa confiança no poder de Deus. Não são 
dados aos mais cultos e aos mais inteligentes, mas aos que se abrem à ação do Espírito Santo. O 
fundamento de todos os carismas é a caridade, o amor. Paulo fala longamente na 1 Cor 12-15 dos 
carismas, cuja importância foi muito grande para a difusão do cristianismo. Carisma pode ser 
compreendido também como elemento que provoca ruptura com o estabelecido. 
10 Disponível em: <http://www.mjc.org.br/joomla2/>.  Acesso em: 11 set. 2015. 14.24.00.  

http://campinassim.blogspot.com.br/2014/06/a-estatua-de-dom-barreto.html
http://campinassim.blogspot.com.br/2014/06/a-estatua-de-dom-barreto.html
http://www.mjc.org.br/joomla2/
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observar estas definições também por meio das abordagens em relação à missão no 

relato anterior “um pé no mundo e outro no convento”.  

Dessa forma, compreendemos duas dimensões importantes para a caminhada 

da Congregação. Primeiro, a dimensão da oração contemplação, como sustentáculo 

da fé e, depois, a dimensão da ação social, da presença missionária e evangelizadora 

no meio do povo. Percebemos, a partir das colocações de Dom Barreto, que o próprio 

apoiava e incentivava a atuação missionária de cunho social daquele grupo de 

mulheres. Ele refletia sobre estratégias viáveis que garantissem a continuidade das 

experiências do trabalho que elas desenvolviam. Assim, essa Congregação não 

surgiu para resolver questões internas, referentes às estruturas ou hierarquias da 

Igreja, mas nasceu voltada para fora, com um olhar atento para as questões 

interpelativas da realidade humana, observando o contexto em que estava inserida.  

Após refletir sobre a viabilidade da proposta, Maria Villac deu o seu 

consentimento favorável à fundação e se dispôs a assumir a direção da nova 

Congregação. Dom Barreto pergunta-lhe: “Então dona Maria, em que ficamos?” Ao 

que ela lhe responde: “Sim, Excelência”. Dessa forma, ela aceita fundar com ele o 

Instituto das MJC (MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1998, p. 58).  

Após o fato, Maria Villac apresentou a Dom Barreto o regulamento do grupo 

que tinha por premissas a catequese, as visitas às famílias carentes, as orações, os 

exercícios da Via-Sacra, por exemplo, sendo tal regulamento aprovado. Para dar 

prosseguimento ao processo de fundação, o referido Bispo escreveu uma carta ao 

Papa Pio XI, em parte, nestes termos: 

 
 
Santíssimo Padre Pio XI peço o vosso beneplácito para erigir em 
Congregação Religiosa Diocesana a Associação por aqui fundada sob o 
nome de Missionárias de Jesus Crucificado e que se ocupa com grande 
proveito da Igreja e das almas, em fundar centros de catecismo nos lugares 
mais difíceis da cidade, em visitar as famílias pobres e suspeitas de infiltração 
herética e que não sabem cumprir os seus deveres religiosos; em visitar os 
doentes para preparar os mesmos a receberem os sacramentos; em visitar e 
catequisar nas prisões e asilos e casas de caridade onde não existem Irmãs 
Religiosas, em dirigir escolas profissionais femininas, em trabalhar a favor da 
boa imprensa e outras necessidades religiosas e sociais, que pedirem o seu 
zelo. (Trecho da carta de Dom Francisco de Campos Barreto, enviada a 

Roma em 25 de dezembro de 1927). 11 

                                                           
11 Trecho da carta de Dom Francisco de Campos Barreto, enviada a Roma em 25 de dezembro de 
1927. Arquivo Geral das Missionárias de Jesus Crucificado. Campinas/SP. Constituições e Diretório da 
Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, 1969, p. 15. 
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O que antes era uma associação, a partir da aprovação de Roma, tornou-se 

uma Congregação Religiosa, oficializada em três de maio de 1928, denominada 

Missionárias de Jesus Crucificado. O decreto de sua fundação assim determina: 

 
 

Fazemos saber, que, depois de praticamente reconhecer as bênçãos e 
vantagens dos piedosos trabalhos da Associação das Missionárias de Jesus 
Crucificado, funcionando nesta episcopal cidade, com estatutos por nós 
aprovados, atendendo às santas inspirações, julgamos conveniente 
assegurar o futuro dessa importante Obra de piedade e zelo, erigindo-a em 
Instituto religioso e regular sob o nome de Missionárias de Jesus Crucificado. 
Tendo, pois, em vista a maior glória de Deus e a santificação das almas, após 
o beneplácito da Sagrada Congregação dos Religiosos, datada de 26 de 
março de 1928, em cumprimento do cânon 492, nesta episcopal cidade de 
Campinas, depois de madura consideração em presença de Deus e em 
virtude da presente letra, erigimos canonicamente ereta uma congregação 
religiosa sob o nome de “Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado” para 
senhoras, que destinando-se a várias obras de zelo, especialmente se 
dedicarão a fundar centros de catecismo nos bairros mais difíceis da cidade 
e visitarão espontaneamente os doentes e famílias pobres e suspeitas de 
infiltração herética e que não souberem cumprir os seus deveres religiosos. 
Para mais facilmente cooperarem no ensino do catecismo às crianças e na 
pratica religiosa dos adultos empregarão também as santas indústrias de 
caridade cristã, para cuja realização contará com os benfeitores do Instituto 
(COR UNUM, 1967, p. 43-44). 

 
 

Conforme disposições encontradas na obra das MJC (1998), Maria Villac, ao 

dar os primeiros passos no seu discernimento para ser Religiosa, antes de receber a 

proposta de Dom Barreto, planejou viajar para Europa, onde sua tia Helena atuava 

como Religiosa na Congregação das Irmãs Redentoristinas. No entanto, foi impedida 

de realizar esse sonho devido à deflagração da primeira Guerra Mundial em 1914. 

Com isso, continuou morando em Campinas e organizou a Associação das MJC, 

grupo que deu origem à Congregação. Podemos conferir esta informação por meio da 

seguinte referência: 

 
 
A 26 de setembro de 1913, Maria Villac com 19 anos, sentindo o despertar 
da vocação religiosa, se consagrou inteiramente a Deus. No ano seguinte 
planejou fazer-se religiosa na Congregação das Irmãs Redentoristinas, na 
Bélgica, onde sua tia Helena, irmã casula de sua mãe, ingressara a muitos 
anos. No entanto, a grande guerra de 1914 impediu a realização do seu sonho 
e Maria reconheceu neste acontecimento um sinal do plano de Deus a seu 
respeito. Começou em 1917 a exercer o apostolado entre suas amigas, 
procurando incentivá-las a uma intensa vida espiritual e apostólica.  
(MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1998, p. 52). 
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Pelo exposto, percebemos que as MJC são mulheres que fizeram opção pela 

Vida Religiosa Consagrada, membros de uma Congregação Religiosa, instituição 

ligada à da Igreja Católica. O ponto alto de seu carisma se encontra na atitude de 

estarem próximas dos mais necessitados/as, de irem ao encontro das pessoas mais 

pobres, situadas nas fronteiras geográficas ou existenciais numa atitude evangélica 

de colaboração e de valorização do ser humano.   

Com sua maneira de “ir em busca, ir ao encontro”, elas têm como foco as ruas 

e as casas dos mais necessitados12, constituindo-se tais atitudes como elemento de 

grande relevância para a fundação e o crescimento da Congregação que tenta, a partir 

de sua prática, fazer rupturas com o lugar naturalizado e idealizado para mulheres 

consagradas. 

 
 
O lugar ideal pra a mulher consagrada era o convento, e a permanência fora 
dele era sempre considerada como um risco para a vocação. Mesmo entre 
as missionárias, cujo apostolado externo era recomendado, não faltava 
advertências a esse respeito, como se lê no Exame de Consciência da 
Missionária: se procurou andar com gravidade e mortificação da vista, 
especialmente na rua (AZZI; KLAUS, 2008, p. 534). 

 
 

A partir deste relato, podemos compreender que os lugares consentidos e 

naturalizados para as MJC dentro da Igreja Católica não diferenciavam dos lugares 

estabelecidos para as outras mulheres na sociedade em geral. Como exemplo disso, 

percebemos, por meio da análise dos referenciais teóricos sobre o assunto, que Maria 

Villac, como coordenadora da associação de mulheres leigas, precisou do 

reconhecimento e do consentimento do Bispo Dom Barreto, para fundar uma 

Congregação, sem os quais Maria Villac não teria como colocar em prática e dinamizar 

tal projeto.  

Essas posturas de receber permissão nos fazem pensar sobre uma forma de 

dominação que pode se tornar imperceptível e naturalizada até pelas próprias 

mulheres, já que era vista como “normal” por muitos. As relações de gênero 

aconteceram de maneira assimétrica, processo no qual a instituição religiosa, Igreja 

Católica por meio de sua estrutura organizada de maneira hierárquica, com 

                                                           
12Disponível em: <http://www.mjc.org.br/joomla2/>. Acesso em: 01 set. 2015. 16.35.00 

http://www.mjc.org.br/joomla2/
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exclusividade da presença masculina, confirma e consente relações de gênero 

pautadas nas desigualdades entre pessoas. 

Contudo, os trabalhos prosseguiam. A primeira casa da Congregação foi doada 

pelos pais de Maria Villac, local onde funcionou por muito tempo um hotel da família 

Villac, e hoje é conhecido pelas MJC como Casa Mãe. “A família de Maria Villac doou 

a própria casa, à Rua Dr. Quirino, 81, para acolher o grupo a fim de iniciar o Instituto 

das Missionárias” (MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1998, p. 58). 

 

 
 
 
 

Imagem 1: Fachada frontal do hotel d’Europa, propriedade dos pais de Maria Villac, doada 
em 1928, para o funcionamento do Instituto (BEOZZO, 2009, p. 54) 
Fonte: Arquivo Geral das Missionárias de Jesus Crucificado (AGMJC). Campinas/SP. 
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Por meio desta imagem, compreendemos que tal fachada serve como 

representação de uma realidade histórica, sendo expressiva e marcante dentro do 

contexto estudado, pois, de acordo com Chartier (1990), o conceito de representação 

pode ser definido como um instrumento do conhecimento que faz ver um objeto 

ausente, por meio de sua substituição por uma “imagem” capaz de reconstituir em 

memória e de figurá-lo tal como ele é.  

O surgimento da noção de representação mostra duas linhagens de sentidos 

aparentemente contraditórios: por um lado, a representação permite ver algo ausente, 

o que supõe uma clara diferenciação entre o que representa e aquilo que é 

representado; por outro, a representação pode ser entendida como a exibição de uma 

presença, a apresentação pública de algo ou de alguém. A relação de representação 

é entendida, desse modo, como correlação de uma imagem presente e de um objeto 

ausente, um valendo pelo outro.   

Logo, para Chartier (1990), as práticas culturais não são apenas a feitura ou a 

elaboração de um livro, uma técnica artística ou uma modalidade de ensino, mas 

também os modos como, em uma determinada sociedade, as pessoas falam e se 

calam, comem e bebem, sentam e andam, conversam ou discutem, morrem ou 

adoecem, solidarizam-se ou hostilizam-se, entre outros, ou seja, as práticas culturais 

estão inseridas nas atividades cotidianas das pessoas. Percebemos essas práticas 

culturais expressas nas experiências das mulheres e, principalmente, das MJC, 

quando relatam suas experiências de vida pelos depoimentos orais. 

 A respeito da história cultural, Chartier (1990) afirma que é preciso pensá-la 

como a análise do trabalho das representações, isto é, das classificações e das 

exclusões que constituem, na sua diferença radical, as configurações sociais e 

conceituais próprias de um tempo ou de um espaço. Desse modo, as organizações 

do mundo social são historicamente construídas pelas práticas articuladas (políticas, 

sociais, discursivas) que constroem suas figuras.  

Da mesma forma, a história cultural deve ser entendida como o estudo dos 

processos com os quais se constrói um sentido. Daí, a caracterização das práticas 

discursivas como produtoras de ordenamento, de afirmação de distâncias, de 

divisões; o reconhecimento das práticas de apropriação cultural como formas 

diferenciadas de interpretação (CHARTIER, 1990, p. 16-23). 
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Por outro lado, cada pessoa constrói uma representação de si a partir de 

gestos, de um estilo de vida, de uma existência, isto é, as representações que cada 

pessoa, grupo ou comunidade elabora de si, bem como seu reconhecimento ou não, 

que parte de outros grupos que constituem a sua realidade social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagem 2: Madre Maria Villac. Fundadora da Congregação das MJC 
Fonte: Arquivo Geral das Missionárias de Jesus Crucificado (AGMJC). Campinas/SP. 
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Podemos observar que nesta imagem, Maria Villac foi fotografada de maneira 

que transparece sinais da idade, certa suavidade e alegria no rosto. De acordo com 

as normas das Constituições13 da Congregação das MJC (1969, p. 103), as mesmas 

“como mensageiras da alegria, devem cultivá-la pelo próprio esforço, bom humor, 

delicadeza no trato e bondade que tudo suaviza”.  Essa alegria como forte elemento 

de evangelização se encontra retratada também por meio da música de Fátima Ávila 

da Silva, MJC: 

 
 
Alegrai-vos no Senhor  
Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, 
Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor! 
Mais uma vez repito 
Alegrai-vos sempre no senhor! 
 
A Alegria que vem do Senhor 
Deve ser o sinal do cristão, 
Porque ela é fruto do amor, 
Que eu recebo e levo ao irmão 
 
O sorriso nos lábios de alguém, 
Pode ser um começo de vida, 
É semente de ressurreição, 
Espalhada sem ser percebida. 
 
LP Alegrai-vos no Senhor 
Execução: Coral das Missionárias de Jesus Crucificado 
Solista: Maria Auxiliadora Chaib – MJC 
Gravação: Sono-Viso, Rio de Janeiro, 1978). 

 
 

                                                           
13 O artigo 583 do Código de Direito Canônico, define que: A aprovação pela Santa Sé torna o Instituto 
- naquilo que foi aprovado – patrimônio comum da Igreja, pelo que já não pode ser modificada sem 
nova aprovação da mesma Santa Sé. Normalmente são aprovadas as Constituições, nos Institutos de 
direito pontifício (nas Ordens antigas, as “Regras”); nos de direito diocesano, apenas os participantes 
gerais de espiritualidades e de organização que foram submetidos à consulta da Santa Sé.  
O artigo 587 do mesmo Código também versa sobre o sentido do termo “Constituições”. Nas Ordens 
mais antigas o código principal tem o nome de regra, a qual tem um estilo literário e determinações 
bem deferentes do que nos textos principais das modernas Congregações. Na Companhia de Jesus, 
não existe “Regra”, mas os princípios fundamentais de encontram na chamada Fórmula do Instituto, 
contidas nas bulas de aprovação Regimini militantes Ecclesiae. Nestas Ordens antigas, Constituições, 
significa normalmente disposições mais pormenorizada, que desenvolvem a Regra ou a fórmula e que 
não precisam de aprovação pontifícia. Pelo Contrário, nas modernas Congregações e Institutos 
seculares, assim como na sociedade de Vida apostólica, as Constituições são o Código principal, 
aprovado pela Santa sé. Contudo, em tempos recentes, introduziram-se também outros nomes, como 
“Norma de Vida”, ou outros semelhantes. Para os códigos secundários, as denominações são muito 
variadas: Diretório, Normas Práticas, Ordenações, Estatutos etc., dada essa ambiguidade da 
terminologia, é necessário atender, em cada caso concreto, qual é o sentido das palavras e quais foram 
as normas aprovadas de fato pela Santa Dé. Código de Direito Canônico – TOTUS TUUS.  Tradução 
oficial: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São Paulo: Loyola, 1983.  Cân. 587, p. 275. 
 



32 
  
 

Além de características físicas e emocionais, apresentadas na imagem de 

Maria Villac, destacamos também alguns elementos culturais, climáticos e de classe 

social que caracterizam as vestimentas usadas pelas mulheres. Maria Villac se 

apresenta em traje convencional, característico das mulheres campineiras, de classe 

média da época. Para se apresentarem em público. O tailleur14 azul foi muito usado 

pelas primeiras MJC. “As Missionárias vestir-se-ão como senhoritas de boa família” 

(MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1996, p. 52). Percebemos também que, 

o lenço pequeno e colorido no pescoço, devidamente combinado com a cor do tailleur, 

tanto poderia servir como acessório de beleza, como também para aquecer do frio, 

considerando que a cidade de Campinas apresenta temperaturas médias e baixas em 

alguns períodos do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 3: Madre Maria Villac. Em traje religioso 
Fonte: AGMJC - Campinas/SP. Disponível em: <http://www.mjc.org.br>. 

                                                           
14Significado de tailleur no Dicionário Online de Português: traje feminino composto de casaco e saia. 
Disponível em: <http://www.dicio.com.br/tailleur/>. Acesso em: 22 jun. 2015. 15.38.00. 

http://www.dicio.com.br/tailleur/
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Nesta imagem, com uma aparência também de certa idade, Maria Villac está 

representada em traje oficial, hábito azul, véu branco e crucifixo no peito usado pelas 

primeiras MJC nas celebrações solenes. O conjunto de vestimentas usadas por 

algumas mulheres de Vida Religiosa recebe o nome de hábito.  

De acordo com os estudos de Azzi e Klaus (2008), a partir da idealização de 

seu fundador, a Congregação optou pela dispensa do hábito para o exercício do 

apostolado quando são ultrapassados os muros da comunidade religiosa. No lugar do 

tradicional “hábito”, composto por peças de um manto longo para cobertura total de 

todas as partes do corpo, as MJC tinham a liberdade de optar por uma roupa mais 

despojada, modesta e melhor adequada ao ambiente externo onde atuavam e 

realizavam as atividades Missionárias.  

Nesse viés de historicização de trajes, como nas fotografias de Maria Villac, 

destacamos uma imagem de Dom Francisco de Campos Barreto, o Bispo fundador, 

fazendo menção sobre as vestimentas masculinas que também seguiam a mesma 

formalidade. 
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Imagem 4: Dom Francisco de campos Barreto 
Fonte: AGMJC - Campinas/SP. Disponível em: <http://www.mjc.org.br>. 

 

 

Esta fotografia apresenta Dom Barreto em traje próprio para cerimônias 

religiosas, com uma cruz no peito, usada por bispos, cardeais e papas nas 

celebrações. Percorrendo o acervo fotográfico nos arquivos da sede geral da 

Congregação, em Campinas e na sede regional em Goiânia, não encontramos 

nenhuma fotografia de Dom Barreto em trajes convencionais. Somente encontramos 

diversas fotografias dele trajando vestimentas próprias para cerimônias.  

Diante desse pequeno histórico fotográfico, fizemos alguns questionamentos: 

Quais seriam as intencionalidades que motivaram essas práticas e padrões de 

vestimentas? Quais os modelos de autoridade foram demarcados a partir dessas 

imagens? Seria esta uma das maneiras de reafirmação do poder? Desse modo, no 

intuito de não fugir dos objetivos propostos e de não perdermos o foco principal desta 

http://www.mjc.org.br/
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pesquisa que busca analisar possíveis pontos de proximidade e distanciamentos entre 

as MJC, movimentos de mulheres e de feministas, essas perguntas não são 

integralmente respondidas, deixando-nos uma abertura de pesquisa para possíveis 

estudos futuros.  

   No entanto, por esse simples fato histórico fotográfico, ressaltamos que, 

nesse período, havia muito mais do que hoje um lugar admitido ou dado para as 

mulheres na sociedade brasileira e em outras sociedades ou comunidades. Tal 

espaço era privado, doméstico, ou seja, dentro da casa, como esposa, mãe, e na vida 

religiosa esse espaço com seus trajes também era bem delimitados.  É como se aos 

homens da hierarquia da Igreja fosse consagrada somente um tipo de postura, 

configurada pela vestimenta sempre formal, impoluta, mantendo certa autoridade 

contínua. 

Esses posicionamentos nos focam na espacialidade das mulheres, que estão 

amparados pelo autor Richartz (2004, s/p) que diz: “Por ser naturalmente destinada à 

maternidade, com um corpo perfeito, carinho e paciência na medida certa, o espaço 

doméstico fica destinado à mulher”. Essa naturalização dos processos socioculturais 

legitima a discriminação da mulher, estendendo-se para outros segmentos sociais, 

tais como: o negro, o pobre, o homossexual, considerando relações de gênero. Com 

isso, vemos a constituição do caminho de pensamento que confirma a “dominação” 

dos homens, da mesma forma como se confirma a superioridade dos brancos, a dos 

ricos e a dos heterossexuais. 

Como forma de resposta a essa tal dominação, a partir de fontes de pesquisa 

explanadas ao longo deste trabalho, percebemos que as MJC procuraram estabelecer 

algumas rupturas frente a esses padrões constituídos. Tendo feito opção pela Vida 

Religiosa Consagrada, não se casavam e nem eram mães, podiam sair sozinhas, ou 

em duplas, ou em grupo para o encontro com as pessoas, podendo ser mulheres, 

crianças, idosos, jovens, homens, sem fazer distinção de pessoas, vestindo traje 

convencional, roupas simples, como outras mulheres. 

 
 
Esta novidade, o traje a secular, sair de casa mesmo a noite, visitar famílias, 
ir à casa dos mais necessitados, catequizar também os homens, fez com que 
as Missionárias nem sempre fossem aceitas como Religiosas por outras 
Congregações (MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1998, p. 66). 
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Ao considerar os trajes e as atitudes das MJC, vemos que elas mostram a 

busca pelo rompimento com estruturas estabelecidas, podendo ser vistas e 

compreendidas como pequenos avanços para a vida das mulheres. Porém, como 

observamos nesta referência, as MJC acabavam sofrendo a não aceitação como 

“Religiosas” por parte de outras congregações, provavelmente, devido a uma 

padronização e a um modelo de Vida Religiosa a ser praticado e seguido na Igreja do 

Brasil. 

Compreendendo a heterogeneidade existente entre as mulheres, tanto na 

vivência religiosa como na vida das mulheres em geral, podemos observar que nem 

todas aceitavam de maneira passiva as determinações estabelecidas pelos padrões 

sociais e eclesiásticos daquele momento. Muitas não queriam ser esposas e/ou mães, 

como também não aceitavam o confinamento nos espaços domésticos. Optavam por 

trabalhar fora, ao invés de serem apenas do lar, e procuravam assegurar a sua 

independência. Muitas mulheres orientadas pelos movimentos de mulheres e 

movimentos feministas tomaram consciência dos seus direitos e procuraram 

aproveitar das novas possibilidades de mudanças sociais apresentadas a elas.  

Segundo Silva (1992), as relações estabelecidas entre homens e mulheres são, 

quase sempre, de poder deles sobre elas, pois a ideologia dominante tem papel de 

difundir e de reafirmar a supremacia masculina, em detrimento à correlata 

inferioridade feminina. Os homens recorrem a artifícios, mais ou menos sutis, como a 

violência simbólica (moral e/ou psicológica), para fazer valer suas vontades, e a 

violência física que se manifesta nos espaços lacunares, em que a ideologização da 

violência simbólica não se garante por si só. Desta maneira, não acontece a equidade 

nas relações de gênero.  

A congregação das MJC é, portanto, uma instituição religiosa de origem 

brasileira, que nasce na primeira metade do século XX, em meio aos contextos 

vividos, atenta aos problemas e desafios enfrentados pela sociedade da sua época 

em seus diversos aspectos, no campo social, político, econômico e religioso. “Atenta 

à realidade, a Congregação, por suas Missionárias, continua a sua caminhada através 

dos tempos” (CONSTITUIÇÕES E DIRETÓRIO DAS MISSIONÁRIAS DE JESUS 

CRUCIFICADO, 1969, p. 16).  



37 
  
 

Foi idealizada para ser uma Congregação feminina bem diferente daquelas 

existentes no Brasil, tanto as de origem brasileira como as de origem estrangeira, pois 

havia muitas originárias da Europa que vieram para cá.  Dom Francisco de Campos 

Barreto afirmou certa vez que não encontrava sentido em fundar uma congregação 

como aquelas que já existiam. “Nunca tive ideia de fundar uma congregação como as 

que aí existem. Não havia vantagem” (CONSTITUIÇÕES, 1969, p. 21). 

De acordo com Azzi e Klaus (2008), a Congregação das MJC teve uma 

expressiva expansão já nas três primeiras décadas do século XX atuando em vários 

Estados do Brasil e desenvolvendo várias formas de missão (apostolado). Justificados 

pelo seu caráter moderno e atual, confrontando com a maioria das Congregações e 

ordens femininas da época, os serviços da Congregação eram conclamados em 

diversas localidades. Contudo, mesmo mantendo alguns aspectos tradicionais, como 

a divisão em classes sociais e raciais, a Congregação demonstrou ser sensível e 

aberta às mudanças pelas quais passaram a sociedade brasileira e a Igreja Católica 

na época.  

A Congregação cresceu consideravelmente, em 1962, contando com 2.136 

membros, residindo em 127 comunidades no Brasil. Em 1979, ocorreu uma fundação 

de comunidade no Chile, 1983 em Bolívia, 1985 no Equador, em 1977 em Angola e 

em 1996, Moçambique. Nestes países e lugares de missão, as MJC procuraram 

conhecer e respeitar as experiências culturais e religiosas desses povos. Observemos 

essas localizações pelos mapas:  
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Imagem 5: Mapa do Chile. Presença missionária em Chillan 1979-1981; São Nicolas 1980-1987; 
Tal-Tal 1981-1987; Longotoms 1987-1992  
Fonte: (MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1998. p. 382).  
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Imagem 6: Mapa da Bolívia. Presença missionária em Sapecho, 1983-1992 
Fonte: (MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1998. p. 384). 
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Imagem 7: Mapa do Equador. Presença missionária em Latacunga, 1983-1985; Yachil, 1985-1999 
Fonte: (MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 1998. p. 382). 
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Imagem 8: Mapa de Angola. Missão assumida pela Congregação das Irmãs MJC, em Angola 
na África. Mussolo 1977-1984; Kela 1977-1984; Saurimo 1983; Malanje 1984; Luanda 1985 
Fonte: MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO. Nossa história, 1998. p. 380. 

 
 

 Nesse prospecto de informações por meio dessas imagens, vemos os locais 

de atuação das Missionárias. Pelo conjunto de regiões e Países escolhidos 

estrategicamente para a missão evangelizadora, percebemos que houve 

planejamentos e investimentos de recursos materiais e humanos para dinamização 

de tais projetos. Por isso, elas ultrapassaram as fronteiras geográficas do Brasil para 

chegarem em Países da América Latina e da África, buscando executar projetos 

missionários elaborados pela Congregação como também pela Igreja. 

Nessas organizações apresentamos duas tabelas a fim de que possa observar 

a dinamicidade no número de integrantes na Congregação, como também a 

quantidade de comunidades abertas e encerradas, compreendendo p período de 1971 

a 1990. 
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Tabela 1: Movimento estatístico de 1971 a 1990 - Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado 

Ano Entradas Saídas Falecimentos Total 

1971 4 73 6 1547 

1972 7 58 14 1482 

1973 3 58 5 1422 

1974 5 44 11 1372 

1975 10 19 10 1353 

1976 13 13 14 1339 

1977 11 19 9 1322 

1978 12 12 9 1313 

1979 11 15 12 1297 

1980 9 14 12 1282 

1982 10 16 3 1262 

1983 15 12 12 1253 

1984 9 10 8 1244 

1985 11 12 11 1232 

1986 16 11 15 1222 

1987 14 12 14 1192 

1988 3 11 16 1168 

1890 7 9 13 1153 

Total  170 418 194  

 Fonte: Tabela elaborada por nós a partir de dados retirados do livro (Nossa história, 1998. p. 88, 
365). 
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Tabela 2: Dinâmica das comunidades missionárias 

Fonte: Tabela elaborada por nós, a partir de dados retirados do livro (Nossa história, 1998. p. 183, 366). 
 

 

Ano Abertas Fechadas Existentes 

1971 13 24 155 

1972 25 13 160 

1973 13 5 170 

1974 17 9 178 

1975 14 10 183 

1976 10 10 181 

1977 22 5 195 

1978 16 12 202 

1979 12 17 197  

1980 17 6 205  

1981 17 16 207  

1982 29 14 218  

1983 17 12 223  

1984 20 13 230  

1985 19 26 223  

1986 5 12 216  

1987 15 22 209  

1988 6 9 206  

1989 8 12 202  

1990 - 11 191  

Total 295 258   
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Analisando esses dados, percebemos que houve um declínio no número de 

ingresso de jovens nas comunidades missionárias, portanto, uma redução na 

quantidade de integrantes, como também na quantidade de comunidades existentes 

no Brasil e em outros países. 

Portanto, destacamos três elementos diferenciais assumidos pela 

Congregação: modo simples de se vestir, pois usavam roupas comuns; jeito novo do 

trabalho missionário, rompendo com o formalismo e priorizando o compromisso de ir 

ao encontro das pessoas nos lugares onde se encontravam, quer nas fábricas, nos 

quarteis dos militares, nas ruas, nas periferias15, nas vilas e nos bairros pobres; 

recepção de jovens negras16 para serem religiosas. 

 

1.2 Gênero, uma Construção Histórica e Relacional 

 

Historicamente, o conceito de gênero surgiu para contrapor a uma visão que 

enfatizava as diferenças biológicas, ou sexuais, entre homens e mulheres, que 

acabavam naturalizando a dominação masculina. Sabendo que não é novo e nem 

consensual o debate em torno de tal conceituação, procuramos a compreender neste 

estudo, pelo viés objetivo da temática: Missionárias, movimento de mulheres e 

movimentos feministas, sobre como ocorrem os elementos fundamentais na 

construção de relações entre as pessoas. 

Para isso, percorremos alguns textos de Joan Scott e a sua influência, com 

algumas críticas que são direcionadas a construções de tais relações. Em trabalhos 

que discutem experiências das mulheres em suas relações sociais, constatamos que 

                                                           
15 Utilizamos o termo “periferias”, mesmo reconhecendo seus conceitos de remeter, por vezes, à divisão 
estanque entre centro e periferia e, a depender do contexto, a uma série de estigmas sociais. Essa 
opção se dá, sobretudo, porque consideramos ser essa a categoria mais inteligível para destacar o 
conjunto de dinâmicas sociais às quais referimos no texto.  
16 Apesar de usualmente não receber tal tratamento, o termo negro ou negra também é um conceito, 
uma construção discursiva com significados bem específicos em nossa sociedade. Essa palavra, que 
designa originalmente cor, tem no mundo ocidental uma conotação social de referir-se aos africanos e 
aos seus descendentes na América e na Europa. No Ocidente, tal conotação tem caráter pejorativo e 
preconceituoso, mas não deixa de ser uma construção histórica, oriunda da cristandade medieval e do 
Iluminismo. Porém, os afrodescendentes, ao se assumirem como negros e negras, estão construindo 
uma visão positiva de si mesmos, reelaborando sua identidade, em uma atitude de resistência cultural, 
diferente do sentido pejorativo que possa ter sido construído pelo branco etnocêntrico (SILVA; SILVA, 
2010, p. 311-312). 
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a maior parte de posicionamentos dos autores e das autoras que enfatizam tal assunto 

gira em torno de análises que partem de estudos sobre gênero ou de contextos sobre 

a história de mulheres.  

Joan Scott, professora de Ciências Sociais no Instituto de Estudos Avançados 

em Princeton, historiadora e militante feminista Norte-Americana, em seu artigo: 

“Gênero uma categoria útil para análise histórica” (1991), propõe uma busca pela 

historicização e desconstrução, pautadas no paradigma pós-moderno, dos termos que 

procuram denominar a diferença sexual.  

Neste sentido, podemos dizer que a própria história sofre uma mudança radical, 

uma vez que abandona a busca pelas origens dos acontecimentos, reconhecendo a 

complexidade dos tempos e dos lugares históricos enquanto elementos inter-

relacionados. Para essa autora, gênero é um elemento constitutivo das relações 

sociais baseadas nas diferenças que distinguem os sexos, assim, caracterizariam os 

estudos de gênero a análise de como em diversas sociedades um dado grupo dá 

significação ao feminino e ao masculino, elegendo o particular para a explicação das 

diferenças sexuais. 

Joan Scott alinha-se entre as historiadoras que se propõem ultrapassar os usos 

descritivos do gênero, buscando a utilização de formulações teóricas. Uma voz 

dissonante, nesse aspecto, foi a da historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias que 

discordou da necessidade da construção imediata de uma teoria feminista. A seu ver, 

tal reconstrução significava substituir um sistema de dominação cultural por outra 

versão das mesmas relações talvez investida de poder que segundo ela, o saber 

teórico implicaria também um sistema de dominação (DIAS, 1992, p. 39). 

Na relação existente entre gênero e poder, Michel Foucault (1979, p. 179) 

apresenta elementos para a sua discussão, devido ao significado que ele dá aos 

micropoderes, analisando que o poder circula sobre o funcionamento do discurso, o 

que auxilia na apreensão da violência de gênero e de seus mecanismos na sociedade. 

Por meio de Foucault, torna-se possível analisar os documentos que se têm a partir 

de outra ótica, que não seja a visão tradicional da História, já que ele se propõe 

analisar o exercício do poder nos seus mais variados discursos. Afinal, o poder não 

se dá somente de maneira formal, via Estado, mas pelo cotidiano das pessoas, é 

regido por relações de poder, vinculando-se a um discurso que o norteia: “o discurso 
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não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar” 

(FOUCAULT, 1996, p. 10). 

Tais jogos de poder referidos por Foucault ultrapassam as ideias pré-

estabelecidas que perpassam as estruturas de poder político, de governos, de classes 

dominantes, de nações imperialistas, de chefes em relação aos seus empregados, de 

senhores e seus escravos. As relações de poder podem ser vistas em quaisquer 

relações humanas, institucionais, econômicas, entre outras, em diferentes situações 

e contextos, sob diferentes e complexas formas. 

Na perspectiva foucaltiana, liberdade e poder não são elementos mutuamente 

excludentes, na medida em que as relações de poder só se processam quando existe 

algum grau de liberdade e de resistência entre as pessoas envolvidas. A ideia de 

que onde há relações de poder não há liberdade é, para ele, completamente falsa. Se 

existem relações de poder é exatamente porque há possibilidades de liberdade por 

todas as partes, ou seja, a resistência é um elemento constitutivo de tal relação de 

poderio. Assim, nas relações de poder, existem possibilidades de resistência, pois 

existe propensão de fuga, de reação violenta, de subterfúgios, de estratégias para 

inverter a situação, pois, se não existissem tais possibilidades, não existiriam essas 

relações. 

Contudo, existem diferenças significativas entre relações de poder e estados 

de dominação. Um estado de dominação é o total bloqueio de um campo de relações 

de poder, tornando essas relações imóveis e fixas, dessimétricas, com limitada 

margem de liberdade, impedindo qualquer reversibilidade. 

Scott (1991) argumenta que, no seu uso descritivo, o gênero é apenas um 

conceito associado ao estudo das coisas relativo às mulheres, mas não tem força 

suficiente para interrogar e mudar os paradigmas históricos resistentes. Ressalta 

também a defasagem entre a alta qualidade dos trabalhos da história das mulheres e 

seu estatuto, que permanece marginal em relação ao conjunto da disciplina - o que 

poderia ser aperfeiçoado pelos manuais, programas universitários e monografias. 

Ficam assim, segundo Scott, demonstrados os limites das abordagens descritivas que 

não questionam os conceitos dominantes no seio da disciplina ou, pelo menos, não 

os questionam de forma a abalar o seu poder e talvez transformá-los. 
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Assim, não teria sido suficiente aos historiadores/as das mulheres provarem 

que elas tiveram uma história ou que as mulheres participaram das mudanças 

políticas principais da civilização ocidental. Podemos certificar que a maioria dos 

historiadores/as descartou a história das mulheres e colocou-a em um domínio 

separado: “as mulheres têm uma história separada da dos homens, portanto, 

deixemos as feministas fazerem a história das mulheres que não nos pertence 

necessariamente”.  

Quanto à participação das mulheres na história, a reação foi de um interesse 

mínimo: “a compreensão de um determinado acontecimento, a Revolução Francesa, 

por exemplo, não mudou com a descoberta de que as mulheres dela participaram”. 

Esse tipo de reação encerra um desafio teórico: ela exige a análise não só da relação 

entre experiências masculinas e femininas no passado, mas também a ligação entre 

a história do passado e as práticas históricas atuais (SCOTT, 1991, p. 3). 

Possivelmente, a polêmica maior, "conquistada" por Joan Scott, consiste no 

acirrado debate com os historiadores/as que fazem parte da chamada História Social, 

em especial com a historiadora Louise A. Tilly. Para essa estudiosa, em seu artigo 

“Gênero, História das mulheres e História social”, os estudos de gênero, embora tenha 

contribuído para novas perspectivas de compreensão, subestima a ação humana. 

Para a autora, a desconstrução pode propiciar para a explicitação de significados 

ocultados, mas não permite contribuir com novos. Ao se referir sobre a História social 

das mulheres, Tilly defende: 

 
 
Isto não é um apelo para integrar a história das mulheres a uma outra história, 
o que poderia significar apenas acrescentar materiais sobre mulheres e 
gênero sem analisar suas implicações, mas é um apelo para escrever uma 
história analítica das mulheres e para vincular seus problemas àqueles das 
outras histórias. É exclusivamente através desta confrontação que a história 
das mulheres terá possibilidades de modificar o quadro geral da história no 
seu conjunto (TILLY, 1994, p. 29). 

 
 

Para Tilly, a história das mulheres contribuiu para identificar e expandir nossa 

compreensão sobre os novos fatos do passado, no entanto, os historiadores e 

historiadoras das mulheres deveriam tornar sua metodologia mais analítica e mostrar 

como seus trabalhos contribuíram para a explicação de problemas mais gerais. Para 

fazer isso, ela propõe a utilização do gênero enquanto categoria de análise.  
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Enfim, a autora discorda de Joan Scott, quando considera que a História social 

pretende explicar a diferença entre os gêneros pelo seu próprio quadro de explicação: 

o econômico. A história social das mulheres permitiu, mesmo em seus trabalhos mais 

descritivos, uma compreensão sobre a sociedade de uma forma mais completa e 

sistemática. 

Segundo Scott, gênero pode ser definido como um "elemento constitutivo das 

relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos". Por fim, 

"gênero é um primeiro modo de dar significados às relações de poder". Dessa forma, 

a autora entende que a categoria gênero requer um novo paradigma da História, uma 

nova demarcação dos métodos, um diálogo constante com outras áreas das ciências 

humanas (SCOTT, 1991, p. 5, 22). 

Em outro viés de pensamento, Ivone Gebara reflete sobre a significação 

histórica do conceito de gênero e sua importância como instrumento de interpretação. 

Esclarece que sobre tal gênero, a partir da década de 80, entendeu-se ser um meio 

de avaliar a multiplicidade das diferenças “entre homens e mulheres, entre homens e 

homens, entre mulheres e mulheres”, como também de compreender a multiplicidade 

e a diversidade dos relacionamentos humanos, especialmente as relações de poder, 

a alteridade e as suas contradições e conflitos. Assim, tal conceituação é mais do que 

instrumento de análise, é mediação na “autoconstrução feminina e tentativa de 

construção de relações sociais mais fundadas na justiça e na igualdade, a partir do 

respeito pela diferença” (GEBARA, 2000, p. 105). 

A utilização do conceito de gênero questiona as relações de poder 

consolidadas histórica e institucionalmente, e tende a propor outras maneiras de 

configuração nas relações interpessoais. Neste sentido, a entrevistada Irmã Luzia fala 

em depoimento sobre as desigualdades de gênero, percebidas a partir das 

experiências de inserção missionária nas CEB’s, no bairro Cidade Livre, em Aparecida 

de Goiânia, década de 80,  

 
 
Nós começamos a perceber as dominações e as necessidades de igualdade 
de gênero, no relacionamento com os padres e outros homens da 
comunidade. Porque tinha um padre lá, nem vou dizer o nome porque não é 
o caso. Mas então, ele começou a ter ciúmes e a provocar complicações 
porque nós falávamos que foram as mulheres que tinham lutado e 
conquistado aquele terreno para a comunidade. Porque tivemos muito 
trabalho ali, organizamos projetos de horta comunitária, da costura, de 
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artesanato, de reforço escolar e outros. Então ele começou a falar que nós 
juntamente com as outras mulheres da comunidade, não estávamos 
valorizando o que ele tinha feito, (risos). Era ele quem queria aparecer e as 
mulheres era quem apareciam, neste caso. Então a necessidade de 
igualdade de gênero se tornou visível a partir daí. Tinha reações contrárias, 
as mulheres falavam que elas eram quem tinham enfrentado na linha de 
frente os perigos e muito machismo dos homens, dos maridos. O machismo, 
gente, era uma coisa horrível, essa mulher que era a líder principal, a dona 
Raimunda, ela sofria muito pelo machismo do marido dela, e depois ele 
acabou sendo assassinado, não por isso mais por outras questões. Mas ela 
era uma mulher corajosa e sempre lutou e hoje quando a gente vai visitá-la, 
falamos que ela é uma mulher ressuscitada e também foi a força da fé desta 
mulher que levou adiante a comunidade. Então eu fiquei muito feliz quando 
voltei agora para celebração dos 25 anos da comunidade ao ver aquelas 
mulheres que lutaram, desde o início, se reuniram conosco e acreditaram na 
Palavra de Deus como instrumento de libertação.  

 
 

Essa narrativa apresenta um posicionamento das Missionárias inseridas na 

realidade de dominação em que viviam as mulheres. A entrevistada se inclui nesse 

coletivo de mulheres, apresenta-se como integrante dessa organização de mulheres 

e explicita sobre a consciência da importância da luta pela equidade nas relações de 

gênero, na sociedade e, principalmente, em relação aos padres e à Igreja. Enfatiza 

também o sofrimento de algumas integrantes do grupo pela dominação machista dos 

maridos e deixa transparecer uma atitude de liderança que anima as outras mulheres 

a acreditarem na luta. 

O posicionamento de Irmã Luzia reflete nos conceitos de Gebara. Esta diz que 

gênero é um modo de ser, de sentir, de viver num mundo de condicionantes e 

determinações socioeconômicas e políticas e de elementos que influenciam as 

relações entre homens e mulheres, seres humanos nas suas diferenciações. Ela 

destaca características de gênero como o modo específico do ser, além do biológico, 

como o fator de cultura, história, sociedade, religião, ideologia, política e como 

construção de sujeitos históricos subjugados “sexualidade é culturalizada a partir das 

relações de poder” (GEBARA, 2000, p. 106). 

Gebara (2000, p. 109) ainda afirma que gênero é plural pela diversidade de 

culturas e vivencias, é alteridade. É também mediação para entender aspectos 

específicos das relações humanas. “Sair do universalismo do discurso masculino [...]. 

Entrar na relatividade das diferenças, ao revelar o dinamismo e a pluralidade das 

relações entre seres humanos, contribui para desvendar a complexidade de 

elaborações simbólicas que sustenta o sistema de poder construído historicamente e 
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revela o que foi negado, encoberto, oculto em paradigmas de construções teóricas da 

perspectiva masculina. Nesse sentido, as ideias de Gebara dialoga com as de Teles 

(2006), pois sua compreensão de gênero num sentido relacional pode ser vista da 

seguinte forma:  

 
 
Gênero traz uma característica relacional. Não trata apenas das mulheres, 
mais inclui as relações entre as próprias mulheres, entre os próprios homens, 
assim como as relações entre mulheres e homens. Por isso não se pode 
confundir o termo gênero com mulher. Caso contrário, o conceito perde seu 
poder de perceber relações hierárquicas entre pessoas do mesmo e de 
diferentes sexos (TELES, 2006, p. 44). 

 
 

Diante do exposto, vemos que Teles aponta para as questões de gênero numa 

categorização relacional, ou seja, as imposições de uns sobre outros ocorrem entre 

homens e mulheres, entre homens e entre mulheres. As hierarquias são relações de 

poder entre pessoas de mesmo sexo e de sexualidade distinta. Com isso, temos uma 

interpretação de que os interesses pela dominação ocorrem com muito mais 

particularidade no quesito poder do que na posição de apenas gênero em si. 

Nas relações de gênero, apresentamos as autoras Gebara, Teles, Joana Maria 

Pedro, que relacionam suas ideias com as de Scott (1990), para ressaltar que elas 

concordam que os debates sobre gênero procuram não focalizar as mulheres em si, 

já que se trata de relações entre seres humanos em sua totalidade. Assim, gênero 

refere-se, portanto, às relações sociais de poder existentes entre homens e mulheres, 

entre mulheres e entre homens na sociedade, onde cada um se constrói, pelo meio 

principal de um movimento histórico-cultural. Essa construção é cotidiana e está 

relacionada aos costumes de determinada sociedade. 

 

1.3 Análise das Relações de Gênero a partir de Canções 

 

Neste item, partimos do pressuposto de compreender melhor as relações de 

gênero como uma construção relacional pelo viés musical. Por tal construção, 

canções permitem nova formação cultural e social. A música como instrumento de 

comunicação apresenta significações sociais, culturais, religiosas e simbólicas que 
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admitem exposição das subjetividades. A música tem o poder de suscitar 

encantamento e de estabelecer conexões diversas.  

Como forma de inserção17 religiosa, cultural e social, as Missionárias trilharam 

os caminhos da música, gravando vários LPs, discos de vinil e CDs. A congregação 

lançou seu primeiro LP a 22 de dezembro de 1963, “Missionárias em LP”. Este, o 

primeiro de uma série, interessou não somente ao Brasil, mais o além-fronteiras, como 

Itália, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Líbano, Alemanha e África (MISSIONÁRIAS 

DE JESUS CRUCIFICADO, 1998, p. 170). Apresentamos algumas destas canções 

que expõem espectros significativos sobre as relações de gênero para as 

Missionárias. 

 
 
Na liberdade 
 
Ninguém é melhor do que ninguém 
Todo mundo está caminhando 
Ninguém é o mestre de ninguém 
Todo mundo está aprendendo 
Ninguém é senhor de ninguém 
Bem melhor é todo mundo 
Servir e amar na liberdade. 
 
O jeito melhor de caminhar 
É de mãos dadas 
O jeito melhor de ensinar 
É saber ouvir 
O jeito melhor de amar 
É servir na liberdade. 
(Irene Gomes, Missionárias em CD, faixa 10). 
Fonte: Arquivo de história – Região de Goiânia. 

 
 

Esta composição de Irene Gomes, MJC, sugere atitudes bem concretas em 

relação ao exercício do poder nas relações de gênero. Também questiona 

posicionamentos de dominação, expressando desejo de construção coletiva da 

                                                           
17 O termo "inserção" é bastante utilizado nas instituições de caráter religioso, na Igreja Católica, com 
o significado de aproximar-se, conviver com estar no meio dos pobres, marginalizados e desvalidos. 
No mistério da encarnação de Jesus, o qual se fez humano e habitou entre nós, conforme o evangelista 
João, encontra-se o sentido teológico radical para estar onde poucos desejam estar (JO 1,14). A 
inserção é uma opção livre de ser e estar profeticamente no meio das realidades mais exigentes do 
mundo. Inserção pode ser tomada em sentido mais ou menos estrito. Pode se considerar "inserção" 
como a constituição de uma pequena comunidade religiosa no interior, na zona rural; também pode se 
interpretar "inserção" pensando em uma comunidade religiosa colocada em um lugar pobre, humilde, 
como, por exemplo, nas favelas, nos cortiços, ou entre camponeses que materialmente nada possuem 
e vivem numa dependência opressora. 
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liberdade18, da igualdade e da reciprocidade. Há aí um assumir como ponto de partida 

a compreensão de gênero para uma construção relacional, mesmo sem acesso aos 

conhecimentos das teorias de Joan Scott e de outras teóricas/os, pensadoras/es e 

escritoras/es sobre o assunto.  

Scott ao elaborar seu artigo “Gênero uma categoria útil para análise histórica”, 

já na década de 1990, enfatiza que as relações de gênero são construídas, no 

cotidiano da vida inserida em determinada cultura. Essas relações, portanto, podem 

ser mudadas ou ressignificadas. Quando Irene diz “que ninguém é senhor de 

ninguém”, parece desautorizar os homens a se colocarem numa maneira privilegiada 

em relação às mulheres, fato recorrente na sociedade piramidal e androcêntrica19.  

Essas novas relações, no entanto, devem ser construídas a partir da equidade 

de direitos, do diálogo e do companheirismo. Utiliza ideias defendidas pelas teorias 

feministas, mesmo sem plena consciência, e com pertinente concordância com esses 

movimentos que questionam as desigualdades de direitos, as dominações e 

exploração das mulheres. 

A expressão “movimentos feministas” é carregada com diversos sentidos.  Para 

Scott (1995, p. 71-99), os movimentos feministas são movimentos de luta por 

igualdade, reivindicando tratamento equivalente para homens e mulheres, 

denunciando as negligências e desvalorizações que são submetidas às mulheres.  

Esses movimentos, que passaram por diversas fases, hoje, buscam ultrapassar 

as limitações do pensamento original, por vezes predominantemente intelectual, 

branco e de classe média (STREY, 1998) e a refletir um discurso múltiplo, como um 

feminismo plural, com um repensar do próprio conceito de gênero.  

                                                           
18 A definição de liberdade está em íntima relação com a própria noção de escravidão. Além disso, a 
liberdade tem significados específicos para diferentes povos pelos seus contextos históricos, nem 
sempre tendo sido evocada como algo fundamental para a vida humana. No entanto, a ideia de 
liberdade, além de apresentar uma face inegavelmente abstrata e filosófica, pode ser pensada e ligada 
a situações concretas da vida. O conceito mais difundido de liberdade, que vigora principalmente na 
sociedade contemporânea ocidental, surgiu do imaginário da burguesia da Europa moderna. Essa 
definição defende a liberdade como o individualismo ou autonomia individual, que se materializa nas 
clássicas liberdades de ir e vir, de se expressar, de comprar e vender, de dispor de sua força de trabalho 
como melhor lhe convier. Tudo isso em um contexto de igualdade perante a lei. Na prática, tais 
liberdades são cerceadas por uma série de fatores: a pobreza, a desigualdade social, os aparelhos 
repressivos do Estado, entre outros. 
19 O termo androcentrismo leva-nos a uma interpretação de postura segundo a qual estudos, análises, 
investigações, narrações e propostas são enfocadas a partir de uma perspectiva unicamente 
masculina, e tomadas como válidas para a generalidade dos seres humanos, tanto homens como 
mulheres. 
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Dessa forma, a canção retrata também como que se traduziam na prática as 

compreensões de gênero para as Missionárias dentro da instituição. Primeiramente, 

fala de um processo de aprendizado contínuo e das diferenças individuais para 

assimilação desses conhecimentos. “Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo 

está caminhando. Ninguém é o mestre de ninguém, todo mundo está aprendendo”.  

Portanto, a canção tende a colocar as pessoas num patamar de igualdade 

como seres humanos, porém, destaca as diferenças como elementos a serem 

considerados. Sobre as relações de gênero pautadas nas desigualdades, essa 

canção toca singularmente no coração dessas disparidades nas relações humanas. 

Como também demonstra certa inquietação e até angústia na súplica por relações 

mais humanizadas e evangélicas. 

Outro ponto interessante surge ainda na primeira estrofe da música quando diz 

que “Ninguém é senhor de ninguém” (ou senhora de ninguém), para denunciar os 

desejos de dominação e até de posse da vida das pessoas. A partir desse alvo, a 

compositora se dedica a apontar possíveis saídas alternativas para as relações de 

gênero: “bem melhor é todo mundo servir e amar na liberdade”. Utiliza-se, portanto, 

uma atitude de denúncia, porém, aponta possíveis caminhos para equidade nas 

relações de gênero. Analisemos outra música com conteúdo similar ao já 

apresentado: 

 
 
Mulher levanta-te 
 
Mulher levanta-te! Assume a tua missão! 
De pé anuncia que és testemunha primeira  
Da ressurreição! 
Liberta no Cristo é chamada  
A ser transformadora, na doação. 
 
Sempre deste saída a problemas do povo 
Com criatividade a serviço do novo. 
Anuncia a justiça, igualdade, união, 
Solidariedade e partilha do pão.  
 
Na ternura que marca o teu jeito de ser 
Mãe, amiga, esposa, nos fazes viver! 
Vem sustenta tua gente nesta vida tão dura, 
A buscar tempos novos, a tornar-te segura. 
(Terezinha Cruz, MJC). 
Fonte: Livro de cantos. XV Capítulo Geral, n. 38, 2008.  
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    O enfoque principal desta canção, ao que nos parece, está centrado no 

encorajamento das mulheres, faz alusão a Maria Madalena como primeira testemunha 

da ressurreição. “Então, Jesus falou: ‘Maria!’ Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: 

‘Rabûni!’ (que quer dizer: Mestre)” (Jo 20,16). Também enfatiza a necessidade das 

mulheres tornarem-se seguras frente aos desafios e as incertezas, apresenta uma 

linguagem proativa que pode levar ao empoderamento por meio da ocupação de 

novos espaços de lutas por direitos. Assim, as duas autoras apresentam canções 

direcionadas para o grande público, ou seja, que ultrapassam as fronteiras ou os 

espaços religiosos a fim de não ficar limitada aos âmbitos internos da Congregação 

ou da Igreja Católica.   

Por fim, essas canções expressam sobre a vida cotidiana de uma maneira 

lúdica, leve e criativa. Daí, outra canção que apresenta essas características foi 

composta e gravada por um grupo de Missionárias, sendo até hoje muito cantada nos 

espaços religiosos, sociais e culturais, num gesto de gratidão a alguém ou a algum 

grupo: 

 
 
Um pouco de perfume 
 
Fica sempre, um pouco de perfume. 
Nas mãos que oferecem rosas 
Nas mãos que sabem ser generosas 
 
Dar do pouco que se tem 
Ao que tem menos ainda 
Enriquece o doador, 
Faz sua alma ainda mais linda 
 
Dar ao próximo alegria, 
Parece coisa tão singela 
Aos olhos de Deus, porém, 
É das artes a mais bela. 
 
(Letra: Judite Junqueira Vilella - MJC. 
Música: Irene Gomes - MJC). 
Fonte: Arquivo de história - Região de Goiânia. 
 
 

Percebemos, portanto, que essa composição apresenta uma proposta para as 

relações de gênero que devem ser pautadas no reconhecimento e no respeito das 

diferenças das condições sociais e das diversidades entre as pessoas. Destaca 
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também uma espiritualidade que integra os seres humanos entre si, com Deus e com 

a natureza. Fala de intercâmbio, de troca de saberes e de enriquecimentos mútuos. 

Analisando a quantidade de dissertações e teses20 que citam esta música, 

como também os diversos vídeos21 criados na internet a partir dessa inspiração, 

percebemos que a mesma extrapolou as fronteiras da Congregação e até da própria 

Igreja para se tornar instrumento de gratidão e de comunicação entre pessoas e 

grupos dos mais variados setores sociais e culturais. Podemos dizer que a mesma foi 

incorporada por muitas gerações de brasileiros/as e de certa forma já faz parte da bela 

e rica cultura musical brasileira. 

Pelas pesquisas encontradas ao longo deste trabalho, certificamos que as 

Missionárias foram pioneiras na Igreja do Brasil no compromisso de evangelizar por 

meio da música. Elas não deixaram de questionar os padrões estabelecidos, 

propondo novas maneiras de compreensão e de prática das relações de gênero com 

a abordagem de temas pertinentes e relacionados com a realidade social, cultural, 

econômica e religiosa. 

Por meio de observação nas fontes teóricas e empíricas, vemos que a Igreja 

Católica, historicamente, ao lado de outras instituições, configurou-se como um dos 

pilares sobre o qual se assenta relações hierarquizadas entre homens e mulheres no 

Ocidente. As religiões detêm certo capital simbólico e, com ele, manipulam a produção 

e a circulação dos bens ou de representações, de linguagens que reforçam e 

sacralizam as relações assimétricas de poder entre homens e mulheres. Com 

referência a isso, Bourdieu (2004) apresenta a composição do campo religioso como 

um espaço caracterizado por lutas e tensões entre os agentes e as instituições.  

 
 

[...] a concorrência pelo poder religioso deve sua especificidade ao fato de 
que seu alvo reside no monopólio do exercício legítimo do poder de modificar 
em bases duradouras e em profundidade a prática e a visão do mundo dos 

                                                           
20 Disponível em:  
<http://www.uniube.br/biblioteca/novo/base/teses/BU000098989.pdf/http://www.maxwell.vrac.pucrio.br
/18926/18926_1.PDF/http://www.escolalucinda.com.br/dautilidade.html/http://sistemas2.uespi.br/biblio
tecadigital/uploads/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20vers%C3%A3o%20final%20para%20impres
s%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2015. 9.30.00 
21 Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=xLlvIzAS740/https://www.youtube.com/watch?v=okueC1fQc 
ttps://www.youtub.com/watch?v=mN-Q_xAlc/https://www.youtube.com/watch?v=naKqZisP8-Y>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=04_5ikpLhuM>. Acesso em:14 dez. 2015. 16.08.00. 
 

http://www.uniube.br/biblioteca/novo/base/teses/BU000098989.pdf
http://www.maxwell.vrac.pucrio.br/18926/18926_1.PDF
http://www.maxwell.vrac.pucrio.br/18926/18926_1.PDF
http://sistemas2.uespi.br/bibliotecadigital/uploads/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20vers%C3%A3o%20final%20para%20impress%C3%A3o.pdf
http://sistemas2.uespi.br/bibliotecadigital/uploads/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20vers%C3%A3o%20final%20para%20impress%C3%A3o.pdf
http://sistemas2.uespi.br/bibliotecadigital/uploads/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20vers%C3%A3o%20final%20para%20impress%C3%A3o.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xLlvIzAS740
https://www.youtube.com/watch?v=okueC1fQcSE
https://www.youtube.com/watch?v=naKqZisP8-Y
https://www.youtube.com/watch?v=04_5ikpLhuM
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leigos, impondo-lhes e inculcando-lhes um habitus religioso particular, isto é, 
uma disposição duradoura, generalizada e transferível de agir e de pensar 
conforme os princípios de uma visão quase sistemática do mundo e da 
existência (BOURDIEU, 2004, p. 88). 

 
 

Nesse viés de pensamento, de acordo com os estudos de Furlin (2008), as 

mulheres de forma geral não fazem parte das hierarquias no Cristianismo e em outras 

religiões. O acesso ao poder institucional está legitimado pelo ser masculino e pelas 

representações simbólicas que foram sendo cristalizadas ao longo dos séculos. Nesse 

sentido, pode-se dizer que esta se institucionalizou como uma religião eminentemente 

masculina, uma vez que ser homem ou ser mulher, no âmbito religioso, significa mais 

do que uma representação sexual, ou seja, trata-se da possibilidade de acessar ou 

não o espaço do poder na hierarquia, do culto e, até mesmo, do ensino e da produção 

do saber teológico-religioso.  

Percebemos também, a partir do conteúdo exposto nas canções e depoimentos 

orais que as Missionárias tinham consciência da violência de gênero que sofriam por 

parte da instituição Igreja Católica de organização piramidal, e por parte da sociedade 

como um todo.  Porém, parece que elas optam por saídas estratégicas para esses 

embates, por meio da resistência e ocupação de outros espaços possíveis nos meios 

sociais e eclesiais, realizando assim, um enfrentamento indireto das práticas 

machistas.   

Para Garcia (2004, p. 10), “as religiosas, enquanto mulheres, constituem um 

grupo oprimido atuando junto a grupos oprimidos”.  Destaca em sua pesquisa que, 

quando a hierarquia da Igreja traça estratégias de evangelização com as quais as 

religiosas22 das congregações não se identificam, elas, pessoal e grupalmente, 

ocupam espaços possíveis dentro da pluralidade existente na Igreja, resistem 

enquanto congregação, e seguem seu caminho apoiadas em suas experiências, 

constroem e cultivam significados que as movem a assumir novas posturas e 

possibilidades. Essas práticas de resistências podem se somar a tantas outras 

estratégias de lutas que procuram por grandes mudanças nos diversos contextos. 

 Em relação ao conceito de resistência, é importante pontuar que não nos 

referimos aqui exclusivamente ao confronto direto de forças, mas adotamos uma 

                                                           
22O termo “Religiosa ou Religiosas” é usualmente aplicado para se referir a mulheres pertencentes a 
congregações ou a ordens religiosas.    
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noção mais abrangente e complexa. Partilhamos, em primeiro lugar, do que foi 

indicado por Michel Foucault (1988, p. 91), segundo o qual toda relação de poder traz 

consigo uma ação de resistência. Todavia, essas práticas podem assumir inúmeras 

maneiras de configuração, sem deixar de interrogar as relações de poder 

estabelecidas.  

Assim, tal como gênero, experiência é outra categoria relevante e necessária 

para esta pesquisa e que também conta com definições de Joan Scott. Perceber quais 

as significações de gênero que surgem em determinados contextos, por meio da 

noção de experiência, possibilita trabalhar com o campo da subjetividade na pesquisa, 

dimensão importante para as ciências humanas. 

 

1.4 Categoria Experiência na Pesquisa 

 

Ao discorrer sobre a categoria experiência, Scott chama a atenção para os 

cuidados necessários que devemos assumir ao trabalhar com o esse conceito. Logo 

no início do texto, “A Invisibilidade da Experiência” (1998), Scott adverte para o risco 

de tomar a experiência por si só, como autoevidente, pontuando:  

 
 

Quando a experiência é considerada como a origem do conhecimento, a 
visão do sujeito individual (a pessoa que teve a experiência ou o/a 
historiador/a que a relata torna-se o alicerce da evidência sobre o qual se 
ergue a explicação). Questões acerca da natureza construída da experiência, 
acerca de como os sujeitos são, desde o início, construídos de maneiras 
diferentes, acerca de como a visão de um sujeito é estruturada - acerca da 
linguagem (ou discurso) e história - são postas de lado. A evidência da 
experiência, então, torna-se evidência do fato da diferença, ao invés de uma 
maneira de explorar como se estabelece a diferença, como ela opera, como 
e de que forma ela constitui sujeitos que veem e agem no mundo (SCOTT, 
1998, p. 4). 
 

 

Em sua construção sobre a experiência, Scott é bastante enfática ao destacar 

a importância da história na construção da experiência, afirmando que só quando 

compreendemos verdadeiramente a história é que percebemos a experiência. Por 

diversas vezes, ela repete esse argumento, conforme podemos perceber no trecho a 

seguir: “não são os indivíduos que têm experiência, mas os sujeitos é que são 

constituídos através da experiência” (SCOTT, 1998, p. 5).  
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Ela destaca que a historicização representa uma resposta aos muitos/as 

historiadores/as contemporâneos/as que argumentam que uma experiência sem 

problematização é o fundamento de suas práticas, vale-se do literário, a partir da 

literatura, como algo que aponta para várias possibilidades de interpretação, para 

compreender a experiência.  

Pensando em como analisar a linguagem presente na experiência, Scott afirma: 

“o tipo de leitura que tenho em mente, não pressupõe uma correspondência direta 

entre palavras e coisas, nem se restringe a significados únicos, nem tem o propósito 

de resolver contradições” (SCOTT, 1998, p. 16). Nesse sentido, a “experiência é uma 

história do sujeito. A linguagem é o local onde a história é encenada. A explicação 

histórica não pode, portanto, separar as duas”23.  

Pontua também que o literário não deve ser transformado em fundamental, no 

sentido de normativo, para não correr o risco de única escolha, mas de escolhas 

possíveis. Recorrer à experiência vivenciada pelas pessoas tem se mostrado uma 

estratégia teórico-metodológica importante, tendendo não tomar como referência 

categorias pré-estabelecidas, as quais podem compreender os sujeitos de maneira 

generalizada.  

Ao definir o sujeito, Scott diz que é a experiência que o constitui, e não o sujeito 

que possui a experiência como um dado. Diante disso, a experiência é o que se 

procura explicar e, logo, historicizar, e não é ela o fundamento, a origem ou evidência, 

(porque pode ser vista ou sentida) do conhecimento. Ao fazer isso, historicizar a 

experiência, historiciza-se também as identidades que ela produz, buscando explicá-

las e não as encarando como óbvias e incontestáveis.   

Pensar a experiência como Scott propõe implica em uma crítica ao discurso 

rígido, à forma de se construir o saber e a relação do sujeito com esse saber. Logo, 

ela critica as definições da experiência como algo que o sujeito possui. Para ela, os 

conceitos de experiência, que trazem essa noção, impedem questionamentos sobre 

os processos de construção do sujeito, da relação com o discurso, da relação do 

sujeito com o conhecimento e dos efeitos da diferença nesse conhecimento.  

Assim, Scott defende que escrever a História deve ir além do que construir 

sujeitos com uma identidade essencializada ao descrever suas experiências para 

                                                           
23 (Idem, ibidem, p. 16). 
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fundamentar isso. Portanto, posiciona-se contra o essencialismo, pois acredita que o 

mesmo cria identidades fixas e, ao invés de analisar o processo ideológico da 

construção do sujeito, acaba por naturalizá-lo.    

Uma recusa ao essencialismo parece particularmente importante nos dias 

atuais e no âmbito da História, à medida que a pressão disciplinar cresce para 

defender o sujeito unitário em nome da sua “experiência”. Para Scott, deve-se tentar 

compreender os processos discursivos complexos e mutáveis pelos quais identidades 

são afirmadas e não pensar o sujeito a partir de sua experiência como algo fixo. 

Nesse sentido, em Lauretis (1984, p. 253), a experiência sempre pode ser 

ressignificada porque ela está vinculada ao processo contínuo de interação da 

subjetividade com o mundo, “não mediante ideias ou valores externos, causas 

materiais, mas com o compromisso pessoal, subjetivo das atividades, discursos e 

instituições que dão importância (valor, significado e afeto) aos acontecimentos do 

mundo”.  

Nesse processo, uma pessoa se coloca a si mesma na realidade social e com 

isso percebe-se e se apreende como algo subjetivo (referindo-se a si mesmo ou 

originário nele) às relações materiais, econômicas e interpessoais, que são sociais e 

históricas. Assim, é ao efeito dessa interação com a realidade social (e para as 

mulheres inclui as relações de gênero) que Lauretis chama de experiência. Ela define 

a experiência “como complexo de hábitos resultado da interação semiótica do ‘mundo 

exterior’ e do ‘mundo interior’, uma engrenagem do sujeito (eu) na realidade social” 

(LAURETIS, 1984, p. 284).  

Sobre o conceito de "experiência", Scott fala da importância de se trabalhar 

esse conceito numa dimensão relacional, subjetiva e não como realidade evidenciada 

ou autorizada. Compreender a experiência não como um conhecimento em si, mas 

como uma realidade que deve ser questionada, no processo de articulação e 

produção epistemológica. 

É nessa perspectiva das categorias de gênero e de experiência, defendidas por 

Scott, que esta pesquisa foi desenvolvida, compreendendo experiências das 

mulheres, sobretudo das Missionárias e integrantes dos movimentos de mulheres e 

movimentos feministas, como algo a ser historicizada e não como conhecimento 

pronto e inquestionável. 
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1.5 Trajetórias dos Movimentos de Mulheres e Feministas no Brasil 

 

Após apresentação das diversas construções no processo de organização da 

Congregação das MJC, analisamos as trajetórias dos movimentos de mulheres e de 

feministas no Brasil, no intuito de compreender as possíveis conexões entre esses 

três grupos de mulheres.   

Para a antropóloga Cynthia Sarti (2001), no Brasil, o feminismo militante, que 

nasce nos anos de 197024, surge, sobretudo, como consequência da resistência das 

mulheres à Ditadura Militar. Os movimentos feministas e de mulheres, que se 

organizaram nesse período, explica Sarti, expandiram-se a partir de uma articulação 

entre mulheres das camadas médias, como aquelas que tiveram acesso à educação 

universitária25, com as mulheres das camadas populares e suas organizações de 

bairros.  

Essas organizações de mulheres nas periferias das principais cidades 

ganharam força como parte do trabalho pastoral inspirado na Teologia da 

Libertação26. Dessa forma, “o tom predominante foi o de uma política de alianças entre 

o feminismo, que buscava explicitar as questões de gênero, os grupos políticos de 

esquerda e a Igreja Católica, todos navegando contra o regime militar” (SARTI, 2001, 

p. 37, 38).  

Nesse contexto, embora a articulação entre movimentos feministas e os 

movimentos de mulheres mobilizassem um número consideravelmente grande de 

mulheres, não se levantavam questões feministas como bandeira de luta; lutava-se 

por creches, por transporte urbano, por melhores condições de habitação sem, 

contudo, serem incluídas questões exclusivamente femininas, como a violência contra 

as mulheres e outras. Assim, trazemos o que Irmã Maria de Oliveira fala de sua 

                                                           
24Mariza Corrêa (2001), assim como Cynthia Sarti, argumenta que o atual movimento feminista 
brasileiro teve a sua maior expressão na década de 1970, levando-se em conta que houve outros 
momentos no movimento feminista no país, desde o início do século passado.   
25Heilborn e Sorj (1999) afirmam que as acadêmicas feministas ocupavam uma posição privilegiada 
para receber as questões que já vinham sendo discutidas desde o final dos anos 1960 na Europa e nos 
Estados Unidos. Assim, quando o movimento feminista brasileiro adquire realmente visibilidade a partir 
de 1975, muitas das suas ativistas já estavam inseridas nas universidades. 
26 A Teologia da Libertação surge nos anos 1970, tendo como fundamento teórico a Igreja dos pobres. 
O seu discurso se estabelece através da experiência das CEB’s com suas lutas sociais. 



61 
  
 

participação nas pastorais sociais da Igreja e de seu despertar e atuação no 

movimento de mulheres, quando morou por cinco anos na cidade de Três Lagoas/MS. 

 
 
Quando morei em Três Lagoas/MS, no ano 1988, comecei a trabalhar nas 
pastorais sociais com grupos de mulheres ajudando assim na parte de 
promoção humana, tinha o grupo de costura e outro de pintura em tecido. 
Então no tempo do natal a gente intensificava o trabalho com esses grupos 
de mulheres. Foi lá que eu ouvir falar e entrei em contato com o movimento 
de mulheres. Lá organizamos a marcha das mulheres no dia oito de março. 
Não tive nesse momento grande conhecimento sobre o movimento de 
mulheres mais tive uma pequena participação. Fiquei cinco anos neste 
trabalho. Participei de algumas reuniões das mulheres em Campo 

Grande/MS e apoiava algumas mulheres que queriam ser candidatas27. 
 
 

A partir deste relato, percebemos que a depoente fala de sua participação na 

promoção humana das mulheres que frequentavam aqueles grupos através da 

realização de cursos de corte e costura e de pinturas em tecido. Possivelmente, essa 

prática de organizar pequenos grupos de convivência para troca de saberes também 

tinha objetivos de produzir artigos materiais de uso e para comercialização, a fim de 

garantir a autossustentação financeira.  

Percebemos isto, quando a entrevistada faz referência ao período do Natal. 

Enfatiza também o apoio dado a algumas mulheres que queriam ser candidatas, 

percebemos, neste aspecto, um despertar para o campo da política partidária, 

compreendido provavelmente por elas como um direito e como possibilidades de 

crescimento e inserção nos espaços políticos de decisões, majoritariamente ocupados 

por homens.  

Na vertente de Margareth Rago, em “Os feminismos no Brasil: dos anos de 

chumbo à era global” (2003), paralelamente às organizações de mulheres nas 

periferias, algumas mulheres feministas brasileiras propuseram-se a questionar 

radicalmente as relações de poder entre os gêneros, que se estabeleciam no interior 

dos grupos políticos de esquerda.  

Já para Heilborn e Sorj (1999), os problemas sociais em nossa sociedade 

altamente desigual impuseram ao feminismo uma orientação mais moderada, no que 

diz respeito ao confronto entre os sexos, e mais articulada com o discurso dominante 

                                                           
27 Entrevista gravada em 18 de junho de 2015. Local: Comunidade Missionária Casa Regional, 
Goiânia/GO. 
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das esquerdas. Assim, as feministas definiram que o alvo de sua preocupação deveria 

ser as mulheres trabalhadoras, consideradas como as principais portadoras da 

Revolução Social. Nesse sentido, Yasmine Ergas (1994), no artigo “O sujeito Mulher: 

O feminismo dos anos 1960-1980”, traz relevante colaboração quando afirma que os 

grupos feministas tiveram dinâmicas diferenciadas de desenvolvimento no Ocidente: 

 
 
Nem todos os feminismos se desenvolveram com igual sucesso nos 
diferentes países ocidentais. Muitas mulheres preferiam apoiar os 
movimentos de mulheres de aparência mais neutra em vez dos movimentos 
feministas; outras declaravam: não sou feminista, mas [...] Porém, a própria 
forma do seu distanciamento serviu para confirmar a centralidade do 
feminismo como parâmetro da política das mulheres (ERGAS, 1994, p. 587). 

 
 

Para Ergas, os diversos grupos feministas tiveram desenvolvimento de maneira 

diferenciada nos diferentes países, com realidades, contextos e culturas específicas 

de cada lugar. Quando muitas mulheres preferiam apoiar e participar dos movimentos 

de mulheres com enfoque mais moderado, e que não se autodenominavam feminista. 

Por outro lado, a autora ressalta que este afastamento por parte de muitas mulheres, 

serviu para reafirmação do feminismo como elemento norteador da luta política das 

mulheres. 

No texto citado a seguir, percebemos que Rago (2003) apresenta um breve 

histórico dos movimentos feministas no Brasil e analisa a crescente participação das 

mulheres em diversas esferas da sociedade brasileira. Sobre os grupos de feministas 

formados especialmente na segunda metade da década de 70 e início dos anos 80, 

ressalta a busca pela criação de uma linguagem própria para falar sobre as mulheres: 

 
 
Somente depois desse primeiro momento de afirmação do feminismo 
enquanto movimento social e político que lutava pelos direitos das mulheres, 
mas que também se colocava na luta pela redemocratização do país, é que 
as feministas passaram a propor uma nova concepção da política, ampliando 
os próprios temas que constituíam o campo das enunciações feministas na 
esfera pública (RAGO, 2003, p. 6).  

 
 

Os movimentos feministas foram construindo caminhos e diferentes trajetórias 

a partir de diversos processos tendo como meta o fortalecimento da própria 

organização. Ao buscar uma linguagem própria para falar sobre as mulheres, as 
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feministas propuseram novas maneiras de conceber a política ampliando as propostas 

na esfera pública em favor dos direitos das mulheres.  

A pesquisadora Ilze Zirbel (2007), em “Estudos Feministas e Estudos de 

Gênero no Brasil: Um Debate”, analisa a ampla atuação dos grupos de feministas na 

sociedade brasileira, destaca participação em diversos espaços, como nos 

movimentos populares, nos grupos de esquerda, nas Igrejas, no campo das artes, nas 

universidades, no jornalismo alternativo, nos grupos de reflexão e com as feministas 

que se encontravam exiladas. Essa participação se deu em consonância com os 

grupos de mulheres dentro e fora do Brasil. 

 
 

Observando a atuação dos grupos de feministas durante a segunda metade 
da década de 1970, podemos verificar a sua presença em torno de oito 
espaços mais ou menos distintos: os movimentos populares (clubes de mães, 
movimento operários), os grupos de esquerda (sindicatos, partidos políticos), 
as igrejas, o campo das artes (teatro, música, literatura), as universidades e 
centros de pesquisa, o jornalismo alternativo, os grupos de reflexão (com 
profissionais e donas de casa) e as feministas organizadas no exílio 
(conectadas a grupos de mulheres, fora e dentro do Brasil) (ZIRBEL 2007, p. 
36). 

 
 

Nesse viés, se os movimentos de mulheres e movimentos feministas se 

encontram em diversos espaços comuns aos grupos, como afirma Zirbel, podemos 

assim expor a ocorrência de encontros, conexões e intersecções entre esses 

movimentos. Afinal, o campo de atuação, e o lugar social de luta, são os mesmos. 

De acordo com Narvaz e Koller (2007), os movimentos feministas teriam se 

desenvolvido ao longo do século XX, por meio dos três momentos que funcionaram 

em praticamente todos os países ocidentais. As primeiras ações englobavam direitos 

civis e sufrágio universal, que consiste na extensão do direito de voto28, a todos os 

indivíduos; a segunda onda demandava afirmação do sujeito mulher como autônomo 

e diverso, por meio do alargamento da categoria mulher que passa a se preocupar 

com mulheres negras, pobres, indígenas, muçulmanas e tantas outras, contemplando 

                                                           
28 A conquista do direito ao voto feminino no Brasil se deu a partir da promulgação do novo Código 
Eleitoral pelo então presidente Getúlio Vargas em fevereiro de 1932 (Decreto 21.076/32). Mesmo 
assim, somente as mulheres casadas, portando autorização dos maridos, ou as viúvas e solteiras com 
renda própria poderiam votar. Em 1934, a Assembleia Nacional Constituinte eliminou as restrições 
existentes, tornando o voto obrigatório apenas para as mulheres que exercessem algum tipo de função 
remunerada em cargos públicos. Somente com a Constituição de 1946 a obrigatoriedade plena do voto 
foi instituída (PINHEIRO, L. S. Vozes femininas na política: uma análise sobre mulheres parlamentares 
no pós-Constituinte. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2007, p. 59). 
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a heterogeneidade existente em níveis individuais e de grupos, e a terceira onda se 

organiza com o processo de afirmação do pós-estruturalismo, dos movimentos 

homossexuais e das políticas.  

Outro ponto importante para a chamada terceira onda refere-se à adoção do 

termo gênero ou estudos de gênero que vieram a se consolidar como um campo do 

saber. Os estudos de gênero surgiram como uma forma de colocar as questões das 

mulheres no conjunto das preocupações da academia, inicialmente através das 

ciências humanas e após algum tempo com ampliação para outras áreas. Entre outras 

motivações, percebeu-se que o uso do termo gênero abrandava os debates 

divergentes sobre o empreendimento dos estudos sobre mulheres (SCOTT, 1998). O 

surgimento de uma nova onda não determinou o fim da anterior. Essas fases 

coexistiram principalmente com a segunda e com a terceira, em muitos casos de 

maneira conflituosa. Joana Maria Pedro (2011) parece concordar com essa divisão do 

feminismo em ondas quando afirma que 

 
 

Convém sublinhar que pensar o feminismo a partir de diferentes ondas 
reforça a ideia da existência de centros irradiadores e suas margens; é como 
se uma pedra tivesse sido atirada na água, formando várias ondas. Elas vão 
se abrindo e apontando para a circulação de discursos e teorias que partem 
de um centro produtor – em geral, países considerados desenvolvidos do 
hemisfério norte – e se dirigem para o hemisfério sul, localização principal 
dos países considerados subdesenvolvidos. Contudo, o que temos 
encontrado na historiografia de vários países do Cone Sul é, em primeiro 
lugar, a confirmação da existência de “ondas”, em que certas categorias 
emergem – muitas vezes com “atraso” em relação aos “centros emissores” – 
no campo historiográfico; em segundo lugar, que as novas categorias que 
surgem não fazem, no entanto, desaparecer as anteriores. Convivem lado a 
lado, em pleno século XXI. Outra questão importante: muito da história que 
se escreve não é realizado apenas por historiadoras, mas também e 
principalmente por sociólogas e antropólogas (PEDRO, 2011, p. 271). 

 
 

Portanto, esta pesquisa sobre as MJC, movimentos de mulheres e movimentos 

feministas, assumindo o recorte temporal nos anos 70 e 80 do século XX, está inserida 

no segundo momento do feminismo no Brasil: período de intensa articulação social, 

favorecido pelo clima político do regime militar no início dos anos 1970. Portanto, ao 

analisar dados da fundação da Congregação das MJC, percebemos aspectos 

relevantes no seu compromisso de evangelização voltado para questões religiosas, 

culturais, sociais e políticas, relacionadas com o cotidiano da vida das pessoas.  
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A categoria experiência, assumida como metodologia que pode provocar 

historicização das fontes, aparece como elemento fundamental para construção de 

novos olhares e novos pontos de vista. A percepção das trajetórias das Missionárias, 

dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas, serviu para identificar 

aproximações e distanciamentos entre os três grupos. 

Por fim, Gênero como categoria analítica perpassa conteúdos e experiências 

para questionar estruturas de dominação e propor possibilidades de relações 

equitativas entre seres humanos. Na investigação da compreensão de gênero por 

parte das Missionárias, ressaltamos que as mesmas tinham consciência da violência 

de gênero, porém não assumiram um enfrentamento direto. No entanto procuraram 

saídas alternativas, sem perder seu dinamismo e protagonismo histórico. 
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CAPÍTULO II – MULHERES EM MOVIMENTO: ARTICULAÇÃO E PRÁTICAS DE 

RESISTÊNCIA 

 

Neste capítulo, tecemos considerações sobre a participação das mulheres em 

lutas contra a Ditadura Militar, na organização das CEB’s, nos movimentos 

reivindicatórios contra a carestia, pelo direito ao voto, por educação, saúde, moradia, 

movimentos de bairro. Nestas articulações, analisamos aproximações e 

distanciamentos entre MJC, movimentos de mulheres e feministas, objetivo geral 

desta pesquisa. 

Com a finalidade de atingir os demais objetivos propostos, investigamos as 

diferenciações entre os movimentos de mulheres e os de feministas, tecendo 

considerações sobre seus entrecruzamentos e pontos específicos de cada grupo, 

situando suas trajetórias dentro do contexto histórico das décadas de 1970 e 1980. 

Nessa contextualização, consideramos que esses dois movimentos estudados fazem 

parte das ideias que outros movimentos sociais acham relevantes para suas 

definições de luta. 

Ao analisarmos os lugares de fronteira das organizações dessas mulheres e a 

percepção de suas atuações ou práticas de proximidades ou distanciamentos, 

compreendemos conceitos dos movimentos sociais, como um campo de estudo que 

aporta esses grupos. Dessa forma, ao discorrermos sobre práticas de resistência das 

mulheres, podemos concebê-las como pessoas dotadas de capacidades para 

empreender lutas e organizações em prol de direitos comuns, que abrangem equidade 

nas relações de gênero. Trabalhamos com experiências de mulheres ligadas à religião 

ou a outros aspectos da sociedade, analisamos tais mulheres como seres 

multifacetados que transitam nas diversas áreas, como o campo social, o político e o 

cultural. 

Na organização das CEBs, em Goiânia e em outros lugares do Brasil, houve 

grande participação de mulheres que foram ocupando espaços até então não 

permitidos para elas. Muitas se tornaram coordenadoras de grupos e assim 

receberam informações e formação sobre práticas organizativas de luta em outros 

espaços e com isso criaram intercâmbio de trocas de conhecimento. Portanto, nas 
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CEB’s, as reivindicações das mulheres se deram entrelaçadas com outras 

necessidades dos participantes. 

Assim, ao trabalhar a questão sobre autodefinição de ser ou não ser feminista, 

percorremos aspectos relevantes de luta das mulheres integrantes dos três grupos 

delimitados para este estudo, ou seja, MJC, movimentos e mulheres e feministas, 

considerando suas reivindicações que articulam e que agrupam o interesse de 

mudanças sociais de grupos com seus diferentes olhares, com suas memórias e 

histórias, portanto, cruzando também suas trajetórias e fronteiras de ideais que se 

conectam. 

 

2.1 Diferenças entre Movimentos de Mulheres e Feministas 

 

Ao buscarmos compreender as diferenças entre movimentos de mulheres e 

feministas, analisamos a partir de suas práticas e posicionamentos políticos, para 

percebermos elementos de proximidades e distanciamentos entre os três grupos 

estudados. Abranger a diferenciação entre movimentos de mulheres e movimentos 

feministas nunca foi tarefa fácil, porém, seguindo as pegadas de algumas estudiosas 

sobre o assunto, procuramos estabelecer prováveis definições mesmo que estas 

estejam longe de abarcar toda conceituação presente nas práticas e nas experiências 

das mulheres participantes destes grupos e movimentos sociais. 

Uma possibilidade de reflexão apresentada sobre o assunto é oferecida por 

Simone Pereira Schmidt (2009), no texto “Cravo, canela, bala e favela”. O texto, além 

de apresentar breve historicização das elaborações teóricas da autora, aponta para 

caminhos de resistências prováveis construídos em distintos contextos, provocando o 

questionamento da representação das mulheres dos movimentos de mulheres como 

“o outro” do movimento feminista. 

 Schmidt apresenta elementos pertinentes para o debate sobre o tema a partir 

da experiência pessoal de uma feminista branca. Como parte da reflexão tecida ao 

longo dos anos, a autora evidencia o quanto a linha fronteiriça, demarcatória das 

diferenças entre os movimentos de mulheres e feminismos é pouco densa. 
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Minha formação como feminista, no início dos anos 80, se deu em grande 
parte na definição de uma especificidade feminista que nos diferenciasse dos 
chamados ‘movimentos de mulheres’, ou seja, aqueles movimentos de lutas 
populares protagonizados por mulheres no país, que então vivia seu 
renascimento democrático após o mais duro período da ditadura. Jovens 
intelectuais em formação, nós aprendemos desde cedo à cartilha da 
especificidade, palavra por meio da qual procurávamos nos definir, 
afastando-nos daquelas que erguiam bandeiras sociais mais amplas, usando 
sua condição de mulheres para reivindicar o que, em nossa opinião, lhes 
ditava a agenda da esquerda, historicamente masculina e patriarcal. Foi 
necessário um longo percurso, em que por diversas vezes cruzei a fronteira 
que separa a teoria da ação política, num movimento de vai e vem que lembra 
os pontos de uma costura. Foi necessário mesmo que houvesse essa costura 
em minha trajetória pessoal e política, para que eu chegasse hoje a 
compreender que, vivendo num contexto histórico diferente do europeu e do 
norte-americano, fui e sou parte de uma outra história do feminismo, nem 
sempre identificada com a modernidade, e sempre situada como periferia. 
Como parte dessa outra história localizada na América Latina, vi acontecer 
movimentos como o das margaridas na Paraíba, das sem-terra, das sem-teto; 
acompanhei as lutas de mulheres que foram às ruas para bater panelas 
contra a fome e a carestia, de mães que foram às praças gritar por seus filhos 
desaparecidos. Domésticas, donas de casa, negras, brancas, mestiças, 
cholas, indígenas, madres, guerrilheiras, margaridas, evitas, beneditas, a 
história do feminismo, por aqui, muitas vezes na contramão da pós-
modernidade, se escreveu em sofridas lutas, em que a classe e a raça 
necessariamente se articulavam ao gênero, colocadas suas urgências todas 
na ordem do dia, antes mesmo de tal articulação imperar nas agendas dos 
feminismos metropolitanos. Não há como, efetivamente, escrever a história 
do feminismo reivindicando uma especificidade construída a partir de fora da 
nossa experiência. Por isso talvez a tarefa mais urgente para a teoria 
feminista construída ‘fora do centro’ seja a de reler sua história a contrapelo, 
estabelecer uma zona de contato em que se ponham em diálogo a história 
do movimento de mulheres na América Latina e as teorias produzidas no 
espaço acadêmico, traduzidas dos grandes centros hegemônicos 

(SCHMIDT, 2009, p. 805-806, grifos da autora)29. 
 

 

Diante desta contribuição de Schmidt, levantamos alguns questionamentos que 

perfilham as ideias das pessoas, mas não pretendemos expor respostas para tais 

indagações, pois são problemáticas e se tornam difíceis de serem respondidas pelas 

suas complexidades: será que as mulheres dos movimentos de mulheres 

compreendem o seu movimento como “o outro” do movimento feminista? O que 

realmente lhes faz compreender como o “outro”? Seria uma alegação de que os 

movimentos de mulheres lutam por questões não tão específicas das mulheres. 

Contemplando seus desdobramentos em lutas pelos direitos de outros grupos 

também marginalizados.  

                                                           
29 Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104026X2009000300010/12129>.  Estudos 
Feministas, Florianópolis, n. 17, v. 3, p. 799-817, set./dez. 2009. Acesso em: 23 mar. 2015. 10.30.00.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104026X2009000300010/12129
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Para Cynthia Semíramis, (2013) em seu artigo “Perspectivas das mulheres e 

mudanças na teoria do direito”, em relação aos desafios atuais dos feminismos, a 

primeira observação a ser feita quando se fala de feminismos é que nem todo 

movimento de mulheres é feminista. Para a autora, as mulheres podem se associar 

para lutar por causas comuns que nada tem a ver com mulheres ou que não interfira 

nos direitos das mulheres.  

Como exemplo, cita mulheres que lutaram contra a carestia/inflação (como as 

fiscais do Sarney na década de 1980). Não estavam lutando pelos direitos específicos 

das mulheres. Poderiam questionar por que a responsabilidade por alimentar, 

sustentar a família não deve ser somente da mulher, mas não o fizeram: a luta delas 

se caracterizou por busca de mudanças, por melhores condições de vida para o 

conjunto das pessoas diretamente prejudicadas pelas políticas dos governos, fato que 

interfere diretamente em seu cotidiano, sem questionar seu papel na sociedade.  

De acordo com os estudos de Semíramis (2013), para se afirmar que um 

movimento é feminista, torna-se necessário que ele seja um movimento que questione 

o papel das mulheres na sociedade e que atue para ampliar os seus direitos. Lembra 

que historicamente as mulheres foram consideradas juridicamente incapazes e 

subordinadas aos homens.30 Tal colaboração torna-se esclarecedora sobre 

posicionamentos dos movimentos feministas31 que buscam estabelecer discussões 

sobre direitos e os lugares das mulheres na sociedade. Podemos dizer que neste 

sentido os movimentos de mulheres assumem defesas de questões mais amplas, 

além de assumir o debate sobre os direitos das mulheres, assumem também a luta 

em favor de outros grupos marginalizados, como jovens, crianças, trabalhadores/as 

desempregados/as, entre outros. 

Para Tatau Godinho (2008, p. 9), em “Feminismo, prática política e luta social”, 

a divisão entre feminismo e movimento de mulheres é problemática, uma vez que o 

feminismo, enquanto teoria e prática pela libertação das mulheres, não pode ser 

compreendido como campo distinto do movimento de mulheres. Segundo a autora, o 

feminismo “é a ideologia e a prática que orienta que conforma que constrói o 

movimento de mulheres; ou ele é um pensamento estéril”. 

                                                           
30Disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc/10/resources/anais/20/1384447602 ARQUIVO 
cynthiasemiramis.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2015. 11.10.00.   
31 Utilizaremos o termo “movimentos feministas” no plural, considerando sua heterogeneidade. 

http://www.fazendogenero.ufsc/10/resources/anais/20/1384447602%20ARQUIVO%20cynthiasemiramis.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc/10/resources/anais/20/1384447602%20ARQUIVO%20cynthiasemiramis.pdf
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Vera Soares (1995), em “Muitas faces do feminismo no Brasil”, articula 

considerações relevantes sobre os movimentos de mulheres e suas principais 

contribuições na construção de relações sociais. 

 
 

Os movimentos de mulheres, como outros movimentos sociais, são 
movimentos não clássicos, na medida em que transcorrem nas esferas não 
tradicionais de organização e ação política — a novidade é que tornaram 
visíveis a prática e a percepção de amplos setores sociais que geralmente 
estavam marginalizados da análise da realidade social, iluminaram aspectos 
da vida e dos conflitos sociais em geral obscurecidos e ajudaram a questionar 
velhos paradigmas da ação política. Uma das principais contribuições do 
movimento de mulheres tem sido evidenciar a complexidade da dinâmica 
social e da ação dos sujeitos sociais, revelando o caráter multidimensional e 
hierárquico das relações sociais e a existência de uma grande 
heterogeneidade de campos de conflito (SOARES, 1995, p. 38). 

 
 

De acordo com a literatura pesquisada neste estudo, podemos deduzir que 

grande parte dos movimentos de mulheres nos anos de 1970 e 1980, no Brasil, 

nasceram dos grupos de vizinhança nas periferias dos grandes centros urbanos. As 

mulheres dos bairros populares construíram uma dinâmica política própria. 

Buscando romper com os papéis socialmente designados e “permitidos” de 

esposas e mães, mulheres fizeram os primeiros protestos contra o Regime Militar. 

Lutaram contra o aumento do custo de vida, reivindicaram boas escolas, centros de 

saúde, água potável, transportes de qualidade, rede elétrica, moradia, legalização de 

terrenos e outras necessidades de infraestrutura urbana, exigiram condições 

adequadas para cuidar de sua família, educar suas crianças (SARTI, 1988; ALVAREZ 

1988). 

Para Alvarez, (1998), em linhas gerais, parece haver um relativo consenso 

quanto ao papel politicamente relevante e à natureza altamente conflituosa e 

internamente diferenciada dos feminismos nos processos de democratização. Dizer 

que a luta feminista foi e é politicamente relevante significa reconhecer que as formas 

de mobilização e os temas que serviram de alvo de politização e publicização do 

movimento feminista, reorganizaram o papel atribuído às mulheres, e, por elas 

ocupado, constitua no imaginário de gênero, nos laços cotidianos entre homens e 

mulheres, seja ainda no espaço de luta e de transformação social.  

Por outro lado, dizer que o feminismo é altamente conflituoso e internamente 

diferenciado significa confirmar tanto o pressuposto da heterogeneidade caro ao 



71 
  
 

registro da construção democrática, quanto à tendência segundo a qual o “feminismo 

se constitui hoje em um campo amplo, heterogêneo, policêntrico, multifacetado e 

polifônico” (ALVAREZ, 1998, p. 265). 

    Nestes termos, tem-se que o movimento feminista é composto por diversas 

e divergentes vozes feministas, isto é, o feminismo, como a maior parte dos chamados 

“novos movimentos sociais”, compõem-se por um sistema de ações e de relações, de 

grupos, organizações e articulações, instituições e individualidades. Para articulação 

das diferenciações entre movimentos de mulheres e de feministas, Mirla Cisne Álvaro 

(2013, p. 174), em sua tese de doutoramento, “Feminismos, lutas de classe e 

consciência militante feminista no Brasil”, faz uma breve e relevante explicação da 

diferença entre movimento feminista e movimento de mulheres.  

 
 

A princípio podemos dizer que todo movimento feminista é um movimento de 
mulheres. Todavia, nem todo movimento de mulheres, necessariamente 
possui uma configuração feminista. Há, por exemplo, movimento de mulheres 
contra o direito ao aborto. A diferenciação, contudo, em termos mais teóricos 
e históricos reside no conteúdo de suas reivindicações. Por muito tempo, 
definiu-se como grupos de mulheres aqueles que lutavam por demandas 
sociais para a melhoria das condições de vida e de trabalho femininas. Por 
movimento feminista definia-se aqueles que lutavam contra a opressão e pela 
libertação das mulheres, pautando questões como a sexualidade, aborto, 
violência, direitos civis e políticos. Contudo, no Brasil a trajetória histórica do 
movimento feminista e do movimento de mulheres se confundiram 
significamente. Houve e há um encontro desses movimentos na identificação 
de suas pautas, ainda que um movimento ou outro de mulheres possa 
distorcer as bandeiras feministas. Contudo, ainda que de uma maneira geral, 
podemos dizer que ambos constroem a mesma história: a luta das mulheres. 
Desta forma, as reivindicações dos movimentos de mulheres no Brasil, como 
o direito à creche e a saúde, são incorporados pelo feminismo, assim como a 
luta contra a violência à mulher, por exemplo, considerada uma bandeira 
feminista é incorporada pelo movimento de mulheres (ÁLVARO, 2013, p. 174-
175). 

 
 

De acordo com essa autora, os movimentos feministas podem ser 

considerados movimentos de mulheres. Porém, destaca que nem todos os 

movimentos de mulheres apresentam características feministas. As diferenciações, 

portanto, se dão em termos teóricos e históricos no conteúdo de suas reivindicações. 

Porém destaca que no Brasil as trajetórias históricas desses dois movimentos se 

confundiram em muitos momentos. Os grandes encontros dessas organizações são 

na identificação de suas pautas que estão voltadas para responder questões que 

favoreçam a vida das mulheres. 



72 
  
 

Para a historiadora e cientista política Celi Regina Pinto, (1992, p. 132), o 

movimento feminista pode ser visto como diferente dos demais movimentos sociais 

por não se organizar em torno de uma reivindicação, mas de uma condição. Para ela, 

o movimento feminista “não é reivindicatório, não se organiza a partir de demandas 

específicas ao Estado. Sua relação com o aparelho estatal é, na maioria das vezes, 

consequência bastante posterior à sua organização”. 

 
 
A condição não reivindicativa do movimento feminista está calcada na 
natureza de exclusão que ele explicita. Enquanto os movimentos 
reivindicatórios se constituem ao redor de uma exclusão específica, sem-
terra, sem-teto, etc., o movimento feminista constitui-se em torno de uma 
condição de exclusão dispersa e, ao mesmo tempo, onipresente no 
sentido de perpassar todas as posicionalidades do sujeito em sua vida 
cotidiana. O movimento feminista organiza-se para lutar contra uma condição: 
não é a luta por políticas públicas, por revisões de códigos de direito ou 
mesmo por creches, delegacias etc. que constituem o movimento, mas a luta 
contra uma condição dada historicamente pela desigualdade nas relações de 
gênero, que se expressam ao nível público e ao nível privado, ao nível da 
razão e do afeto, do trabalho e do prazer, da obrigação e do desejo. Nesta 
condição está a radicalidade do movimento, que tem como consequência 
uma desorganização profunda dos espaços de poder cotidiano: ao mesmo 
tempo em que a exclusão é menos transparente, pois é minimizada por 
discursos de igualdade de direitos 
e cidadania, uma vez enunciada a presença explícita e irremediável no corpo 
(PINTO, 1992, p. 132). 
 
 

Para Pinto (2003, p. 45), são inúmeros os relatos de aproximação do 

movimento de mulheres com o movimento feminista durante as três últimas décadas. 

Ainda que os mais diversos grupos tenham se aproximado do feminismo para utilizar-

se de seus serviços (às vezes, até sem querer se comprometer com ele), a partir desta 

aproximação, passaram a problematizar de forma mais perspicaz a própria condição 

de mulher, assumindo as bases do pensamento feminista e disseminando-o ainda 

mais pela sociedade. 

Considerando a afirmação de Simone Schmidt (2009), em que a linha 

fronteiriça e demarcatória entre os movimentos de mulheres e movimentos feministas 

é bastante tênue, quase que imperceptível, podemos afirmar que a diferenciação se 

dá a partir da prática reivindicatória dos movimentos de mulheres, como parte dos 

movimentos sociais, em defesa de diversos grupos excluídos e marginalizados não 

somente de mulheres, mas de posicionamentos dos movimentos feministas em favor 
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da condição de igualdade de direitos entre mulheres e homens, trabalhando 

especificamente em defesa das mulheres. 

Percebemos que os movimentos feministas apresentam um caráter mais 

radical no sentido de buscar a equidade nas relações de gênero32 e, portanto, 

abordam temas que envolvem política, direito sobre o corpo, economia, entre outros. 

Já os movimentos de mulheres, no Brasil, estiveram ligados por muito tempo às 

pastorais sociais da Igreja Católica e ocuparam-se mais com demandas voltadas para 

a melhoria das condições de vida das famílias, como saneamento, direito à saúde, 

alimentação, educação, habitação, creches etc.  

Por fim, apesar das divergências ou diferenciações entre ambos, constatamos 

que no Brasil esses dois movimentos se uniram, no final da década de 1970, para 

lutarem por bandeiras comuns envolvendo a busca da equidade de direitos para as 

mulheres, apresentam nas suas trajetórias fortes indícios de aproximação entre 

ambos.  

 

2.2 Movimentos Sociais e suas Definições  

 

Partindo do pressuposto de que os movimentos de mulheres e de feministas 

fazem parte dos movimentos sociais, permeamos nosso entendimento sobre 

considerações dos movimentos sociais, sabendo que os mesmos apresentam 

definições diversificadas.  

Maria da Glória Gohn (2008, p. 439), quando fala sobre as abordagens teóricas 

que estudam os movimentos sociais na América Latina, refere-se a essa categoria 

restringindo sua análise ao âmbito dos movimentos sociais urbanos e rurais, “[...] 

organizados no âmbito das demandas por direitos sociais, culturais, por melhores 

condições de vida, acesso à terra, moradia, serviços públicos etc.” 

Para a autora, tal delimitação não busca estabelecer hierarquias, mas apenas 

delimitar o campo de pesquisa. Argumenta que é possível delimitar três frentes de 

ação no universo dos movimentos sociais, contemplando assim suas demandas, suas 

formas de organização e seu campo de ação. A primeira seria composta pelos 

                                                           
32 As relações de gênero pressupõem relações entre pessoas do gênero masculino e do gênero 
feminino e entre pessoas do mesmo sexo. As pessoas não nascem homens ou mulheres. Essas 
identidades são construídas socialmente, na perspectiva do feminismo pós-estruturalista. 
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movimentos identitários que lutam por direitos sociais, políticos, econômicos e 

culturais, abarcando os segmentos sociais excluídos. Incluem-se aqui os movimentos 

das mulheres, das feministas, dos afrodescendentes, dos indígenas, dos portadores 

de necessidades especiais, dos jovens e idosos, dos migrantes e outros.  

A segunda frente de ação seria formada pelos movimentos de luta por melhores 

condições de vida e de trabalho, seja no campo ou na cidade, que reivindicam direito 

e acesso à terra, à moradia, à educação, à saúde, à alimentação etc. Por fim, a terceira 

frente é constituída pelos movimentos globais. “São lutas que atuam em redes 

sociopolíticas e culturais, via fóruns, plenárias, colegiados, conselhos etc.” (GOHN, 

2008, p. 440). Esta forma de ação seria, para Gohn, a grande novidade nos 

movimentos sociais do séc. XXI. Em outra obra, Gohn dispõe que, 

 
 
No Brasil e em vários outros países da América Latina, no fim da década de 
1970 e parte dos anos 1980, ficaram famosos os movimentos sociais 
populares articulados por grupos de oposição aos regimes militares, 
especialmente pelos movimentos de base cristãos, sob a inspiração da 
teologia da libertação. No fim dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990, o 
cenário sociopolítico transformou-se de maneira radical. Inicialmente, houve 
declínio das manifestações de rua, que conferiam visibilidade aos 
movimentos populares nas cidades. Alguns analistas diagnosticaram que 
eles estavam em crise, porque haviam perdido seu alvo e inimigo principal: 
os regimes militares. Em realidade, as causas da desmobilização são várias. 
O fato inegável é que os movimentos sociais dos anos 1970/1980, no Brasil, 
contribuíram decisivamente, via demandas e pressões organizadas, para a 
conquista de vários direitos sociais, que foram inscritos em leis na nova 
Constituição Federal de 1988 (GOHN, 2011, p. 342). 

 
 

Como visto, o conceito de movimento social tem sido utilizado com maior 

frequência no decorrer das últimas décadas do século XX, sobretudo após 1960, 

momento em que os movimentos culturais, étnicos, de gênero, de identidades 

territoriais ganharam espaço político nos Estados Unidos e na Europa. Essa onda de 

protestos e organizações populares também chegou à América Latina por meio dos 

movimentos pela democracia, dos povos indígenas e da luta pela terra. Tal fato 

colocou a necessidade de se compreender teoricamente o papel desses movimentos 

na sociedade.  

Melucci A. (1999, p. 38) considera que os movimentos sociais são construções 

sociais. “São sistemas de ação no sentido em que as suas estruturas são construídas 

por objetivos, crenças, decisões e intercâmbios, todos eles operando num campo 
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sistêmico". Portanto, percebemos que os movimentos de mulheres, jovens, pacifistas, 

direitos humanos, entre outros, são ações coletivas cujas formas de articulação, de 

mobilização e luta expressam características próprias dos movimentos e ações 

coletivas da contemporaneidade.  

Estas ações podem alterar a lógica dominante no terreno do simbólico, 

questionar as ações, a leitura da realidade, e com isso, anunciam e articulam à 

sociedade, novas alternativas, outras possibilidades. Lutam mais pela criação de 

novos códigos e símbolos culturais do que propriamente pelo acesso a bens materiais, 

distinguindo-se assim dos movimentos sociais da era industrial.  

Melucci (1999, p. 73) refere-se aos movimentos sociais como redes, dado que 

considera que esta imagem reflete melhor a forma de ser e de expressão “[…] uma 

rede de pequenos grupos imersos na vida cotidiana que exige que as pessoas se 

envolvam na experimentação e na prática da inovação cultural”.  

Nesta definição de rede, são integradas as organizações formais e redes de 

relações informais que ligam indivíduos e grupos chave, bem como utilizadores de 

serviços e bens culturais produzidos pelo movimento. Os movimentos sociais 

caracterizam-se, portanto, em ações coletivas criadas e organizadas com o intuito de 

propor mudanças em determinadas relações sociais ou preservá-las. Resulta da 

associação de atores sociais que sofrem pressões semelhantes e procuram soluções 

coletivas para seus problemas. “Esses segmentos sociais constituídos por atores 

sociais distintos, possuem identidades diferenciadas, interesses particulares, mas 

expressam algum interesse mútuo” (MELUCCI, 1999, p. 49). 

Sobre o início da organização dos movimentos sociais, Gonh (2000) ressalta 

aspectos do contexto social, político e religioso do Brasil. Na dimensão religiosa, 

destaca a relevante contribuição das CEB’s, 

 
 
A partir de 1974, com a crise internacional do petróleo, o chamado "milagre 
brasileiro" entra em crise. A resistência ao regime militar começa a se 
articular. Os movimentos sociais emergem das cinzas. Nas cidades, as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), embaladas pela Teologia da 
Libertação, organizaram milhares de pessoas e deram origem a movimentos 
populares vigorosos como Custo de Vida (depois Carestia), movimentos 
pelos transportes, de favelados pelo direito real de uso da terra onde 
estavam, pela saúde nos centros e postos comunitários de saúde, por vagas 
nas escolas etc. Grande parte desses movimentos serviu de base de apoio 
às greves que se espalharam pelo país entre 1978-1979. Eles formaram os 
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comitês de compra de gêneros de primeira necessidade e de apoio aos 
operários em greve (GOHN, 2000, p. 18). 
 
 

Compreendemos, portanto, os movimentos sociais como ações sociais 

coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da 

população se organizar e expressar suas demandas. Podemos dizer que, na ação 

concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da simples 

denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, 

manifestações, passeatas, questionamentos à ordem constituída, atos de 

desobediência, negociações e outros), até as pressões indiretas.  

Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes 

sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais e utilizam-se 

muito dos novos meios de comunicação e informação, como espaços de debate na 

internet. Daí, a partir de Gohn (2000; 2008; 2011), nas suas definições de movimentos 

sociais, percebemos que esta pesquisa está inserida na primeira frente de ação dos 

movimentos sociais que lutam por direitos, contemplando os segmentos sociais 

excluídos, neste caso, as mulheres.  

Entendemos que os movimentos sociais são manifestações de lutas sociais 

que buscam a transformação da realidade social, de carências econômicas e/ou das 

opressões sócio-política e cultural. Compreender deste modo os movimentos de 

mulheres, de feministas, como integrantes dos movimentos sociais, percebendo suas 

interlocuções, é transitar em ambientes quase que sempre permeados por 

divergências e conflitos.  

 

2.3 Ser ou não Ser Feminista: Outros Olhares 

 

Assumindo nesta pesquisa o recorte temporal nas décadas de 70 e 80 do 

século XX, período em que o Brasil e outros países da América Latina se encontravam 

submetidos ao regime da Ditadura Militar, fez-se necessário verificar como se deu a 

atuação das mulheres frente ao autoritarismo e as demandas postas para a definição 

de ser ou não ser feminista.  
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A segunda onda do movimento feminista33, nascido na década de 70, no Brasil, 

chega sob o impacto do movimento feminista internacional34 e como consequência do 

processo de modernização que possibilitou maior inserção das mulheres nos 

mercados de trabalho e mais acesso ao sistema educacional. 

De acordo com o entendimento de Joana Maria Pedro, (2006), essa segunda 

onda do movimento feminista se deu no Brasil em consonância com o movimento de 

mulheres de diferentes classes sociais, que não vislumbravam alterações 

significativas nas relações de papéis sociais. Não apresentavam forte cunho político 

em suas reivindicações35.  

Já para Sarti (1998), no Brasil, esse processo de modernização incorpora 

também a efervescência cultural de 1968 os novos comportamentos afetivos, o 

acesso ao recurso das terapias psicológicas e da psicanálise, a derrota da luta armada 

e o sentido da elaboração política e pessoal desta derrota para as mulheres, as novas 

experiências cotidianas nas relações de gênero que entraram em conflito com o 

padrão tradicional da sociedade.  

 
 
[...] as marcas de gênero na experiência da tortura, dado a forma específica 
de violência a que foram submetidas às mulheres militantes pela repressão, 
não apenas sexualmente, mas, sobretudo, pela utilização da relação mãe e 
filhos como vulnerabilidade feminina (SARTI, 1998, p. 02). 
 
 

O feminismo brasileiro teve um grande marco em oito de março de 1975, 

quando grandes questões foram debatidas pela Associação Brasileira de Impressa 

(ABI) a respeito das mulheres. Em 1975, como parte das comemorações do Ano 

                                                           
33 Quando dizemos segunda onda do feminismo, partimos da referência das manifestações pelo voto 
com as chamadas sufragistas, no início do século XX, como a primeira onda. 
34 Nos Estados Unidos, o feminismo ressurgiu nos anos 60, estimulado em parte pelo movimento dos 
Direitos Civis e pelas políticas de governo destinadas a estabelecer o potencial feminino, para ir ao 
encontro da expansão econômica através da sociedade, incluindo as profissões e a academia. Moldou 
seu apelo e autojustificativa nos termos da retórica prevalecendo a defesa da igualdade. No processo, 
o feminismo assumiu e criou uma identidade coletiva de mulheres com interesses compartilhados pelo 
fim da subordinação, da invisibilidade e da impotência, criando igualdade e ganhando controle sobre 
seus corpos e suas vidas (SCOOT, 1992, p. 67, 68). 
35 Há uma narrativa de ‘origem’ do surgimento do feminismo no Brasil, na década de 1970, que 
prevalece até os dias atuais. Essa narrativa foi resultado de disputas de poder entre os diversos grupos 
feministas, e entre estes e os diversos personagens envolvidos na luta contra a ditadura militar, 
instalada no País entre 1964 a 1985. Essa luta envolvia para alguns, as dicotomias entre “lutas gerais 
e lutas específicas”, de um lado, e entre “verdadeiramente feministas e não feministas” do outro. A 
forma como foram definidas essas datas, refletem interpretações oriundas de diferentes lugares. Fala 
de poderes e conflitos (PEDRO, 2006, p. 250).  
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Internacional da Mulher, promovido pela ONU, foram realizadas várias atividades 

públicas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, reunindo mulheres 

interessadas em discutir a condição feminina na sociedade brasileira, à luz das 

propostas do chamado “novo” movimento feminista que nesse momento se 

desenvolvia na Europa e nos Estados Unidos. 

O patrocínio da ONU, em um clima de relativa distensão política do regime, 

permitiu às mulheres organizarem-se publicamente pela primeira vez desde as 

mobilizações dos anos 1967-1968. (SARDENBERG, 1994a, p. 103). A partir desse 

evento, surgem novos grupos de mulheres em todo o país. Muitos são somente grupos 

de estudos e de reflexão, organizados de acordo com o modelo dos grupos de 

conscientização surgidos no exterior. Outros são de reflexão e ação, nos quais o 

princípio da autonomia foi um dos pontos de debate no enfrentamento, inevitável, com 

os grupos políticos e, em particular, com as organizações de esquerda (FIGUEIREDO, 

1988). 

Para falar em feminismos dos anos de 1970 e 1980, é preciso compreender o 

sentido que se dava à palavra naquela época e o estranhamento que tal ideia produzia 

nas pessoas. De acordo com a pesquisa de Maria Rosa Dório Ribeiro (2011), 

“Relações de Poder no Feminismo Paulista, 1975-1981”, a primeira vez que se ouviu 

falar sobre o assunto, provavelmente, foi quando Rose Marie Muraro, uma das 

pioneiras nos estudos sobre as mulheres e uma das primeiras que se assumiu como 

feminista, no início dos anos de 1970, e convidou a Norte-americana Betty Friedan36 

para o lançamento do seu livro no Brasil, “A Mística Feminina”, em 1971.  

 
 
Rose Muraro estava à frente da Editora Vozes, na época, tinha algumas 
publicações e conhecia bem as resistências e o deboche com que se tratava 
o assunto na imprensa. Ela própria já havia sido desrespeitada pelo jornalista 
Ibrahaim Sued que a chamara de feia e lésbica, desconsiderando, por 

                                                           
36 Betty Friedan, escritora e pioneira feminista cujo primeiro livro, foi A Mística Feminina, de 1963, lançou 
o movimento feminista contemporâneo, e, com isso, transformou permanentemente a tessitura social 
dos EUA e de muitos países do mundo. Em 1963, o estudo de Betty Friedan se tornou um livro – o 
primeiro da escritora – intitulado The femininemy stique (FRIEDAN, 1963) que, mesmo rejeitado pela 
imprensa anteriormente, tornou-se rapidamente um best-seller, atingindo a marca de 1,5 milhões de 
exemplares vendidos no ano de 1970 (GOODWIN; JASPER, 2009, p. 33). Através da pesquisa para a 
escrita do livro, Friedan detectou na fala de outras mulheres que o mal-estar que elas sentiam e não 
conseguiam definir – que designou como “o problema sem nome” – era também resultado da 
inadaptabilidade da educação que receberam com a imagem da mulher americana produzida pela 
“mística feminina” orientada pelas famílias de classe média e amplamente divulgada pela mídia 
(BORGES. 2007, p 7). 
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consequência, seu trabalho e desqualificando-a como interlocutora. Levou a 
norte americana a tal jornal que se destacava por sua postura antifeminista – 
o Pasquim, para que fosse entrevistada. A convidada foi destratada e 
ridicularizada pelos jornalistas daquela publicação e o assunto foi visto como 
menor, típico das mulheres da “classe média” norte americana, que 
supostamente não tinham do que reclamar e completamente descabido no 
Brasil daquele momento (RIBEIRO, 2011, p. 150). 
 
 

Esta referida obra de Betty Friedam, cujo lançamento se deu nos Estados 

Unidos no ano 1963, teve um considerado alcance entre as mulheres da classe média. 

Se aqui no Brasil o livro não encontrou boa receptividade pela maioria, podemos dizer 

que serviu para despertar a consciência de algumas mulheres na constatação das 

dominações e das diferenças entre homens e mulheres. 

Joana Maria Pedro (2006), referindo-se ao momento político de repressão no 

Brasil, ressalta que parece haver um “rótulo”, uma associação entre feminismos e 

sexualidade, no caso à homossexualidade com o feminismo. Isto acabou por dificultar 

a adesão de muitas mulheres à luta aberta pela igualdade, e era usado como 

argumento final pela sociedade, no sentido de invalidar essas ideias consideradas 

pouco relevantes, que questionavam valores sociais completamente estabelecidos. 

 
 
Durante muito tempo ser feminista foi considerado como sinônimo de ser feia, 
mal-amada, masculinizada e ressentida. Jornais do início do século XX, na 
primeira onda feminista, eram enfáticos em afirmar tal coisa. A palavra 
“feminismo” esteve por muito tempo – e talvez até os dias de hoje - cercada 
de conotações desqualificantes (PEDRO, 2006, p. 98). 

 
 

Diante desses posicionamentos da imprensa brasileira nesse período, 

podemos levantar alguns questionamentos, não com o compromisso de respondê-los 

integralmente, mas vendo-os como moldura para situar esse estudo: o que estaria por 

trás das estratégias para depreciação dos movimentos feministas? Quais grupos ou 

pessoas se beneficiariam? Quais as intencionalidades presentes nestas atitudes? 

Considerando que os movimentos feministas desde seu início têm proposto mudanças 

nas relações sociais desiguais entre pessoas, provavelmente, a imprensa, quando se 

coloca em defesa dos padrões até então estabelecidos, ataca sujeitos sociais que 

propõem e executam mudanças, sobretudo, a grupos e movimentos organizados que 

questionavam as estruturas organizativas da sociedade. Como todos os movimentos 

sociais passam por diversas etapas numa construção contínua de identidades e 
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definições, a partir de releituras críticas da sua ação e atuação, os movimentos 

feministas também construíram e constroem suas trajetórias de luta em contínua 

transformação.  

Voltando ao ato de repúdio brasileiro frente aos feminismos, como se estes 

grupos constituídos lutassem por causas ilegítimas, não se pode deixar de considerar 

a sua assimilação com associação à cultura estrangeira, a explicação é que se tratava 

de um corpo estranho “importado”, na linha de argumento de um nacionalismo 

mesquinho que, em defesa da singularidade nacional, decreta a estrangeirice das 

ideias feministas como se elas não tivessem nada a ver com a nossa realidade e com 

um campo de problemas reais na vida nacional. Para Soares, (1998), o grau de 

repúdio impressiona. 

 
 

A discriminação social por gênero não é uma surpresa, nem uma 
originalidade brasileira. Surpreendente e original é a intensidade da 
resistência, no Brasil, ao feminismo e a seus temas. Apesar da existência de 
militantes, líderes, intelectuais e deputadas feministas, apesar dos avanços 
conquistados nas legislações, apesar de características fortemente 
progressistas de nossa Constituição (assinada em 1988), a resistência ao 
feminismo e a seus temas ainda é imensa. Mesmo nos meios intelectuais, 
mesmo na esquerda, mesmo entre mulheres. Feminismo é frequentemente 
objeto de pilhéria e seus temas são muitas vezes tratados de forma jocosa 
(SOARES, 1998, p. 219). 
 

 

Provavelmente, essas campanhas com enfoques negativos dos movimentos 

feministas colaboraram com a efetivação de certo nível de rejeição dos mesmos por 

parte da sociedade brasileira. Analisemos como se deu a compreensão desse 

processo para mulheres da Vida Religiosa Consagrada, formadas nos moldes 

hierárquicos das relações de gênero, prática corrente dentro das comunidades 

religiosas e na Igreja católica em geral. 

De acordo com Gebara, (2013, p. 105), as mulheres da Vida Religiosa 

Consagrada tiveram medo de abraçar as reivindicações históricas dos movimentos 

feministas. Não assumiram as lutas pela dignidade política, social, cultural e eclesial 

das mulheres. Desse modo, não perceberam que, historicamente, as lutas das 

feministas foram a favor da dignidade e da valorização dos corpos femininos segundo 

as contingências dos espaços e dos tempos. A escritora, ao fazer tais reflexões, fala 
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a partir de suas experiências de vida e como Religiosa, reconhece tais limites e 

incoerências. 

 
 
Não acolhemos o fato de que desde o início havia e há uma pedagogia 
política da libertação dos corpos femininos e uma educação para a liberdade 
sempre renovada e condicionada a cada nova situação. Quisemos fazer 
nossa cozinha à parte, como se pudéssemos continuar concertando e 
comandando o mundo na obediência aos patriarcas do poder religioso com 
nossas velhas ideologias sobre o bem e o mal. Não percebemos que em 
nossas escolas e instituições reproduzimos, sobretudo, no passado o 
estereótipo do homem superior, conquistador e violento e da mulher inferior, 
obediente e submissa. Não percebemos que a teologia que anima a Vida 
Religiosa não é mais capaz de enfrentar a complexidade do mundo de hoje 
(GEBARA, 2013, p. 105). 

  
 

Para esta autora, muitas religiosas presas a determinações de padrões 

estabelecidos pelas Congregações e até pela Igreja, não acolheram e nem assumiram 

possibilidades de uma prática política de libertação dos corpos femininos, nem a 

existência de propostas diferentes para organização das mulheres. Não perceberam 

como foram reproduzidos, sobretudo no passado, os estereótipos do homem superior, 

conquistador e da mulher inferior, obediente e submissa. Isso tudo em prejuízo para 

organizações dos diversos grupos de luta em prol das mulheres. 

Contrapondo ao posicionamento de Gebara, Irmã Maria Raimunda relata em 

depoimento que tentou aproximação e participação num dos grupos de feministas em 

São Paulo. No entanto sentiu certa rejeição por parte das mesmas em relação às 

mulheres negras. 

 
 
E como eu disse pra você, eu fui até em reuniões do movimento feminista, 
tive várias investidas assim, quando estava estudando em São Paulo e nesse 
tempo aproveitei pra conhecer, fui nesses grupos de feministas.  Lá não 
encontrei espaço para mulheres negras37. 
 
 

A depoente afirma que não se sentiu acolhida e atribui tal rejeição ao fato ser 

negra e ao pouco espaço concedido ou conquistado por elas na sociedade. Pela 

literatura estuda, sabemos que os movimentos feministas, a princípio, foram 

organizados por mulheres brancas, universitárias e de classe média. Foi a partir dos 

questionamentos das negras, indígenas provenientes de classes populares que esses 

                                                           
37 Entrevista gravada em 21 de setembro de 2015. Local: Casa Regional, Goiânia/GO. 
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movimentos começaram a repensar suas práticas e a integrar a heterogeneidade 

existente entre as mulheres. 

Marili Bassini (2011)38, em sua pesquisa “Religião e gênero: a construção da 

identidade religiosa feminina na perspectiva da história cultural”, assume como 

principal objetivo analisar como identidades religiosas foram construídas pelas 

mulheres de Vida Consagrada a partir da leitura e vivência da Teologia da Libertação 

e como os movimentos feministas ajudaram no questionamento das ideias de 

liberdade e Reino de Deus para elas, ainda que não o tenham assumido por completo.   

Essa pesquisadora recorre a citações de Ivone Gebara (2005), para destacar o 

contexto real das mulheres e as contribuições dos movimentos feministas para a 

conscientização na busca de sua emancipação e libertação. 

 
 
[...] mesmo a Teologia da Libertação que procurava discutir a libertação 
econômica não levava em conta a situação das mulheres em suas diferenças 
de gênero. Às mulheres ainda estavam designados aos papéis de mãe, 
cuidadora de doentes, do lar, enfim, lugares considerados sem importância 
na estrutura maior que era o capitalismo.  
[...] 
Foi o feminismo que a fez repensar as imagens religiosas que havia 
formulado ao longo de sua vida e a questionar todas as formas de dominação 
masculina sobre a mulher, nas quais se inserem a questão dos 
contraceptivos, aborto, políticas efetivas para as mulheres, etc. Tudo isso a 
levou a questionar o próprio domínio da mulher através do corpo. A vivência 
das mulheres mostrava a elas, que se libertar desse domínio sobre seu corpo 
era, na verdade, mudar toda a referência de identidade e a compreensão da 
vida (GEBARA, 2005, p. 130-131). 
 

 

Confirmando esse posicionamento, percebemos que quase todas às 

Missionárias entrevistadas falaram de certo distanciamento dos movimentos 

feministas nas décadas de 70 e 80 do século XX. Elas ouviam falar em tais 

organizações, porém, não se envolviam diretamente com as suas bandeiras.  

Podemos dizer que não só elas, mas a grande maioria das Religiosas não se 

apresenta como feministas.  

De acordo com Brunelli, (1988, p. 37), “elas vão rompendo com os papéis 

tradicionais que a sociedade reservava às mulheres, mesmo sem levantar nenhuma 

bandeira feminista”. Parece-nos que muitas se autodefiniam como participantes dos 

                                                           
38 Disponível em: <http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html>. Acesso em: 13 mar. 2015. 09.24.00. 
 

http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html
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movimentos de mulheres, que tiveram parte da sua organização inicial ligada às 

pastorais sociais da Igreja católica. Depois os movimentos de mulheres ganharam 

asas e se tornaram autônomos. 

Diante das reflexões apresentadas, percebemos que a vulgarização dos 

movimentos feministas e a associação às noções de marginalidade para marcar a 

natureza de algo que não são pertinentes e desejáveis para a sociedade brasileira, 

têm sido ações para a estratégia quase desesperada de parte de segmentos da elite 

intelectual, branca e esclarecida em sua tentativa de desqualificar os avanços sem 

precedentes das conquistas feministas em escala global nessas últimas décadas. 

Para ilustrar esse afastamento, após pergunta sobre envolvimento das Missionárias 

com os movimentos de mulheres e feministas que atuavam na década de 1980, Irmã 

Luzia afirma: 

 
Nós não conhecíamos e nem tínhamos contato com movimentos de mulheres 
e movimentos feministas, sabia já da existência dessas organizações de 
mulheres em outros lugares, mais não tínhamos nenhuma articulação. Em 
relação às mulheres, onde tivemos um trabalho mais intenso, conseguimos 
ajudar no protagonismo delas e nós missionárias também crescemos muito, 
aprendemos muito, porque nossa Congregação trabalha com essas questões 
de gênero, e trabalha também com a questão ecológica39. 
 

 

A entrevistada Irmã Maria Raimunda afirma em depoimento que quando morou 

no setor Jardim América, em Goiânia, na década de 1980, ela e as demais MJC que 

trabalhavam neste local “faziam muitos encontros com as mulheres, para estudo da 

realidade e reflexões sobre os cuidados com o corpo, e necessidade de se aceitarem 

como mulheres40”. Aqui aparece um posicionamento voltado para interesses das 

mulheres, no cuidado com o corpo e também com questões ligadas às subjetividades 

e valorização dos sentimentos, da aceitação como mulheres em suas especificidades. 

Porém, a depoente não deixa transparecer se esses grupos estavam ligados a 

movimentos de mulheres ou de feministas.  

                                                           
39Entrevista gravada em 11 de agosto de 2015. Local: Comunidade Missionária Casa Regional, 
Goiânia/GO. 
40Entrevista gravada em 21 de setembro de 2015. Local: Comunidade Missionária Casa Regional, 
Goiânia/GO. 
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Irmã Geralda também oferece sua contribuição sobre o assunto quando relata 

sobre as rejeições frente às ideias feministas que circulavam na época. Porém, 

argumenta que seu posicionamento pessoal era mais moderado e até admirava 

algumas atitudes corajosas das feministas. Ressalta a importância da força dessas 

mulheres que tiveram a audácia de trilhar caminhos novos em favor dos interesses e 

direitos das mulheres. 

 
 
Isso eu já tinha ouvido falar até antes de entrar na congregação. Assistia na 
televisão as pessoas falarem das feministas. Elas eram assim criticadas e 
eram vistas como pessoas que assumiam atitudes diferentes, com aquela 
coragem delas e diziam que as feministas queriam ser homens. São 
feministas mais querem ser machos. A gente simplesmente via isso e nós 
missionárias não nos aproximava das feministas, víamos elas como um grupo 
novo que estava surgindo, porém distante da gente. Na minha visão eu 
achava assim, como tínhamos já vivido muitas coisas, que era influência de 
época. Esse grupo das feministas também era influência da época em que as 
mulheres queriam se autoafirmar, tomando certas atitudes. Na nossa 
congregação já tinham Irmãs com profissões diferentes como dentistas, 
médicas, aviadora, assistentes sociais e outras. A gente acreditava que esse 
movimento feminista seria incontrolável e era avanço para as mulheres. A 
gente pensava assim que as mulheres têm capacidade assim como os 
homens e algumas até mais que eles e olhe lá. Eu falava que pelo fato das 
feministas reivindicarem coisas diferentes, isso não merecia condenação. 
Porque era um caminho que elas estavam fazendo. E hoje em dia a gente vê 
a participação das mulheres em tudo. Graças a esses grupos que tiveram a 
coragem de avançar, de propor coisas diferentes, de motivar outras. Era um 
direito delas, só que tudo permanecia assim com certa distância. 
[...]  
Assim propositalmente, Irmãs da nossa caminhada, nós não tivemos 
atividades com grupos de mulheres.  Teve assim individualmente, 
dependendo do campo de atuação e missão de cada uma. A linha de trabalho 
era outra. Dentro da congregação e da Igreja quase não se falava nisso, 
quando se falava era assim criticando. Foram poucas as pessoas que deram 
razão ao movimento feminista, pessoas que entenderam e respeitaram os 
espaços que as feministas estavam ocupando. Espaços que elas 
conquistaram. Hoje em dia esses espaços estão presentes em quase todos 
os lugares, na tomada de posição das mulheres41. 
 

 

Percebemos, a partir desta narrativa, certo distanciamento das Missionárias em 

relação aos movimentos feministas. Porém, Irmã Geralda reconhece a força e 

capacidade dos mesmos e destaca que ela pessoalmente admirava a luta das 

mulheres feministas. Surgem também entre as Missionárias, divergências de ideias 

em relação aos movimentos feministas, umas, como o exemplo da Irmã Maria 

                                                           
41Entrevista gravada em 18 de agosto de 2015. Local: Comunidade Missionária Casa Regional, 
Goiânia/GO. 
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Raimunda procurou proximidade para conhecer, Irmã Geralda fala de distanciamento, 

porém, com ressalvas significativas sobre a atuação das feministas e outras como 

Irmã Luzia e Irmã Margarida que falam de distanciamentos. No entanto, as influências 

dos propósitos feministas circulavam na sociedade e também nos espaços religiosos.  

Percebemos isto quando Irmã Geralda faz referências à participação de algumas MJC 

no mundo do trabalho como profissionais liberais, dentistas, médicas, aviadora, 

assistentes Irmã sociais em outras profissões, como avanços das mulheres na 

ocupação de espaços públicos e como concretização de direitos. 

Sabemos que cada grupo ou organização humana apresenta heterogeneidade, 

e isto pode ser até benéfico para construção de estratégias de luta, sobretudo, quando 

se compreende que as causas que alimentavam os embates em favor das mulheres 

eram as mesmas. Parece que as experiências de luta, as perspectivas de mudanças 

se entrecruzam, mesmo com consciência não explícita de que isto poderia acontecer. 

Em contraposição a essas reações, foram lançadas no Brasil, nas décadas de 

1970 e 1980, algumas mídias alternativas, constituindo espaços de comunicação, de 

informação e de resistência, como os jornais Brasil Mulher, Nós Mulheres e Mulherio.  

Tinham o formato tipo tabloide com tiragem irregular e eram vendidos nas bancas de 

jornal, sobretudo, para a militância feminista. 

De acordo com Carolina Quieroti Timóteo (2013), em seu artigo: “As 

transformações do movimento feminista no Brasil e sua relação com a América 

Latina”, no ano de 1975, foi criado o jornal Brasil Mulher, em Londrina/PR, ligado ao 

MFPA e publicado por ex-presas políticas. Já no começo do ano 1976, um grupo de 

mulheres universitárias e antigas militantes do movimento estudantil começou a 

publicar o jornal Nós Mulheres42, desde a sua primeira tiragem autoidentificado como 

feminista. Ainda neste ano, o Brasil Mulher também se colocava abertamente como 

um jornal feminista. A partir de 1978, esses dois jornais se converteram nos principais 

porta-vozes do movimento feminista brasileiro (TIMOTEO, 2013, p. 97). 

A partir dessas iniciativas e eventos, temas sobre a “condição da mulher”43 

foram se tornando recorrentes como objetos de discussão e de pesquisas no meio 

                                                           
42 São exemplos de jornais nacionais feitos por mulheres e a elas dirigidos no ano de 1975, o Brasil 
Mulher e o Nós Mulheres. 
43 “Condição da mulher”, “posição feminina”, “situação da mulher”, são expressões que foram muito 
utilizadas nos anos de 1970 e 1980 para designar o estado material (social, político, econômico) das 
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acadêmico e, do mesmo modo, nas organizações partidárias. Resultado desses 

movimentos foi a criação, em setembro de 1975, no Rio de Janeiro, do Centro de 

Desenvolvimento da Mulher Brasileira (CDMB). 

Nos anos seguintes, o movimento social de resistência ao Regime Militar 

seguiu ampliando-se, novos movimentos de libertação se uniram às feministas para 

proclamar seus direitos específicos dentro da luta geral, como, por exemplo, os dos 

negros e homossexuais. Muitos grupos populares de mulheres, vinculados às 

associações de moradores e aos clubes de mães, começaram a enfocar temas 

ligados a especificidades de gênero, tais como: creches e trabalho doméstico.  

O movimento feminista se proliferou por meio de novos grupos em todas as 

grandes cidades brasileiras e assumiu novas bandeiras como os direitos reprodutivos 

e o combate à violência contra as mulheres. O feminismo chegou até a televisão 

revolucionando os programas femininos, nos quais, agora, estão junto às tradicionais 

informações sobre culinária, moda, educação de filhos, acrescentavam outros 

assuntos relacionados aos direitos das mulheres.  

Em linhas gerais, poderíamos caracterizar os movimentos feministas brasileiros 

dos anos 1970 como fazendo parte de um amplo e heterogêneo movimento que 

articulava as lutas contra as formas de opressão das mulheres na sociedade com as 

lutas pela redemocratização. A identidade feminista naquele momento implicava, 

 
 

[...] ter uma política centrada em um conjunto de assuntos de interesse 
específico das mulheres, aderir a determinadas normas de organização 
(como por exemplo, participação direta, informalidade nos procedimentos, ou 
ausência de funções especializadas) e atuar nos espaços públicos 
específicos como as organizações feministas autônomas ou do movimento 
de mulheres mais amplo (ÁLVAREZ, 2001, p. 25). 
 

 

A questão da autonomia foi um eixo conflitante e definidor do feminismo44 nos 

anos 1970. Buscava-se uma autonomia em termos organizativos e ideológicos frente 

aos partidos políticos e às outras organizações. Nesse momento de autoritarismo 

                                                           
mulheres - em comparação aos homens - na sociedade. Como os termos “condição/situação” implicam 
uma abordagem essencialista e sugerem a interiorização das mulheres como sendo intrínseca e natural 
parte dos movimentos feministas contemporâneos esforça-se para que essas expressões caiam em 
desuso, já que trazem consigo uma linguagem simbólica que naturaliza a subordinação das mulheres 
aos homens.  
44 Sobre o movimento feminista e suas formas de articulação, ver: Costa (1981), Figueiredo (1988). 
Para uma visão do feminismo no campo acadêmico, ver Costa e Sardenberg (1994b). 
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militar, houve discussão sobre a autonomia em relação ao Estado, “o inimigo comum” 

dos movimentos sociais.  

A defesa da autonomia como uma proposta organizativa do feminismo não 

implicava em uma prática defensiva ou isolada que impedisse a articulação com 

outros movimentos sociais que compartilhassem identidades, apenas a definição de 

um espaço autônomo para articulação, troca, reflexão, definição de estratégias. O 

documento “O Movimento de Mulheres no Brasil”, publicado pela Associação de 

Mulheres, uma organização paulista, em 1979, define o entendimento dessa 

autonomia.  

Para enfatizar a importância desta autonomia que os movimentos feministas 

reivindicavam, Costa e Pinheiro (1981) assim expressam: “Acreditamos que esse 

movimento deve ser autônomo porque temos a certeza de que nenhuma forma de 

opressão poderá ser superada até que aqueles diretamente interessados em superá-

la assumam essa luta”. Por esse seguimento teórico, haveria   ganhos para o conjunto 

dos movimentos sociais, se a organização das feministas se tornasse autônoma, para 

a partir daí assumir com maior vigor e coesão a luta contra o Regime Militar no Brasil. 

Com isso, destacamos as ideias de Alvarez, pelo que ela expressa sobre 

posicionamentos de mulheres em favor dos direitos humanos e contra as práticas 

ditatoriais. Ressalta a participação de mulheres inseridas nos diversos segmentos 

sociais, como operárias, trabalhadoras rurais, afro-brasileiras, jovens estudantes 

universitárias e participantes de partidos políticos. 

 
 
As mulheres encabeçaram os protestos contra a violação dos direitos 
humanos por parte do regime; as mulheres pobres e da classe operária 
buscaram soluções criativas para as necessidades comunitárias como 
resposta ao total descuido governamental em relação aos serviços básicos 
urbanos e sociais; as mulheres operárias engrossaram as filas do novo 
movimento sindical brasileiro, as mulheres rurais lutaram pelos seus direitos 
à terra, aos quais eram continuamente usurpados pelas empresas 
agroexportadoras, as mulheres afro-brasileiras se uniram ao Movimento 
Negro Unificado e ajudaram a forjar outras expressões organizadas de um 
crescente movimento de consciência negra, antirracista; as mulheres jovens 
e as estudantes universitárias formaram parte dos movimentos estudantis 
militantes; algumas tomaram as armas contra o regime militar, outras 
trabalharam em partidos de oposição legalmente conhecidos (ÁLVAREZ, 
1994, p. 227). 
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Para a autora, quando as mulheres identificaram as diversas formas de 

exploração provocada pelo descaso do poder público em relação aos serviços 

urbanos e sociais básicos, aos direitos humanos, ao crescimento do racismo, estas 

se organizaram e encabeçaram protestos reivindicativos demonstrando seu 

protagonismo histórico. 

Neste contexto de Ditadura Militar, de acordo com Vargas (2008), o Movimento 

Feminino pela Anistia (MFPA) foi criado em 197545, na cidade de São Paulo, sob a 

liderança de Terezinha Zerbini46, com o objetivo de articular as lutas e as mobilizações 

em defesa dos direitos dos presos políticos e exilados e por uma anistia ampla, geral 

e irrestrita. O MFPA constituiu, portanto, a primeira estruturação pública e oficial de 

questionamento autoritarismo militar. 

Para Rachel Soihet (2008, P. 197), em “Mulheres investindo contra o 

feminismo: resgatando privilégios ou manifestações de violência simbólica”, o MFPA 

foi organizado em abril de 1975, junto com a decretação pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), do Ano Internacional da Mulher. Terezinha Zerbine, sua fundadora, 

manifestava aversão ao feminismo. No entanto o MFPA atuou em várias ocasiões em 

associação com os movimentos feministas. Em uma entrevista publicada pelo jornal 

Pasquim, em 1977, declara: 

 
 
As feministas brasileiras procuram seguir as feministas inglesas ou norte 
americanas, o que não faz sentido num Terceiro Mundo, ou principalmente 
no continente latino-americano, onde nossos problemas são pão, teto, 
educação, saúde [...] (ZERBINI apud GOLDBERG, 1987, p. 127). 
 
 

                                                           
45 O MFPA se espalhou por oito Estados brasileiros (SP, BA, MG, CE, PB, RS, SE, PE). (VARGA, 
2008, p. 01). VARGAS, Mariluci Cardoso de. O Movimento Feminino pela Anistia como partida para a 
redemocratização brasileira. In: IX Encontro Estadual de História Vestígios do passado: a história e 
suas fontes - ANPUH/RS, UFRG, 2008, Porto Alegre. Disponível em: 
<http://eeh2008.anpuhrs.org.br/resources/content/anais/1212369464_ARQUIVO_trabalhocompletoan
puh.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2014. 09.34.00. 
46 Therezinha Zerbini lutou pelo retorno dos exilados políticos e pela redemocratização do Brasil. 
Durante a ditadura militar, conseguiu recursos financeiros para ajudar clandestinos no País. Em 1968, 
ela foi presa por ter dado apoia a um congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). Por causa 
disso, ficou seis meses na prisão e foi enquadrada na Lei da Segurança Nacional. Nesse período, 
conviveu com a atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Disponível em: 
<http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=4271:morre-
therezinha-zerbini-fundadora-do-movimento-feminino-pela-anistia>. Acesso em: 08 de maio 2015. 
09.02.00. 

http://eeh2008.anpuhrs.org.br/resources/content/anais/1212369464_ARQUIVO_trabalhocompletoanpuh.pdf
http://eeh2008.anpuhrs.org.br/resources/content/anais/1212369464_ARQUIVO_trabalhocompletoanpuh.pdf
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=4271:morre-therezinha-zerbini-fundadora-do-movimento-feminino-pela-anistia
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=4271:morre-therezinha-zerbini-fundadora-do-movimento-feminino-pela-anistia
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Percebemos, por meio deste relato, um posicionamento antifeminista, 

fundamentado na origem internacional do mesmo. Porém, parece que o MFPA, 

quando se expandiu para vários Estados e cidades no Brasil, foi assumindo 

características diversas em relação às definições estabelecidas no seu início.   

Diante da proposta de luta pautada em objetivos mais amplos, contemplando 

diversos grupos marginalizados na sociedade brasileira, percebemos que o MFPA 

dialogava com os diversos anseios dos movimentos de mulheres, sem abandonar as 

bandeiras do movimento feminista. 

Podemos dizer que, logo após o ano de 1970, o movimento feminista brasileiro 

trouxe a expectativa de construir formas e espaços específicos de articulação, debate, 

reflexão, para definir rumos e encaminhamentos das lutas políticas, dos vários grupos 

autônomos no país. Sem ferir os princípios da descentralização e da organização não 

hierárquica entre seus membros, buscou recuperar uma antiga prática do movimento 

que era a realização de encontros. 

Inicialmente, sob a forma de seminários restritos ou encontros paralelos dentro 

das reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). A 

partir de 1984, as feministas começaram a organizar seus encontros de forma 

independente, sob a responsabilidade dos grupos feministas existentes nos estados 

onde se realizavam os eventos. Para Ana Alice Alcântara Costa (2007), em “O 

Movimento Feminista no Brasil: dinâmica de uma intervenção política”, 

 
 

O feminismo, como movimento social, é um movimento essencialmente 
moderno, surge no contexto das ideias iluministas e das ideias 
transformadoras da Revolução Francesa e da Americana e se espalha, em 
um primeiro momento, em torno da demanda por direitos sociais e políticos. 
Nesse seu alvorecer, mobilizou mulheres de muitos países da Europa, dos 
Estados Unidos e, posteriormente, de alguns países da América Latina, tendo 
seu auge na luta sufragista (COSTA, 2007, p. 52). 

 
 

Através dos estudos dessa autora, podemos identificar três padrões de 

mobilização política dentro dos que se identificam como movimento de mulheres na 

América Latina pós-regimes militares: primeiramente, ela destaca os grupos de 

direitos humanos de mulheres voltados para a luta por anistia política, pelo retorno de 

exilados, pela proteção aos presos político e pela denúncia sobre os desaparecidos. 

Um exemplo dessa prática a ser considerado é o MFPA no Brasil.  
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Outro destaque ocorre aos grupos e às organizações feministas, e, por último, 

às organizações de mulheres urbanas pobres articuladas, geralmente por meio do 

bairro, em associações e federações, em torno de demandas como o aumento do 

custo de vida, a melhoria do transporte, o saneamento básico, as creches, a saúde 

pública etc. Esses grupos geralmente são frutos da atuação da CEB’s ou de partidos 

políticos vinculados a um pensamento de esquerda. 

A Congregação das Missionárias assumiu, desde a sua fundação, a 

participação nos âmbitos sociais, fora das fronteiras da Igreja, do âmbito religioso. 

Irmã Margarida relatou em entrevista que foram desafiantes os períodos da Ditadura 

Militar em Goiás, quando grande parcela da Igreja progressista no Brasil assumiu a 

posição contrária aos desmandos dos militares e apoio a cristãos/ãs, 

comprometidos/as com essa causa. Comentou quando em uma das comunidades da 

Congregação chamada Casa Regional situada no setor Sul, em Goiânia, as 

Missionárias acolhiam e visitavam nas prisões os presos políticos no Centro 

Penitenciário de Goiás (CEPAIGO), em Aparecida de Goiânia. 

Podemos dizer que, nesse período, quase tudo “cheirava a clandestinidade”, 

como intensa estratégia de resistência para garantir a sobrevivência. A entrevistada 

lembrou-se também das lindas canções produzidas pelos artistas para falarem desse 

momento como meio de comunicação e informação com os diversos grupos. Aqui, 

aparece um posicionamento desse grupo de mulheres que buscava juntamente com 

grande parcela de sociedade brasileira a tão sonhada liberdade de expressão, a 

democracia. 

 
 
Nós não visitávamos presos comuns, visitávamos só os presos políticos.  E 
eram muitos. Esta era uma missão específica, e a prisão era diferenciada. E 
tinha as famílias como eu disse, porque aí a gente ia atrás das famílias trazia 
notícias, sabe, fazia um intercâmbio muito grande com eles e às vezes íamos 
até nos expondo. E eles sabiam todo nosso percurso e todas as missionárias 
que passavam pela Casa Regional se interessavam por esse trabalho e toda 
a nossa Equipe de Coordenação era comprometida. Dá até alegria relembrar 
tudo o que a gente viveu assim sem fazer alarde. Toda semana nós íamos 
visitá-los e éramos todas revistadas. Tínhamos um fusquinha e íamos. E 
essas visitas aí têm muitas coisas bonitas. Eu tinha até um poema que um 
preso fez para mim. Então, nós nos envolvemos com as famílias deles. 
Quantas vezes eu fui para o norte de Goiás procurar presos, saber se 
estavam vivos ou mortos e outras Irmãs também iam, eu porque como 
provincial tinha muita mobilidade ia aqui, ali.  Dom Fernando quando tinha 
reunião pastoral ou assembleia dos bispos pedia que nós contássemos sobre 
o trabalho que estávamos fazendo com os presos políticos. E nós 
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contávamos. Eles pediram que a gente assumisse esse trabalho como 

representantes da Arquidiocese de Goiânia47. 
 
 

 Por meio desta narrativa, podemos perceber o nível do compromisso com a 

evangelização que as Missionárias assumiram com as visitas, com a acolhida, com a 

escuta e com a presença solidária, junto aos presos políticos e seus familiares. Porém, 

a entrevistada não faz nenhuma menção a movimentos organizados, quer seja de 

mulheres, quer seja de feministas. Parece uma atuação motivada mais pelo 

compromisso cristão e humanitário. Talvez as organizações de mulheres ainda 

fossem embrionárias em Goiás ou, então, as Missionárias não tivessem se despertado 

ainda para buscar articulações com esses grupos. 

Sobre esse assunto, Terezinha Duarte (1996), em sua pesquisa de mestrado 

“A Arquidiocese de Goiânia e o Regime Militar (1968/1985)”, ressalta o 

posicionamento veemente definido de parcelas significativas da Igreja Católica nesse 

período contra a Ditadura Militar, em Goiânia48, na pessoa de Dom Fernando Gomes, 

que incentivava cristãos/ãs em geral a lutarem contra as perseguições. 

Por fim, percebemos que as questões postas para a autodefinição de muitas 

mulheres, serem feministas ou não serem, dependia de posicionamentos políticos e 

de muitas ideias e informações que circulavam na sociedade e nas comunidades de 

Igreja. Portanto, para que a luta acontecesse, elas não precisavam explicitar esta 

definição, o compromisso poderia ser visto na prática cotidiana. 

 

2.4 Entrelaçamentos entre Memória e História 

 

Nesta investigação sobre as Missionárias, movimentos de mulheres e 

feministas, partimos do pressuposto de que o processo histórico é contínuo, porém, 

não linear. Ele não pode ser comparado a uma linha reta, pois apresenta avanços, 

recuos, rupturas, mudanças de rumo, idas e vindas. Sobretudo, porque tais 

acontecimentos têm fortes relações com os fatos passados. 

                                                           
47 Entrevista gravada em 15 de abril de 2015. Local: Jardim Botânico, Goiânia/GO. 
48 Sobre esse assunto ver artigo de Terezinha Duarte: A Arquidiocese de Goiânia e o Regime Militar 
(1968-1985), síntese da dissertação de mestrado “Se as Paredes da catedral falassem”, 30 set. 1996. 



92 
  
 

As rupturas históricas não surgem da noite para o dia, mas sim por um lento e 

gradual movimento, o qual chamamos de histórico.  Se correlacionar passado, 

presente e futuro de uma maneira linear, na maioria das vezes, mais obscurece a 

interpretação de um acontecimento histórico do que o esclarece.  

Um dos expoentes da Nova História Cultural Roger Chartier (1990, p. 17) traz 

contribuições reflexivas importantes sobre o conceito de representações sociais, 

quando afirma que a história cultural tem como principal objetivo “identificar o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler”. Suas preocupações são, entre outras coisas, temas 

como: as atitudes perante a morte, os comportamentos religiosos, as crenças, as 

formas de sociabilidade, as relações de parentesco etc.  

Desta maneira, segundo Chartier (1990, p. 19), pode-se pensar uma história 

cultural que “tome por objetivo a compreensão das representações do mundo social, 

que o descrevem como pensam que ele é ou como gostariam que fosse”. Neste 

sentido, as representações do mundo social seriam determinadas pelos interesses 

dos grupos que as tecem.  

A historiadora Lucília de Almeida N. Delgado (2010, p. 09) aborda, em seu 

trabalho sobre a História Oral, que “a memória é uma construção sobre o passado, 

atualizada e renovada no presente”. Deste modo, a pessoa não se recorda do passado 

“como aconteceu”, mas, é mediada pelas vivências posteriores, pelas experiências 

decorrentes do contínuo da vida, e que a dotam de capacidades de refletir e analisar 

o que foi vivido, gerando novas representações sobre este mesmo passado.  

A memória, neste sentido, reflete o tempo presente, assim como a história, 

tendo como articulação o passado. Mas, o que as distinguem, segundo Delgado 

(2010, p. 40), são sua natureza e estratégias. Não há oposição entre História e 

memória, e “as construções de identidades e o registro das alteridades que têm o 

passado como suporte e a possibilidade visionária do porvir e do poder como 

possíveis objetos” são o que as aproximam.    

Nesse viés, a história e a memória têm substância comum: são antídotos do 

esquecimento e fontes da imortalidade. Desta forma, ambas têm a função de 

preservar o passado, analisá-lo e compreendê-lo, cada qual a seu modo. A História, 

enquanto saber científico fundamentado por seus métodos, e a memória, como 
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compreensão individual ou social do passado, que tem por natureza um processo de 

construção e de reconstrução permanentes de lembranças, ocupam-se da 

necessidade de preservar o que foi vivido: as experiências humanas no tempo.  

 
 
Considerando-se a evocação do passado como substrato da memória, pode-
se deduzir que, em sua relação com a História, a memória constitui-se como 
forma de retenção do tempo, salvando-o do esquecimento e da perda. 
Portanto, História e memória, através de uma inter-relação dinâmica, são 
suportes de identidades individuais e coletivas, que se formam no processar 
diacrônico e sincrônico na vida em sociedade (DELGADO, 2010, p. 45). 

 
 

Maurice Halbwachs (1990), sociólogo francês, escreveu uma tese sobre o nível 

de vida dos operários, e sua obra mais célebre, e mais divulgada, parece-nos ser o 

estudo do conceito de memória coletiva. Segundo esse estudioso, o caráter 

espontâneo da memória é fundamental, pois lembrar-se de algo não é reviver, mas 

sim reconstruir o passado, refazê-lo a partir das ideias e imagens atuais. O passado 

“tal qual como foi” estaria apenas no inconsciente do sujeito, a lembrança seria esta 

reconstrução do passado a partir das representações da consciência atual, mais 

recente deste sujeito.  

Tais memórias, de acordo com Halbwachs (1990, p. 27), seriam coletivas, pois 

nos seriam trazidas à consciência pelos outros, “mesmo que se trate de 

acontecimentos nos quais, só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós 

vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós”. O autor complementa que, em 

praticamente todos os momentos, estamos acompanhados de outros, ainda que 

deslocando de um grupo para o outro, cada qual nos fará ter uma perspectiva diferente 

sobre uma mesma realidade.  

Como vivemos em sociedade, agregamos as lembranças uns dos outros. É um 

ou outro grupo que nos auxilia na rememoração, na reconstrução dos fatos vividos. A 

memória é construção e não resultado, e no processo de rememorar é necessário que 

se tenha em mente de que forma e quais elementos são mobilizados para a memória 

adquirir um certo grau de estabilidade.  

Neste processo, ocorre a negociação da memória em que memória coletiva e 

memória individual se conciliam. Para que a memória se aproprie dos testemunhos 

de outras pessoas, é necessário que haja concordância, pois, a memória reforça a 
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coesão social. Escutar e reconhecer faz parte de um mesmo processo de negociação 

do rememorar. 

Segundo Halbwachs (1990), alguns apontamentos sobre o esquecimento se 

daria pelo desapego de um grupo, quando o afastamento fosse tal que não faria mais 

sentido em suas vivências atuais. Mesmo com fotografias, datas e depoimentos que 

são demonstrados, e a comprovação da presença do sujeito, percebemos que a cena 

permanece estranha: não há o reconhecimento, mas, as testemunhas permanecem 

para a comprovação.  

 
 
Quando dizemos que um depoimento não nos lembrará de nada se não 
permanecer em nosso espírito algum traço do acontecimento passado que 
se trata de evocar, não queremos dizer todavia que a lembrança ou que uma 
de suas partes devesse subsistir tal qual em nós, mas, somente que, desde 
o momento em que nós e as testemunhas fazíamos parte de um mesmo 
grupo e pensávamos em comum sob alguns aspectos, permanecemos em 
contato com esse grupo, e continuamos capazes de nos identificar com ele e 
de confundir nosso passado com o seu (HALBWACHS, 1990, p. 28). 

 
 

A definição de novos grupos de vivência e a não identificação com os grupos 

anteriores faz com que as lembranças sejam esquecidas. A memória, neste sentido, 

precisaria ser alimentada, “é preciso trazer como que uma semente de rememoração, 

para que ele se transforme em uma massa consistente de lembranças” 

(HALBWACHS, 1990, p. 28). Portanto, torna-se preciso que o depoimento e as 

lembranças dos outros encontrem algo que faça sentido no conjunto de lembranças 

de cada sujeito. 

Sobre memória, conforme proposta por Halbwachs, Lucília Delgado (2010, p. 

31) afirma que “A relação memória e História é também relação memória coletiva e 

memória individual, sempre entrelaçadas e quase sempre dotadas de poder: poder de 

esquecer, de lembrar, de omitir, de silenciar”. Nesta afirmação, aparece a ideia da 

inter-relação da memória individual com a coletiva, e ainda compara este processo 

com a memória e a História, reafirmando a contínua interferência entre ambas.  

A memória é a matéria para a História, e esta colabora para as construções e 

reconstruções da memória. O aspecto importante da memória é o poder de fazer 

história. Podemos dizer que os esquecimentos, as omissões e os silêncios são 
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mecanismos deste poder que estão tanto na história em sua generalidade como na 

memória.  

O que vai ou não ser repassado às gerações seguintes, o que pode ou não ser 

dito, ou mesmo os esquecimentos não provocados que são decorrentes da não 

significação de determinado detalhe de um acontecimento, silenciam o passado em 

pequenas ou grandes partes. Provavelmente, esse poder auxilia nas escolhas do que 

será dito e do que não será revelado pelos depoentes nas entrevistas orais. 

Nesse raciocínio, Le Goof (1990, p. 7- 8) dispõe que a memória e a história têm 

uma relação muito próxima uma com a outra, sendo até de interdependência, pois não 

se pode pensar a história sem fazer referência às grandes construções rememorativas 

de que se dispõem hoje a humanidade sobre a própria trajetória do ser humano e da 

sua existência. “[...] os historiadores se interessam cada vez mais pela relação entre 

história e memória”. Também afirmado tal pensamento destacamos o estudioso Pierre 

Nora. Para ele, história e memória dialogam, alimentam-se. Vejamos: 

 
 
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de 
repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, 
um elo vivido no eterno o presente; a história, uma representação do 
passado. [...] A história, porque operação intelectual e laicizante, demanda 
análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a 
história a liberta, e a torna sempre prosaica. A memória emerge de um grupo 
que ela une o que quer dizer como Halbwachs o fez, que há tantas memórias 
quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, 
coletiva, plural e individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a 
ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A memória se enraíza 
no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga 
às continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas. A 
memória é um absoluto e a história só conhece o relativo (NORA, 1993, p. 9).  

 
 

Nora nos lembra de que a memória é viva, carregada por grupos vivos, sendo 

aberta à dialética da lembrança individual e coletiva e do esquecimento.  

Compreendendo dessa forma, podemos pensar que as representações sociais são 

dinâmicas, estão em processo de constante transformação. Porém, depende do olhar 

de quem analisa.  
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Para esse autor, a guarda e preservação da tradição se relacionam com duas 

dinâmicas diferentes: a experiência e a familiaridade da memória e a reflexão que 

busca criar uma reconstituição a partir da produção historiográfica, que converge em 

direção de uma herança consolidada, na qual 

 
[...] os lugares de memória (museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, 
aniversários, tratados, processo verbais, monumentos, santuários, 
associações) nascem e vivem do sentimento que não há memória 
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 
essas operações não são naturais. É por isso a defesa pelas minorias, de 
uma memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente 
guardados nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos 
os lugares de memória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa as 
varreria. São bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem 
não estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de constituí-
los. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que elas envolvem, eles 
seriam inúteis. E se, em compensação, a história não se apoderasse deles 
para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se 
tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que os constitui: momentos 
de história arrancados do movimento da história, mas que lhe são devolvidos 
(NORA, 1993, p. 13). 

 
 

Percebemos, portanto, que as definições de história, memória e representação 

são importantes para a maneira pela qual são tratados e vistos os documentos e as 

fontes, e, principalmente, definem o que é e qual o objetivo de uma história que se 

propõe cultural. É em função das discussões acima apresentadas que se justifica o 

diálogo com Roger Chartier, Lucília Delgado, Maurice Halbwachs, Le Goof,   Pierre 

Nora nesta pesquisa.  

Esses autores, com suas reflexões teóricas, apontam para pistas na construção 

do conhecimento, quando nos auxiliam na escolha da uma metodologia que possibilita 

a investigação sobre as práticas com que as MJC, os movimentos de mulheres e 

feministas constituíram relações de proximidade ou de distanciamentos. 

 

2.5 Missionárias de Jesus Crucificado em Movimento na Cidade de Goiânia 

 

Analisando as práticas de inserção das MJC na cidade de Goiânia, nos 

propomos perceber interlocuções entre estas, os movimentos de mulheres e de 

feministas como fatores relevantes para atingir os objetivos deste estudo.   
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Para compreender melhor como se deu andamento dos movimentos de 

mulheres e feministas em Goiás, recorremos à pesquisa de Mestrado de Mayra 

Regina Saraiva de Abreu (2001, p. 53), “Cidadania, Movimento Feminista e 

Feminismo Pragmático em Goiás”, na qual destaca que muitas manifestações 

femininas isoladas marcam, desde muito, as lutas das mulheres goianas contra os 

valores da sociedade patriarcal, movidas por desejos de mudanças. Elas foram 

percussoras no Estado de Goiás do que hoje conhecemos como movimento feminista.  

Entre as pioneiras na organização feminista em Goiás, esta autora destaca: 

Ana Xavier de Tocantins (1857-1949), sócia fundadora do Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás; Eurydice Natal e Silva (1883-1970), fundadora da primeira 

Academia Goiana de Letras; Maria Angélica da Costa Brandão, a Nhanhá do Couto 

(1880-1945), fundadora da associação feminina Caravana Smart, por meio da qual 

promoveu eventos culturais. 

Destaca também outra mulher, pelo árduo trabalho que desenvolveu como forte 

liderança no campo político e religioso em Pirenópolis/GO, Benedita Cipriano Gomes, 

a Santa Dica (1905-1970). Ressalta que essa mulher era capaz de atrair multidões no 

cultivo da religiosidade popular.  Consciente das injustiças sociais em que o povo de 

sua época estava submetido, fez-se respeitar pelo mais simples sertanejo aos 

políticos influentes e pessoas do governo.  Em virtude de suas ideias sobre a posse 

coletiva da terra e os impostos, passa a ser temida pelos poderosos da época que 

planejam sua prisão e morte. Apesar de escapar ilesa de uma emboscada, acabou 

sendo presa, dispersando seus seguidores49. 

De acordo com o entendimento da historiadora Rúbia Carla Martins Rodrigues, 

(2010), na sua pesquisa intitulada “As Vozes que não se Calaram: História e Memória 

do Movimento Feminista em Goiânia”, os processos e dinâmicas percorridos pelos 

movimentos de mulheres e feministas em Goiás estiveram quase sempre em 

consonância com a trajetória dos movimentos feministas no Brasil.  

As ações das mulheres do movimento feminista em Goiás não estiveram 

separadas dos processos de lutas por equidade de direitos que acontecia em todo 

                                                           
49 Benedita Cypriano Gomes, mais conhecida na região de Pirenópolis por santa Dica, teve sua história 
marcada pelo misticismo, pela defesa do povo sofrido, do trabalhador sem-terra e pela proximidade 
com os poderosos de seu tempo. Para melhor compreender seu poder de liderança, na década de 
1920, em torno da qual sua história é construída, ver Vasconcellos, 1991. 



98 
  
 

País, quer seja no campo social, político, econômico ou religioso. A autora não cita 

explicitamente a participação das mulheres de Vida Religiosa Consagrada nestes 

movimentos, porém, faz forte referência às organizações de bairros, de periferias da 

cidade de Goiânia, por melhores condições de vida para os moradores.   

Por se tratar do período histórico compreendido entre as décadas de 1970 e 

1980, período em que as Religiosas estavam saindo das casas grandes situadas nos 

grandes centros das cidades para assumirem a inserção missionária nas periferias, 

fazendo o movimento centro - periferia, podemos citar a presença das mesmas junto 

às organizações populares da época.  

Na busca de compreender como que o movimento feminista foi organizado no 

Estado de Goiás, precisamente na cidade de Goiânia, Rúbia Carla utiliza um 

depoimento fornecido pela historiadora Carmelita Brito de Freitas Felício50, que fala 

sobre as bandeiras de luta que as mulheres feministas defenderam durante os anos 

de 1980 (RODRIGUES, 2010, p. 53).  

 
 
As reivindicações das feministas goianas na década de 80, elas podem ser 
vistas como sendo uma extensão, uma como eu diria, elas também são 
ressonâncias daquelas reivindicações das mulheres feministas em nível de 
Brasil. Então, o que surge de novo na década de 80, qual é a principal 
reivindicação? É exatamente que os governos começassem a ter uma 
atenção especial e criassem uma estrutura, programas, políticas públicas no 
sentido de dar uma atenção especial para os problemas das mulheres. Foi 
dentro desse contexto, dessa reivindicação básica que foram sendo criados 
Conselhos. Conselhos Estaduais da Condição da Mulher, Conselhos 
Estaduais em Defesa dos Direitos da Mulher, o primeiro, acho que foi São 
Paulo, eu sei que Curitiba e Minas Gerais, saíram à frente e criam-se também 
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que é o ponto alto, então qual 
que era a principal reivindicação? Essa consideração por parte do governo, 
de que a questão da mulher merecia uma atenção especial, então, todo um 
trabalho de sensibilização foi feito no sentido de levar a abertura desse 
espaço e isso ressoou no Brasil inteiro e aqui, nós aproveitamos essa brecha 
para criar uma estrutura de governo, tanto é que, hoje você tem aí na 
Prefeitura Municipal a Assessoria da Mulher, você tem uma Delegacia, você 
tem o Cevam que era uma entidade organizada mais estruturada e que nasce 
junto com a gente. Então, a criação das Delegacias foi uma reivindicação 
fundamental, a atenção à saúde da mulher, a criação daquele Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança – PAISM do Governo 
Federal nasce dentro do Ministério da Saúde também como uma 
reivindicação básica, em todas as áreas você vai encontrar, no campo do 
trabalho, da saúde, de combate à violência, da educação, você vai encontrar 

                                                           
50Carmelita Brito de Freitas Felício, é historiadora e professora da Universidade Federal de Goiás 
(UFG).  Criou em 1982, o Núcleo Feminino da METAGO (NUFEM). 
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a ressonância das reivindicações das mulheres tanto em nível de Brasil como 

em Goiás51 (RODRIGUES, 2010, p. 127). 
 
 

Os movimentos de mulheres apresentam-nos um caráter mais reivindicatório e 

os movimentos feministas lutam pela igualdade de direitos. Esses dois movimentos 

podem ser analisados como faces da mesma moeda, porém, não podemos juntar os 

dois sem considerar suas especificidades organizativas e diferentes formas de ação 

no meio social.  Como eles se entrecruzam na sua atuação, destacamos esse 

depoimento da professora Carmelita para explicar como se deu a organização de 

mulheres em Goiânia no início da década de 1980. Irmã Margarida, sendo perguntada 

sobre organizações de mulheres em Goiânia, responde: 

 
 
Neste período as questões referentes às mulheres ainda não estavam 
definidas, as lutas se davam junto a outras necessidades. Não tinha ainda 
essas questões de gênero, isso ninguém nem se falava. O difícil é que na 
linguagem de hoje já brotou muitas coisas, naquela época ninguém falava 

nisso.  O enfoque maior era dado às CEB’s52. 

 
 

Ao que nos parece, neste período os movimentos de mulheres na capital de 

Goiás ainda não tinham um rosto totalmente definido. Sobretudo, quando se percebe 

que a luta se dava em consonância com outras necessidades e outros grupos de 

pessoas também marginalizadas.  

Essas lutas provavelmente serviram de base para a organização maior desses 

movimentos. A Igreja Católica serviu como âncora, como base de apoio, para 

organização dos movimentos sociais. Grande parcela da Igreja progressista deu 

suporte e incentivo para as lutas desses movimentos contra a Ditadura Militar. Irmã 

Luzia destaca sua intensa participação nas CEB’s, juntamente com outras mulheres, 

quando atuou como missionária no setor Cidade Livre, Aparecida de Goiânia. 

 
 
Cada lugar tem um jeito de iniciar as CEB’s, então lá em Itaguaru/GO, se deu 
através das folias, cantorias e mutirões. Já na Cidade Livre, Aparecida de 
Goiânia/GO, como era uma ocupação urbana, as mulheres começaram a 
ocupar a terra e nessa ocupação da terra cada família tirou o seu terreno, o 
seu lote e tiramos também um terreno para construir a Igreja. Nesse terreno 
da Igreja foi onde fizemos assim toda a caminhada das CEB’s. Primeiro nós 
missionárias visitamos as famílias, era assim cada família já tinha o seu lote. 

                                                           
51 Entrevista gravada em 19 de janeiro de 2014, Goiânia/GO.  
52 Entrevista gravada em dia 15 de abril de 2015. Local: Bairro Jardim Botânico, Goiânia/GO. 
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Já tinham construído o seu pequeno barraco, e dizíamos assim, agora vamos 
construir a Igreja. Primeiro construímos uma Igrejinha e depois construímos 
um centro comunitário. Era aquele movimento das mulheres e de toda a 
comunidade em torno da Igrejinha. Na nossa comunidade de Irmãs, tínhamos 
jovens formandas, e todas entraram nesta caminhada de luta por melhores 
condições de vida. Nosso trabalho era visitar e conversar com as famílias 
sobre a problemática que enfrentavam e aí começamos a organizar os 
círculos bíblicos que era   agrupamento de famílias em torno da Palavra de 
Deus, principalmente inspirados nos Atos dos apóstolos, naquela passagem 
que diz que eles tinham tudo em comum e aí a gente começou a formar os 
grupos de reflexão na Cidade livre nos bairros próximos. E a presença das 
mulheres era total porque tanto trabalhava para a construção da Igreja como 
tinham mais condições de ir às casas e fazer articulações entre elas. Foi um 
momento muito forte porque foi o momento das CEB’s em que as 
comunidades estavam no seu ponto alto. Então a gente tinha uma grande 
ligação e articulação com a Arquidiocese daqui de Goiânia, com Dom 
Fernando Gomes e depois com Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. E eu fazia 
parte da comissão arquidiocesana das CEB’s. Então tudo de novo que agente 
recebia sobre CEB’s, agente levava pra os grupos. Esses pequenos grupos 
refletiam a Palavra de Deus, era exatamente o que fala nos Atos dos 
apóstolos, reuniam em torno da Palavra, da oração e da fração do pão. Esses 
grupos eram todos coordenados por mulheres. Nós participávamos das 
reuniões mensais da Arquidiocese onde tinha a fila do povo. As pessoas 
levavam suas lutas, demandas e necessidades para serem socializadas. E 
nós falávamos da realidade, de tudo que estava acontecendo na Cidade 

Livre, e tal53.  

 
 

Nas falas das entrevistadas, percebemos uma narrativa que evidencia uma 

posição de sujeito e de protagonismo das mulheres. Elas aderem às CEB’s, por 

entender que nelas seja possível construir uma nova ordem social na qual elas 

também teriam seu espaço e reconhecimento. Assim, pode-se dizer que o grande 

objetivo destas comunidades não era em primeiro plano reivindicações de mulheres, 

ou articulações com movimentos de mulheres ou movimentos feministas, mas sim, 

lutas comunitárias em favor das pessoas oprimidas e mais necessitadas.  

Percebemos que, possivelmente, havia nessas mulheres um grande ideal de 

transformação das realidades das comunidades e aos poucos foram entendendo que 

existiam seus próprios problemas, específicos e urgentes. Portanto, podemos dizer 

que as CEBs oportunizam às mulheres um grande momento de pensar em si por si 

mesmas na sociedade e na Igreja e, porque não dizer, na cultura e na história.  

Com essas possibilidades, sentem-se motivadas a transformar a realidade 

social, partindo do princípio do crescimento pessoal, do desejo de participação, para 

                                                           
53 Entrevista gravada em 11 de agosto de 2015 na Casa Regional de Goiânia/GO.  
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troca de ideias aguçando, assim, o senso crítico e desejo de aprender, de analisar e 

compreender as realidades da sociedade em que estavam inseridas. As participantes 

das CEB’s, tanto as MJC assim como as outras mulheres se movem prioritariamente 

na direção do outro/a, e nessa circulação elas se descobrem como pessoa de direitos 

e começa a se olhar e sistematizar questionamentos. Consequentemente, a luta pela 

igualdade é uma questão de coerência com os próprios princípios do movimento na 

qual estavam inseridas. Margarida, sendo perguntada sobre sua atuação como 

missionária juntamente com as outras mulheres, nesta época em Goiânia, responde: 

 
 
A presença das mulheres nas CEB’s foi muito importante e até hoje é, se não 
fossem as mulheres como seriam essas comunidades? As CEB’s ajudaram 
na conscientização das mulheres, elas foram se envolvendo e com isso 
evoluíram muito. Dom Fernando na ânsia e no desejo de organizar as CEB’s 
fazia reunião uma vez por mês, ele chamava os grupos de base para 
formação. Irmã Antonieta, irmã de uma missionária, ela vinha da Faculdade 
de Serviço Social que era umas das melhores do Estado nesta época, hoje 
eu não sei como está. Ela trazia orientações e técnicas do Serviço Social de 
como organizar comunidades, e levantando os aspectos do social, era um 
entrelaçamento. Aquilo já era início das CEB’s mais a gente ainda não 
chamava por esse nome. Então foram momentos muitos bons e duas vezes 
por ano se reunia para uma assembleia maior lá no Centro de Treinamento. 
As comunidades eram compostas por mulheres, homens, jovens, crianças 
todos juntos. O que o Bispo queria era que todos participassem que falassem 
dos seus problemas. As mulheres estavam presentes e atuantes, mulheres 
das comunidades de base e também as Religiosas. E nós, como casa 
Regional, assumimos a inserção missionária na vila João Vaz54. 
 
 

Podemos dizer, a partir deste depoimento, que a consciência crítica e a 

valorização da importância das organizações das mulheres foram se dando para as 

missionárias num processo contínuo, formativo, no qual elas iam se capacitando e se 

formando junto com as outras mulheres, todas situadas na base piramidal da 

sociedade, e da Igreja, ou seja, foi o próprio ato de participação e inserção nos meios 

populares que se constituiu como espaço formativo, o que fez de algumas fortes 

lideranças na luta.  

Ainda para Irmã Margarida, “neste período, década de 70, as questões 

referentes às mulheres ainda não estavam definidas, as lutas se davam junto a outras 

necessidades”55. As questões conflitantes eram apresentadas muito interligadas com 

                                                           
54Entrevista gravada em 11 de agosto de 2015. Na Casa Regional de Goiânia/GO.  
55 Entrevista realiza em dia 11 de abril de 2015. Local: Bairro Jardim Botânico, Goiânia/GO. 
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outras e eram discutidas dentro desse ambiente de reivindicações. O foco principal 

era mesmo a organização das CEB’s em Goiânia. 

Portanto, o crescimento da participação das mulheres nas CEBs e nas diversas 

pastorais eclesiais permitiu que essas tomassem consciência acerca da importância 

de sua participação, como sujeitos no processo de evangelização e proporcionou 

certo avanço na reflexão em relação ao “papel” e “lugar” das mulheres na Igreja. Elas 

querem se fazer ouvidas e respeitadas, buscam maior aprofundamento de sua fé e 

também maior capacitação pastoral. Por isso, passam a frequentar os inúmeros 

cursos bíblicos e teológicos que vão surgindo e algumas ingressam em cursos 

superiores de Teologia.  

Agora, é dentro desse lugar do saber que elas se colocam. Diante disso, é 

possível verificar que, mais do que a iniciativa de um poder hierárquico e masculino, 

as mudanças sociais, as organizações das mulheres e os movimentos feministas 

pressionaram a Igreja, como instituição, para que esta fosse aos poucos se abrindo e 

se sensibilizando às lutas das mulheres.  

Por outro lado, as próprias mulheres tomaram consciência de seu 

protagonismo, como sujeitos históricos, ocupando espaços de liderança nas 

comunidades. A partir da prática missionária, sentiram-se motivadas a aprofundar sua 

formação na área bíblico/teológica; formação esta que na história da igreja foi, 

majoritariamente, destinada ao sexo masculino, em vista da ordenação ao sacerdócio 

(FURLIN. 2011, p. 150). 

As MJC tinham experiência de trabalhar em equipe, próximas do povo, 

promovendo um trabalho entre iguais ou com um poder que procurava incluir e dar 

espaço para participação, acreditando numa Igreja construída a partir dos pobres, isto 

percebemos a partir dos relatos de Irmã Luzia. Esses posicionamentos, muitas vezes, 

levaram as, a entrar em desacordo, em conflitos frente a outras maneiras de pensar e 

agir dentro da Igreja, principalmente em relação a Padres e Bispos. 

Assim, foi aflorando a consciência de gênero também pelo contato e influência 

do pensamento feminista que chegava até elas, mesmo que as mesmas não 

percebessem totalmente essas conexões. Foi a partir daí, do conflito que as 

Missionárias começaram a se confrontar consigo mesmas, com seus papéis e 

identidades enquanto mulheres e religiosas, na relação com a Igreja.  
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Além dessas questões, encontramos nos depoimentos alusões à invisibilidade 

das mulheres. Este assunto aparece de maneira implícita não totalmente declarada, 

especialmente quando elas falam das discriminações, dominações, machismos e 

desigualdades. Sabemos que historicamente a questão da não visibilidade das 

experiências das mulheres aparece de formas sutis e naturalizadas.  

Desse modo, mesmo quando as mulheres se constituem como protagonistas 

históricos parece necessitarem de aprovação masculina para serem reconhecidas 

como tais. Sem falar na competição e disputa por espaço com os homens dentro da 

própria comunidade. Sabemos que em muitos momentos dentro da Igreja Católica, as 

mulheres são vistas como serviçais colaboradoras a quem compete, simplesmente, 

executar as tarefas que lhe forem pedidas, segundo os requisitos estipulados e ainda 

precisam provar a sua capacidade para desempenhar atividades e ocupar espaços, 

enquanto que para os homens esses espaços lhes são oferecidos e aceitos com 

naturalidade, sobretudo, quando esses posicionamentos são assimilados como se 

não estivessem sido construídos num determinado período histórico e com objetivo 

claros para defender diferentes interesses de quem domina. 

Sofoti (1987, p. 34) destaca diferentes maneiras de reprodução das posturas 

dominadoras, inclusive com a participação de mulheres que introjetam essas 

determinações e repassam para as novas gerações através das compreensões 

culturais e educacionais. 

 
 
A ideologia machista, que considera o homem um ser superior à mulher, não 
entra apenas na cabeça dos homens, também as mulheres majoritariamente, 
acreditam nessas ideias e as transmite aos filhos. Quando proíbe os filhos de 
chorar, alegando que homem não chora e exigem que as filhas se sentem 
como mocinhas, estão passando aos mais jovens esse sistema de ideias, que 
privilegia o homem em prejuízo da mulher (SOFOTI, 1987, p. 34). 
 
 

Podemos dizer que essa estratégia de controle social tem se mostrado eficaz 

para manter as mulheres distantes da realização de seus objetivos de equidade nas 

relações de gênero e de mudanças, sobretudo, quando falamos a respeito das 

desigualdades salariais entre homens e mulheres ao desempenharem as mesmas 

funções. Tudo isto tem as suas vigorosas raízes no androcentrismo, e é fruto da 

estupidez que não desapareceu, apesar do abundante cultivo nos campos das 

ciências, das humanidades, das tecnologias e das artes ter produzido frutos de 
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excelente qualidade que, hoje, ninguém se atreve a contestar e que fez abalar, com 

bastante violência, o androcentrismo, pelo menos em algumas sociedades. 

 Por fim, as práticas de inserção das MJC estiveram voltadas para organização 

e o acompanhamento das CEB’s. Sem deixarem de apoiar e participar de 

organizações de mulheres, as MJC mantiveram suas atuações voltadas para as 

comunidades, não mudando seu modo de ser e de agir, no sentido de não serem 

confundidas com esses outros movimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de um envolvimento com o tema de maneira singular pela participação 

ativa na equipe de pesquisa da História Congregacional e no âmbito da Região de 

Goiânia, espaços que permitem uma análise continuada sobre a atuação das MJC em 

diversos lugares de inserção na Igreja do Brasil, em outros países da América Latina 

e, também no continente africano, esta pesquisa se fez pertinente para contribuição 

da história dessas mulheres.  

Essa atuação como pesquisadoras tem nos proporcionado estabelecer redes 

de relações com diversos grupos e pessoas, outros atores sociais que também 

refletem e produzem conhecimento historiográfico, sendo tal estudo desencadeado 

para a compreensão das possíveis ocorrências de conexões entre a prática das MJC, 

movimentos de mulheres e movimentos feministas, tomando como lugar de referência 

a cidade de Goiânia, nas décadas de 70 e 80, do século XX.     

Partindo daí, tecemos os objetivos principal e específicos, para compreender 

pontos de proximidade ou de distanciamentos, de lutas comuns na maneira da 

atuação das MJC, dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas; para 

analisar os entrecruzamentos, as intersecções e os lugares de fronteiras entre esses 

grupos, no intuito de perceber a ocorrência de colaboração e nutrição entre essas 

organizações de mulheres; para dispormos do campo das experiências e da produção 

do conhecimento como espaço aberto às interações entre os grupos, mesmo que em 

alguns momentos essas trocas se deem de maneira conflituosa. 

Dessa forma, o presente estudo assumiu como hipótese a possibilidade de 

interações e de trocas positivas entre os três grupos organizados de mulheres. Ao 

longo da pesquisa, foi possível perceber que em muitos momentos aconteceram 

intercâmbio de experiências que nutriram e fortaleceram as organizações de 

mulheres, mesmo reconhecendo as heterogeneidades existentes entre organizações 

e, até mesmo, em âmbito individual das mulheres.  

Pelo viés da pesquisa, percebemos que as hipóteses levantadas foram 

confirmadas. Houve a ocorrência de convergências e conexões entre esses três 

grupos analisados, sobretudo, quando se procurou dialogar com as práticas e 

experiências dessas mulheres. Essas percepções, portanto, servem-nos para 



106 
  
 

confirmar a ideia de que há muito mais aspectos que as aproximam do que aqueles 

que as distanciam.  

É relevante destacar que este estudo no decorrer de seu desenvolvimento 

passou por um processo de maturação no qual se fez necessário fazer algumas 

opções de recorte no próprio tema. Quando assumimos estudar os percursos e as 

vivências das MJC, em relação com movimentos de mulheres e movimentos 

feministas, vimos que analisar as experiências das Irmãs negras e indígenas, quando 

protagonizaram a organização de um movimento dentro da Congregação em favor da 

igualdade nas relações étnico-raciais, caberia a esta pesquisa. Porém, deixamos esse 

assunto para futuras pesquisas, possivelmente num projeto de pesquisa para o 

doutorado, e focalizamos nosso estudo nas atuações das MJC, dos movimentos de 

mulheres e de feministas, com seus elementos fundamentais referentes às relações 

de gênero.  

Para entender a trajetória da Congregação das MJC, tomamos como ponto de 

partida o período de sua fundação no ano de 1928, elegendo como pontos relevantes 

a sua origem, seu carisma e sua missão. Esses aspectos serviram-nos como elemento 

primordial para continuidade da pesquisa, pois quando se trabalha com um grupo de 

pessoas ligadas a dimensões religiosas espera-se que se dê um enfoque nas 

questões ligadas à religião. Portanto, a nossa opção foi trabalhar aspectos ligados 

mais às práticas sociais, fora dos âmbitos religiosos, sendo que em alguns momentos 

se tornou difícil estabelecer essa diferenciação, pois as experiências acontecem de 

maneira interligada. 

Procuramos, por meio do diálogo com o referencial teórico/metodológico, como 

também dos depoimentos das entrevistadas, obter compreensões e experiências nas 

relações de gênero por parte das Missionárias. Percebemos que elas apresentam 

consciência das desigualdades e de violências de gênero que sofrem nos meios 

eclesiásticos e sociais onde atuam. Isto se tronou possível com a análise de 

depoimentos e algumas músicas.  

Nesse posicionamento, observamos o entrelaçamento das MJC com os 

movimentos de mulheres e feministas, sabendo que as estratégias de atuação têm as 

especificidades próprias de cada organização. Sobre os movimentos de mulheres e 

movimentos feministas, foi possível perceber muitos pontos de encontro e até de 
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colaboração entre esses grupos, sem deixar desaparecer suas especificadas. Afinal, 

as causas de luta são as mesmas em favor das mulheres. 

No decorrer da pesquisa, deparamo-nos, em muitos momentos, com as ideias 

de naturalização da dominação masculina sobre as mulheres, por exemplo. Partimos 

do pressuposto de que essas construções históricas e culturais são criadas pelas 

pessoas em determinadas conjunturas, acreditamos que estas podem ser mudadas 

ou transformadas de maneira que se construam relações de gênero que favoreçam a 

convivência em sociedade. Portanto, acreditamos que por meio da atuação de grupos 

organizados de mulheres seja possível conseguir essas mudanças, mesmo que se 

deem a passos lentos. Outra questão analisada durante a pesquisa foi a concepção 

da mulher religiosa inserida na realidade e exposta às mesmas condições de outras 

mulheres, para formar uma desmitificação do assunto, formando gestos de 

proximidades.  

Por fim, neste estudo, as mulheres não são vistas como vítimas ou como 

resultado passivo dos códigos normativos e dos discursos simbólicos, mas sujeitos 

proativos que constroem as suas possibilidades, produzindo novos significados que, 

consequentemente, desestabilizam o sistema simbólico de gênero, da ordem social 

masculina. Para tanto, damos ênfase às concepções das teorias foucaultianas e 

feministas, que sugerem a constituição do sujeito na relação com o poder em 

contextos socioculturais específicos, atravessados por dinâmicas de gênero, de 

classe. 
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ANEXOS 

  

A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA56 

 

1. Nome; 

2. Data de nascimento;  

3. Ano em que entrou na Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, 

(MJC); 

4. Lugares em que atuou como missionária;  

5. As CEB's contribuíram para o despertar das mulheres como protagonistas 

históricos? 

6. Qual a importância da presença das mulheres na CEB’s? Elas tinham voz ativa 

ou precisavam de interlocutores masculinos para resolver seus problemas? 

7. Você já percebia alguma semente de organização de grupos de mulheres? 

8. Neste período nos grupos que participou já se falava em movimento feminista? 

9. O seu trabalho como MJC havia alguma relação com os movimentos de 

mulheres e movimentos feministas? 

10.  Como e quando que as MJC começam a perceber as dominações e 

necessidade de igualdade gênero? Havia reações contrárias ou conformismo? 

11.  Quais os avanços que você percebe em relação às conquistas das mulheres? 

12.  Como se deu a participação das MJC no período da Ditadura Militar em 

Goiânia? 

 

 

  

                                                           
56 Observamos os conceitos dos autores Lakatos e Marconi (2001, p. 212) para a elaboração desse 
roteiro de entrevista. 
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B – TCLE57  

 

 Você está sendo convidada para participar, como voluntária, de um projeto de 

pesquisa intitulado: “Um estudo sobre as Missionárias de Jesus Crucificado, 

Movimentos de mulheres e Movimentos feministas”.  Meu nome é Lindinalva Gomes 

da Silva, a pesquisadora responsável, mestranda em História.  

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, este documento deverá ser assinado em duas vias, sendo a 

primeira de guarda e confidencialidade da pesquisadora responsável e a segunda 

ficará sob sua responsabilidade para quaisquer fins.  

 Em caso de recusa, você não será penalizada de forma alguma. Em caso de 

dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

mestranda Lindinalva Gomes da Silva ou com a orientadora da pesquisa Professora 

Doutora Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcante. Nos e-mails: 

lindigsilva@yahoo.com.br / mariarosacavalcante@gmail.com. Em caso de dúvidas 

sobre a ética aplicadas à pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, localizado na 

Avenida Universitária, n. 1069, Setor Leste Universitário, Goiânia-Goiás. 

Como passo inicial para esta pesquisa, faz-se necessário buscar o momento, 

condições e local apropriados para que sejam realizados os esclarecimentos às 

possíveis participantes, considerando particularidades e privacidade da convidada. 

Esta pesquisa buscará compreender o processo de inserção religiosa, cultural e social 

das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado em Goiânia e adotará como um dos 

elementos de estudo a participação nas pastorais e movimentos sociais, ligados à 

Igreja Católica. Refletir sobre a experiência vivida por esse grupo de Religiosas, 

missionárias, significa construir conhecimento histórico a partir da experiência de vida 

dessas mulheres.  

A relevância do tema dar-se-á pela permanência de lacunas na pesquisa 

histórica sobre o assunto e a importância e necessidade de produções acadêmicas 

sobre o tema. Ao visitar, portanto, alguns arquivos de congregações religiosas 

                                                           
57 Este termo foi preenchido conforme o modelo da CEP, sendo, portanto, recepcionado, como já dito 
no decorrer do texto. 

mailto:lindigsilva@yahoo.com.br
mailto:mariarosacavalcante@gmail.com
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femininas em Goiânia, foi possível perceber que em se tratando da historiografia 

destas congregações em Goiás, ou mesmo especificamente em Goiânia, existem 

poucas pesquisas sobre esse tema. 

Esta pesquisa assume como objetivo geral compreender como se deu o 

processo de inserção religiosa, cultural, social e político das Irmãs Missionárias de 

Jesus Crucificado em Goiânia, procurando perceber alegrias e dores, sonhos e 

frustações, relações de poder, que teceram o cotidiano destas mulheres no contexto 

histórico estudado.  Busca-se também identificar os diversos atores sociais envolvidos 

no processo de inserção principalmente lideranças das (CEBs. Pretende-se também 

analisar como se deu a participação das Religiosas na implementação de ações em 

favor de pessoas perseguidas pela ditadura militar em Goiânia. 

Após fazer levantamento bibliográfico e documental sobre o assunto, será 

realizado um levantamento de dados por meio de entrevistas com depoimentos orais. 

Para isto se faz necessário à elaboração de um questionário como instrumento 

facilitador na interação entrevistada / entrevistadora. Serão entrevistadas mulheres, 

MJC que moraram em Goiânia e que atuaram na inserção missionária nas décadas 

de 1970 e 1980.  

Passos importante na organização das entrevistas: entrar em contato com as 

possíveis participantes da pesquisa para esclarecimentos, definição de data, horário 

e local; fazer contato com a pessoa que será responsável pela filmagem; utilizar 

perguntas semiestruturadas, direcionadas por um roteiro previamente elaborado 

composto por questões abertas para facilitar abordagens sobre o assunto; 

transcrever: assistir as entrevistas várias vezes e escrever tudo, inclusive pausas e 

entonações de voz, além de sinalizadores de interrogação, silabação e outras 

variações ocorridas durante as entrevistas; analisar os dados: leitura detalhada de 

todo material transcrito para identificação de palavras ou conjunto de palavras 

consideradas relevantes para a pesquisa; organização e escrita do texto final da 

dissertação fazendo conexões com o referencial teórico. 

Considerando que as entrevistas para esta pesquisa contaram com a 

participação de mulheres inseridas numa faixa etária de 65 a 85 anos, um dos riscos 

que talvez venha ocorrer numa caracterização de grau mínimo seja o aumento da 

pressão arterial devido ao fato de se trabalhar com memórias e experiências vividas 
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que pode acentuar as emoções. Neste caso, uma das precauções que se pode tomar 

é verificar de maneira discreta se esta pessoa a ser entrevistada fez uso dos 

medicamentos indicados para pressão arterial de acordo com as orientações médicas. 

E se por acaso a entrevistada apresentar alguma alteração no seu quadro de saúde 

se faz necessário que se suspenda a entrevista e tome atitudes cabíveis para o bem-

estar da entrevistada, encaminhando-a para um atendimento médico. Se essa 

suposição se concretizar, a entrevistada terá garantia de Assistência Integral por parte 

das pesquisadoras. Também se faz necessário e importante o cuidado com o tempo 

de duração das entrevistas, de maneira que não seja muito longo, para não cansar as 

entrevistadas. 

Considerando que as mulheres que serão entrevistadas são “freiras”, 

pertencentes a uma Congregação, Instituição Religiosa, os benefícios diretos e 

indiretos a serem alcançados dizem respeito à escrita da história de vida destas 

mulheres, na busca de dar visibilidade a experiências vividas e respondendo a grande 

necessidade de se escrever a história das mulheres que por muito tempo se encontrou 

silenciada.  

Assumindo a possibilidade de riscos, mesmo num grau mínimo é importante 

ressaltar que a entrevistada terá direito a todo acompanhamento necessário a 

qualquer alteração na saúde proveniente do fato de participar dessa entrevista. Em 

relação aos benefícios desta pesquisa para cada entrevistada, o trabalho final será 

apresentado a todas, e se for de interesse das participantes fornecer-lhes-á uma cópia 

para cada uma. 

É importante ressaltar que cada participante terá plena liberdade de recusar 

participação ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma e que está assegurado o sigilo das informações confidenciadas 

à pesquisadora. Será de plena responsabilidade da pesquisadora ressarcimento de 

valores em dinheiro para cobrir despesas tidas pelas participantes da pesquisa e dela 

decorrentes. Fica assegurada a garantia de indenização a eventuais danos 

provenientes da participação de cada pessoa nesta pesquisa.  

 

Declaro para os devidos fins que cumprirei com legitimidade os itens IV. 3 da 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12.  
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Eu ____________________________________, RG ______________, abaixo 

assinado, discuti com a mestranda Lindinalva Gomes da Silva sobre a minha decisão 

em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 

a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

Goiânia, ___, de _____________, de 2015. 

 

 

 

 ___________________________                                                      ___/ ___ /____ 

        Assinatura da participante                                                                     Data 

 

 

_________________________________                                            ___/ ___ /___  

  Assinatura da responsável pela pesquisa                                                  Data 
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C - DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 
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D – LP: MISSIONÁRIAS EM LP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BALADA DA CARIDADE 
 
Para mim, a chuva no telhado, 
É cantiga de ninar, 
Mas o pobre, meu irmão, 
Para ele a chuva é fria 
Vai entrando em seu barraco 
E faz lama pelo chão. 
 
Para mim, o vento que assobia, 
É noturna melodia 
Mas o pobre meu irmão 
Ouve o vento angustiado 
Pois o vento esse malvado, 
Lhe desmancha o barracão 
Como posso ter sono sossegado 
Se no dia que passou 
Os meus braços eu cruzei? 
 
Como posso ser feliz 
Se ao pobre meu irmão 
Eu fechei o coração 
Meu amor eu recusei? 

 
Letra: Irene Gomes 
Música: Rita de Cássia Ribeiro 
Execução: Coral das Missionárias de Jesus Crucificado 
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ALÔ, BOM DIA 
 

Alô bom dia, como vai você, 
Um olhar bem amigo, 
Um claro sorriso, um aperto de mão, 
E a gente sem saber como e porque 
Se sente feliz 
E sai a cantar alegre canção. 
 
Bom dia nada custa ao nosso coração 
E é bom fazer feliz o nosso irmão. 
Por Deus se deve amar 
E amar sem distinção, 
Alô, bom dia irmão! 
 
Saber dar um dia 
Cheio de bondade 
Dizer um bom dia com sinceridade 
É dar sempre o melhor 
De nosso coração, 
Alô, bom dia irmão. 
 
Execução: Coral das Missionárias de Jesus Crucificado 
Solista: Maria Auxiliadora Chaib - MJC 

 

 

 

O VALOR DO SORRISO 

A quem na solidão não tem mais alegria, 
Um bom sorriso envolve em boa simpatia. 
A quem já não tem forças de tanto padecer, 
Um bom sorriso dá o gosto de viver. 
O certo é, porém que sempre ele faz bem 
A quem o recebe e a quem o dá também.  
A quem vive brigando fazendo um barulhão, 
Um bom sorriso faz voltar a mansidão. 
A quem o seu sorriso não quer distribuir 
Um bom sorriso dá o gosto de sorrir. 

 
Letra e música: Irene Gomes 
Execução: coral das Missionárias de Jesus Crucificado 
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E – LP: QUANDO CANTA O CORAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A AMIZADE É UM BEM 
 
Se uma boa amizade você tem 
Louve a Deus, pois a amizade é um bem. 
Toda boa amizade você deve conservar,  
Como é bom quando se sabe amar! 
A amizade vem de Deus e a deus deve levar, 
Como é bom quando se sabe amar. 
 
Uma boa amizade 
É mais forte do que a morte, 
Mesmo longe na saudade, 
A amizade vai ficando até mais forte. 
 
A amizade é na vida uma canção 
A amizade faz cantar o coração 
Ser amigo é fazer ao amigo todo bem 
Como é bom saber amar alguém! 
A amizade vem de Deus e a deus deve levar, 
Como é bom quando se sabe amar. 
Execução: Coral das Missionárias de Jesus Crucificado 
Arranjos: Maestro Pachequinho 
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F – LP: ALEGRAI-VOS NO SENHOR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONÁRIA DA LIBERTAÇÃO 
 
Nas ruas vou procurar 
Quem vive pregado a cruz, 
É o Cristo que vai comigo 
Levando aos irmãos a luz 
Vou buscar o pobre o pecador; 
Anunciar o Cristo libertador. 
 
No rosto eu levo a mansidão 
Eu sou a missionária da libertação. 
 
As dores de cada irmão 
Sem teto justiça e paz, 
Prolonga a paixão de Cristo 
Que é viva em quem sofre mais 
Se Jesus me amou se entregou por mim, 
Já não sei viver se não for assim. 
 
Maria exaltou feliz 
Do fundo do coração 
O Deus que elevando o humilde 
Atira o orgulhoso ao chão. 
Foi mulher que ao povo se consagrou; 
Ideal daquelas que Deus chamou. 
 
Letra: Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias 
Execução: Coral das Missionárias de Jesus Crucificado  
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TANTOS CAMINHOS 
 
Tantos e tantos caminhos 
Eu já caminhei! 
Tantos e tantos caminhos 
Sem paz e sem luz! 
 
Chego agora 
A essa encruzilhada 
E vejo nova estrada 
Abrir-se para mim. 
Chego agora 
A essa encruzilhada 
E vejo nova estrada  
de paz, enfim. 
 
Sinto agora 
A paz de uma criança; 
Brilhou pra mim o sol, 
O dia é de esperança! 
Vou agora 
De novo começar, 
Não posso mais parar, 
Feliz, enfim. 
 
Letra e música: Irene Gomes 
Execução: coral das Missionárias de Jesus Crucificado 
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G - ASSOCIAÇÃO DAS MJC PRECURSORA DO INSTITUTO 
 
 
Quem quiser conhecer as origens do Instituto tem que buscar a vida da 

Associação. Em Campinas, desde 1919, um grupo de pessoas, devotas de Jesus 

Crucificado, começou a se reunir para pequenas práticas de piedade em comum: 

meditações e Vias Sacras (tinham para isto licença dos Vigários). Uma santa afeição 

as ligava. E a sede de Jesus Crucificado que aquelas práticas de piedade 

comunicavam às almas, digo, às suas almas, fazia delas apóstolas destemidas em 

seus lares e vizinhanças.  

Em 1922, surgiu entre elas o desejo de uma comemoração toda particular, 

muito intensa e muito fervorosa da “Sexta-feira da Paixão”. A pedido, e com a devida 

licença da Autoridade Diocesana, obtiveram uma prática na Capela da Santa Cruz às 

3 horas da tarde. Para lá levavam uma piedosa imagem de Jesus Crucificado. 

Sentiram aquelas pessoas o desejo de que aquela Imagem ali ficasse para a visitarem, 

às vezes.  

O pedido atendido, a Imagem foi colocada sobre uma pequena mesa; e sempre 

cheia de flores; e muito visitada. Esta primeira prática despertou o desejo de outras. 

Feito o pedido e atendido, ficou determinado o 2° domingo, às 3 horas da tarde. 

Prestou-se a falar o Revmo. Padre Giovannini. Surgiu, então, em julho a ideia de um 

pequeno regulamento que mais unisse essas almas, fazendo-as viver do mesmo 

modo. 

Um nome escolhido: o de Missionárias de Jesus Crucificado. O regulamento foi 

feito e apresentado ao Sr. Bispo Diocesano juntamente com uma oração: -

“Oferecimento da alma piedosa a Jesus Crucificado”. Foi tudo generosamente 

aprovado, indulgenciado e animado pelo Exmo. Sr. Bispo, conforme está no primeiro 

Estatuto. 

Na prática de setembro foi apresentada a ideia, sendo convidadas a se 

inscreverem como Missionárias as que quisessem. Deixaram o seu nome 62 pessoas. 

Organizada a Associação das Missionárias de Jesus Crucificado a ela foi pelo Sr. 

Bispo Diocesano, dada a incumbência de organizar centros de catecismo nos bairros 

da cidade, de espontaneamente fazer visitas aos domicílios dos pobres e operários, 

visitas aos doentes etc. 
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S. Excia. aprovou e abençoou o Estatuto da nova Associação feitos nas bases 

de seus conselhos. Com a retirada do seu diretor eclesiástico para São Paulo, Revmo. 

Padre Domingos Giovannini, o Sr. Bispo viu a necessidade de amparar essa obra de 

zelo e tomou pessoalmente para si a direção da pia Associação das Missionárias. 

Cópia literal de notas que Nossa Madre escreveu em um caderninho datado de 

setembro de 1927, para dar contas na confissão, ao seu Diretor Espiritual, o Revmo. 

Padre Giovannini, transferido de Campinas para São Paulo, dede o ano anterior: 

“Estive com D. Barreto no Palácio no dia 6 de setembro”. Fui porque precisava o 

“Imprimatur” da folha de outubro e também devia falar-lhe da mudança... Quando 

acabei ele tocou no seguinte: seria preciso ver um meio de assegurar o futuro das 

Missionárias. 

Somos todos mortais. A senhora morrendo, eu morrendo, quem continuará 

esses trabalhos? No que ficaria as Missionárias? Agora, por exemplo, no caso de uma 

mudança, quem a substituiria? E se a senhora não fosse para São Paulo, e sim mais 

longe, quem ficaria em seu lugar? Enquanto eu estou aqui, ainda as coisas poderiam 

ir, porque então eu tomaria a frente dos trabalhos. Não faço mais presentemente, 

porque não é preciso. A senhora leva tudo muito bem. Mas, si a senhora precisasse 

deixar esta cidade, eu tomaria a direção de perto dos trabalhos. Mas isto enquanto eu 

estou aqui e se eu saísse também? E se morresse? 

Já tenho pensado muito nisso, sabe? Tem me preocupado o futuro dessa 

Associação. O meio que vi e que há muito tempo me está em mente, nunca lhe disse 

nada, mas desde a minha viagem à Europa penso nisto; e, a mim parece, seria o meio 

de dar a Associação das Missionárias perseveranças, seria este - fazer das Senhoras 

uma Congregação Religiosa, uma Congregação com “um pé no mundo e outro no 

Convento”: Uma Congregação que vi em Roma. Em casa as senhoras “teriam o seu 

hábito” e para sair, andariam como todo mundo. Encontrei essas Religiosas de que 

lhe falo na antecâmara do Cardeal... Estavam, não simplesmente vestidas, mas com 

todos os requintes do bom tom – tinham chapéu, luvas, véu... 

As senhoras darão uma obra mais perfeita do que a delas, porque o programa 

de seus trabalhos de apostolado é muito mais vasto que o delas. Elas só se dedicam 

aos catecismos. Agora as senhoras deviam fazer assim: as moças se congregariam. 

Estas senhoras, como D.M., Ds. ( e contou como uma noite D.S. mostrara 
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contentamento por ser Missionária) seriam oblatas, como há em muitas 

Congregações por ai. As senhoras são numerosas. É isto que lhes facilita o trabalho. 

Continuariam assim. Todas seriam Missionárias. Poderiam continuar com este mesmo 

nome, porém em graus e condições diferentes.  

Assim eu vejo a perseverança dessa Obra. Dessa Obra, que lhe digo, é uma 

Obra muito dos tempos. Assim, a senhora morrendo ficaria quem continuasse os seus 

trabalhos. E, asseguro lhe: uma vez que esta fosse Obra estabelecida desta forma, 

não faltariam pedidos de outras cidades, de outras dioceses pedindo uma sementinha 

para as suas cidades. 

E esta Obra se espalharia por toda parte. Posso lhe dizer que esta Obra é uma 

coisa muito dos nossos tempos. E, aqui, isto é uma coisa muito fácil de se realizar. 

Agora, a Sra. sua Mãe? Deixá-la?... Falo-lhe estas coisas porque, como já lhe disse, 

há muito tempo venho pensando nesses trabalhos, que assim, não estão garantidos 

em sua perseverança. Mas são só ideias que lhe dou. Apenas ideias. Absolutamente, 

minhas intenções não passam disto. 

Agradeci muito o seu interesse e os seus conselhos; disse-lhe que ia pensar; 

que a coisa não era impossível: que por grandes transformações já haviam passado; 

que seria preciso somente esperar a hora de Deus. Pedi-lhe suas orações para que 

Mamãe não se mudasse, disse-lhe que meu trabalho era mais de manter entre as 

Missionárias a vida interior, a vida de intimidade com Deus, por meio de pequenas 

práticas espirituais, porque esta vida era a fonte de toda generosidade: e, sem ela, 

nada se podia fazer, digo, ter. Ele aprovou-me perfeitamente e disse “que era assim 

mesmo”. 

E assim, foi que depois de bem pensar, e melhor rezar, que Maria Villac a 

Presidente da Associação das Missionárias chamada ao Palácio, recebeu e aceitou, 

com D. Barreto, fundar o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado sob os 

moldes de uma verdadeira e real Congregação Religiosa. Isto a 29 de setembro de 

1927- dia de São Miguel Arcanjo. Maria Villac foi, em seguida, com as bênçãos do 

Fundador, convidar suas futuras companheiras de fundação entre as Missionárias da 

Associação. 

E a 25 de dezembro foi que, na Capela do Palácio da Conceição, as primeiras 

Missionárias receberam a benção coletiva de Jesus pelas mãos do Fundador. Estava 
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como se vê, virtualmente fundado o Instituto, e com a nota curiosa do dedo de Deus; 

pois, D. Barreto, apesar de vários pedidos passados de suas dirigidas, nunca quis ser 

fundador e Maria Villac, apesar de sua ativa piedade, nunca pensava em ser 

fundadora. Agora era preciso, para levar a efeito a fundação que se pedisse o 

beneplácito papal e este veio com o rescrito da S. Congregação dos Religiosos com 

data e 26 de março 1928. 

Preparada a casa da família Villac onde se abriria o Instituto, a 20 de abril de 

1928, na sua Capela, o Sr. D. Barreto, já então o nosso Fundador, recebeu as oito 

primeiras Missionárias seguintes: Maria Villac, Josephina Braga, Lúcia de Souza 

Morais, Eutália Pithon, Francisca Padro, Miria da Conceição Oliveira, Amália Aguirre 

e Delminda P. de São José, celebrando em seguida pela felicidade e futuro do nosso 

Instituto. 

Nessa ocasião, o Sr. Bispo agradecendo aos proprietários do velho solar o 

haverem cedido, para sede de nosso Instituto, enaltecendo as virtudes da distinta 

Família Villac invocou sobre ela as melhores bênçãos de Deus. 

As nossas postulantes, que ficaram sob a direção da já então Madre Maria 

Villac, digo, Madre Maria do Calvário, comungam nessa ocasião e todos deram graças 

a Deus e a Maria Santíssima, pelo insigne favor que se levava a efeito. O nosso 

Fundador cheio de fé e confiança nas bênçãos do céu dava as primeiras linhas da 

Vida Religiosa e congratulava-se com as postulantes pela graça extraordinária que 

haviam recebido, sendo chamadas para constituírem as oito primeiras colunas do 

Instituto. Por ser um dia de comemoração, sugestivo e adequado ao espírito das 

Missionárias, a data de 3 de maio foi escolhida para a assinatura das Letras pelas 

quais o Sr. Bispo fundou na Diocese o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. 

Iniciando a Vida Religiosa de acordo com as Constituições já escritas e dadas 

pelo Fundador, dispensadas de parte do tempo de postulado e querendo de modo 

especial homenagear a Nossa Senhora Aparecida a 11 de maio, com toda solenidade 

e imenso concurso de povo, na Catedral, o Exmo. Sr. Bispo D. Barreto e nosso 

fundador deu Hábito azul às oito primeiras postulantes, que assim iniciaram o seu 

noviciado canônico, sob a direção de Madre Maria do Calvário e do mesmo Fundador, 

que com frequência vinha atendendo às Irmãs, expondo-lhes ao mesmo tempo as 

Constituições e os Votos Religiosos. 
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Estava assim em plena execução o plano do nosso Fundador pois, lá estavam 

as primeiras noviças cheias de esperança e entusiasmo; lá havia o Capelão com a 

Missa diária, lá o confessor de acordo com o Direito Canônico, lá a assistência 

frequente e imediata do Exmo. Sr. Bispo Fundador, que solicito pela obra de Jesus 

Crucificado, em tudo pensava com pena ainda, providenciando para que 

espiritualmente como materialmente nada falte às mimosas filhas de Jesus 

Crucificado, que no dizer tantas vezes repetido por D. Barreto, é o fundador de tão 

grande Obra Religiosa, cujos e benefícios já de há muito excedem a qualquer 

pretensão humana. 

Em 2 de fevereiro de 1929, com a mesma solenidade anterior, na Catedral, com 

a dispensa da Santa Sé de parte do tempo requerido para o noviciado canônico, as 

mesmas oito colunas do Instituto, as primeiras Missionárias, sem falar nenhuma, 

fizeram a sua profissão temporária e conforme as Constituições. 
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H - A ORIGEM DO INSTITUTO DAS MJC 
 
 

A ORIGEM DO INSTITUTO DAS MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO. 

(Fornecida pelo Fundador de próprio punho). Estava em Roma em visita “Ad Limina” 

em 1924 o Exmo. Revmo. Sr. Dom Francisco de Campos Barreto, D.D. Bispo de 

Campinas, quando tendo conhecimento das Damas Catequistas Espanholas, 

lembrou-se de dar forma e vida religiosa a uma associação de piedosas jovens e 

senhoras, que sob sua direção em Campinas se ocupavam da catequese e das visitas 

aos pobres e operários, levando-lhes o conforto religioso e trazendo-os para a Igreja. 

Essa Associação tinha o nome de Missionárias de Jesus Crucificado. ... O 

Instituto que devia se formar e crescer no espirito de Jesus Crucificado, nome cujas 

glórias e triunfos deve levar por toda parte, o Instituto deveria ter como principal 

padroeira N. Senhora das Dores, S. Miguel, S. José, S. João Evangelista, S. Francisco 

de Sales, S. Cura d’Ars, S. Luís de Gonzaga e Santa Teresinha do Menino Jesus... 

... Tratando-se do Exmo. Revmo. Sr. D. Francisco de Campos Barreto, como 

nosso Fundador, parece-me que toda referência ao mesmo é dispensável, visto a 

certeza que temos de ser ele sobejamente conhecido de Santa Sé, pelo zelo às obras 

de Deus pelo amor aos interesses da Igreja, como pela sua inteira adesão à Cadeira 

de Pedro, oferecendo a todos uma vida infatigável e cheia de trabalhos sempre 

desenrolados num ambiente de sacrifício e santa abnegação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



133 
  
 

I - CÓPIA DA CARTA DE DOM BARRETO ENVIADA A ROMA 
 
 
 
 
Campinas, 25 de dezembro de 1927. 

 

Santíssimo Padre Pio XI 

Beijando os pés de V. Santidade peço o vosso beneplácito para erigir em 

Congregação Religiosa Diocesana a Associação por aqui fundada sob nome de 

Missionárias de Jesus Crucificado e que se ocupa com grande proveito da Igreja e 

das almas, em fundar centros de catecismo nos lugares mais difíceis da cidade, em 

visitar as famílias pobres e suspeitas de infiltração herética e que não sabem cumprir 

os seus deveres religiosos; em visitar os doentes para preparar os mesmos a 

receberem os sacramentos; em visitar e catequisar nas prisões e asilos e casas de 

caridade onde não existem Irmãs Religiosas, em dirigir escolas profissionais 

femininas, em trabalhar a favor da boa imprensa e outras necessidades religiosas e 

sociais, que pedirem o seu zelo. 

Excelente já é o resultado de seus trabalhos. As Missionárias atuais ocupam-

se da catequese de 1.500 meninos em 15 centros e visitam cerca de 300 famílias por 

mês, etc.. 

Fazem tudo sob a nossa direção, tendo o fundamento na piedade 

verdadeiramente cultivada por todas as Missionárias, já em grande número. 

Como se vê, sou eu o fundador pela graça de Deus e o beneplácito e a benção 

de V. Santidade, tenho a principal cooperadora na jovem piedosa, Maria Villac e outras 

boas companheiras. 

O hábito será azul marinho, lembrança da Virgem Puríssima, com o rosário e o 

cordão vermelho, símbolo do zelo e um véu preto na cabeça. 

Este é o uniforme interno, devendo levar fora de casa, nas obras de zelo, o 

vestido de senhorita de boa família, para facilitar o acesso das Missionárias nas casas, 

certamente, difíceis a uma Irmã, coisa já aprovada pelo Santo Padre Pio X a respeito 

das Damas Catequistas Espanholas. 

As Missionárias farão os três votos religiosos e tudo como manda o Direito 

Canônico. 
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No Brasil não existe nenhuma Congregação deste gênero. Para iniciar e manter 

essa Obra as Irmãs devem trabalhar, terão seu dote, também as esmolas e cerca de 

150.000 liras dadas por mim à Fundadora. 

A Diocese também ajudará a Obra das Missionárias. 

Para ganharem muitas indulgencias, penso agregar essa Congregação à 

Ordem do Carmo, como Terceiras Regulares, tendo também Missionárias Oblatas no 

mundo, como auxiliares nas diversas obras da Congregação. 

Assim, pedindo a vênia de V. Santidade para esta Obra, peço a vossa benção 

apostólica, porque penso que esta é uma obra de Deus e a bem das almas, pois que 

as Missionárias se dedicam a ajudar o ministério sacerdotal. 

 

De V. Santidade, filho humílimo. 

Francisco de Campos Barreto, Bispo de Campinas – Brasil. 

 

 
 

 
  



135 
  
 

J – DECRETO DA FUNDAÇÃO 
 
 
 
 
Dom Francisco de Campos Barreto, por mercê de Deus e da S. Sé Apostólica, 

Bispo de Campinas Assistente ao Sólido Pontifício, Prelado Doméstico da Santa Sé e 

Conde Romano. 

Aos que estas nossas letras virem, saudação, paz e benção no Senhor. 

Fazemos saber, que, depois de praticamente reconhecer as bênçãos e 

vantagens dos piedosos trabalhos da Associação das Missionárias de Jesus 

Crucificado, funcionando nesta episcopal cidade, com estatutos por nós aprovados, 

atendendo às santas inspirações, julgamos conveniente assegurar o futuro dessa 

importante Obra de piedade e zelo, erigindo-a em Instituto religioso e regular sob o 

nome de Missionárias de Jesus Crucificado. 

Tendo, pois, em vista a maior glória de Deus e a santificação das almas, após 

o beneplácito da Sagrada Congregação dos Religiosos, datada de 26 de março de 

1928, em cumprimento do cânon 492, nesta episcopal cidade de Campinas, depois 

de madura consideração em presença de Deus e em virtude da presente letra, 

erigimos canonicamente ereta uma Congregação Religiosa sob o nome de “Instituto 

das Missionárias de Jesus Crucificado” para senhoras, que se destinando a várias 

obras de zelo, especialmente se dedicarão a fundar centros de catecismo nos bairros 

mais difíceis da cidade e visitarão espontaneamente os doentes e famílias pobres e 

suspeitas de infiltração herética e que não souberem cumprir os seus deveres 

religiosos. 

Para mais facilmente cooperarem no ensino do catecismo às crianças e na 

prática religiosa dos adultos empregam também as santas indústrias de caridade 

cristã, para cuja realização contam com os benfeitores do Instituto. 

O Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado constará de Missionárias 

regulares e das Oblatas internas e externas, como auxiliares dentro e fora do mesmo. 

As MJC regulares que, de acordo com o Direito Canônico, emitiram os três 

Votos Religiosos, receberam as Constituições, que por nós escritas e aprovadas serão 

exata e firmemente observadas como importante condição de prosperidade do 

Instituto que com felicidade inicia sua vida. Contado com a piedade e o zelo da 
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senhorita Maria Villac e suas dignas companheiras, que conosco vieram cooperar em 

tão excelente obra religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


