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Resumo: O Movimento dos Sem Teto da Bahia surgem no ano de 2003, na 
capital baiana, reivindicando antigos problemas das metrópoles brasileiras. 
Mas do que a questões relacionadas à moradia, o MSTB põe em pauta a 
reforma urbana. No entanto, o MSTB é mais do que um espaço de 
reivindicação. É território de convivências e socializações. A investigação que 
apresentamos é resultado do trabalho realizado com dez jovens mulheres que 
foram mães na adolescência e participam do Movimento. Buscamos entender, 
tendo a história de vida como técnica, como o público e o privado se 
entrelaçam, na vida dessas mulheres, que desde os primórdios do MSTB se 
constituem como maioria. Seriam suas atuações modeladas ou modeladoras 
da sua condição de gênero? 
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Introdução 

O Movimento dos Sem teto de Salvador surge na capital baiana, no ano 

de 2003. Reivindicando antigos problemas soteropolitanos, o MSTS atrai um 

grande contingente. Em 2005, marcando sua estadualização, adota a sigla 

MSTB (Movimento dos Sem Teto da Bahia). Dentre os integrantes do MSTB, 

nossa pesquisa ouviu jovens mulheres que foram mães na adolescência. 

Para a investigação, as jovens-mães foram convidadas a relatar suas 

histórias de vida, marcadas pela(s) gestação(ões) na adolescência. Foram 

entrevistadas jovens mães, entre 18 e 25 anos que estiveram gestantes entre 

os 10 e 19 anos. Essa distância entre o evento da gravidez e a entrevista 

permite uma análise do vivido, de maneira a perceber a evolução da pessoa no 

tempo, a medida que essa busca sentido a sua própria vida e faz uma reflexão 

sobre si mesma e sobre sua experiência individual e coletiva (aqui no que se 
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refere ao agrupamento familiar ou ao coletivo do Movimento). Todas 

participaram da pesquisa de maneira voluntária e espontânea.   

O público e o privado para as mulheres 

As mulheres sem teto traçaram uma linha tênue entre a casa e a rua. 

Decolaram de demandas do âmbito doméstico para reivindicar espaços 

públicos. Nesta investigação, é preciso acrescentar outro tópico que é a 

maternidade e a juventude, acarretando olhares distintos de uma mera 

descrição do processo de “feminização da pobreza” e de vulnerabilidades 

sobrepostas. O que nos leva a questionar se, ao longo do tempo, a atuação 

feminina sempre foi alicerçada no privado para se chegar ao público. 

Durante muito tempo, a historiografia negligenciou a atuação feminina, 

mas não seria possível condená-la a um total ostracismo. “Ora, as mulheres 

perturbam a ordem com mais frequência” (PERROT, 2007, p. 26), mas também 

podem ser a “força da tradição”, encontrando lugar paradoxal nos processos 

históricos do Tempo Presente. Isso porque, o menor sinal de dissonância com 

os padrões falocráticos estabelecidos, seja no século XV ou no XXI, pode ser 

entendido como uma grande ameaça. 

Pensando e refletindo sobre a contribuição da historiografia sobre 

relações de gênero, também vale a pena recuperar a assertiva proposta pela 

historiadora francesa: “Agir no espaço público não é fácil para as mulheres, 

dedicadas ao domínio privado, criticadas logo que se mostram ou falam mais 

alto” (PERROT, 2007, p. 146). Essa subordinação da mulher aos espaços 

privados tornou a sua atuação pública desencorajada ou, quando existência, 

secundarizada. “A dissimetria do vocabulário ilustra esses desafios; homem 

público é uma honra; mulher pública é uma vergonha, mulher da rua, do trottoir, 

do bordel” (PERROT, 2007, p. 136).  

Retratos de uma subjugação que pode ser sutil ou escancarada, mas 

que se incorporam no cotidiano. “Ser mulher na política, ou ainda ser uma 

“mulher política” parece a antítese da feminilidade, a negação da sedução, ou 

ao contrário, parece dever tudo a ela” (PERROT, 2007, p. 153).   
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No entanto, como considera Barbosa (2008), a apropriação do poder por 

parte das mulheres permite que se modifiquem as estruturas que modelam as 

discriminações de gênero. Cada vez mais a participação e a integração 

feminina se fazem presentes e confirmam a urgência de uma agenda 

específica. 

A participação feminina no âmbito público origina novas 
percepções dos papéis que cumprem as mulheres e que lhe 
permite maior autonomia com respeito a suas famílias. Este 
âmbito cultural se expressa na postergação da primeira união 
ou do nascimento do primeiro filho, em uma fecundidade mais 
baixa, nos conflitos que surgem nos casais de dupla carreira e 
na necessidade de equilibrar o trabalho doméstico e o trabalho 
remunerado (ARRIGADA, 2001, p. 29) (tradução livre nossa). 
 

Quem são as Sem teto? 

Um elemento que desperta grande atenção na composição do 

Movimento aqui estudado é grande concentração de mulheres, estas somam 

quase 70% dos integrantes do MSTB. Buscando uma tendência em diversos 

movimentos populares do Brasil, “é possível observar, por exemplo, que, na 

maioria dos movimentos populares e sociais desenvolvido nos últimos anos no 

Brasil, a participação feminina é majoritária, ainda que as lideranças de muitos 

desses movimentos sejam exclusivamente masculinas” (CHAUI, 1993, p. 146).  

Dentro da dinâmica do Movimento, elas são consideradas “fixas” 

enquanto os homens nem sempre, isso é explicitado pelos cadastros 

realizados, a posse da casa, no momento da conquista, é preferencialmente da 

mulher, ao menos que esta não assim deseje. 

As mulheres do MSTB são singularizadas na luta como: 

Herdeira de um legado de pobreza, mas também de ousadia e 
esperança, pela sua condição de gênero, raça e classe, a 
presença feminina, em sua grande maioria negra, mostra 
imensa expressão nas ocupações, núcleos e nas 
manifestações de rua promovidas pelo Movimento. A saída do 
âmbito doméstico e a inserção na política, seja nos cargos de 
direção, seja participando das ocupações, traz novas 
possibilidades para as mulheres do MSTB, que passam a se 
familiarizar com o público das ruas e dos espaços de poder, ao 
tempo em que podem vir a questionar o que acontece entre 
quatro paredes, a exemplo das divisões do trabalho doméstico 
com marido e filhos. Por tudo isso, constituem fortes 
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referências para a construção das COMUNIDADES DE BEM 
VIVER baseadas em relações de gênero igualitárias (MSTB; 
MSTS, 2005). 

No ano de 2005, é inaugurando, dentro do MSTB, um coletivo de 

mulheres, intitulado Guerreiras Sem Teto. A participação em um movimento 

social, dotadas de certo grau de poder, à medida que já não ocupam apenas as 

esferas domésticas, mas passam a ter uma atuação no âmbito público, desde 

os primórdios do Movimento, elas ocupam cargos de coordenação e estando 

presentes nas caminhadas, assembleias e outras atividades realizadas 

(CLOUX, 2008).  

O coletivo não se instaura de maneira repentina, ao contrário, é 

resultado da percepção das igualdades enfrentadas pelas mulheres, no 

cotidiano. Essas mulheres não acreditam que suas demandas estão apenas 

plantadas no privado, mas são resultados das relações sociais. 

Ainda em 2003, dentre inúmeras ocupações, manifestações 
pela moradia digna, pressões ao Poder Público, interesse de 
todo coletivo do movimento, sentamos para discutir os 
interesses mais comuns às mulheres, as nossas insatisfações, 
as violências de todo tipo sofridas, violências tipicamente 
sofridas por mulheres.  

No ano de 2004, já nos reuníamos para pensar de que modo 
agiríamos para transformarmos aquela situação. Como 
poderíamos continuar  lutando pela nossa moradia, pela 
segurança do teto e ainda assim continuarmos inseguras, 
privadas de nossa liberdade, do respeito de nossos 
companheiros, da capacidade de administrar a nossa própria 
casa, de viver dignamente em nossa comunidade? 
Começamos a fazer várias reuniões nas ocupações e cada vez 
mais aumentava o número de mulheres com as quais a luta 
das mulheres do Movimento dos Sem Teto se fortalecia. 
Discutimos essas questões no período I Congresso do 
Movimento dos Sem Teto da Bahia, em janeiro de 2005. 

Mas, foi em 8 de março de 2005, que nos lançamos como as 
Guerreiras Sem Teto. Fizemos nossa I Marcha. Neste dia, 
pela primeira vez nós, mulheres negras, dos setores populares, 
sem teto organizadas no interior da LUTA POR MORADIA, 
fomos às ruas para denunciar e combater o racismo e o 
machismo existente dentro do MSTB e na nossa sociedade 
(MSTB; MSTS, 2009d) (grifo da autora). 

Essas mulheres entendem que, em suas histórias de vida, não estão 

desvinculados fatores como classe e raça. A multireferencialidade e a 
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sobreposição de categorias estão em seus cotidianos e nas representações de 

suas lutas. Esses se somam à categoria gênero, que por longos períodos 

relegou a mulher a condição do privado, sendo tarefa masculina ocupar os 

espaços públicos. Resultado de uma sociedade com bases no patriarcado,  

Mas, nós, Guerreiras Sem Teto, que somos descendentes 
daquelas que foram arrancadas de suas famílias, sociedades, 
culturas, modos de viver na África - mulheres que criaram um 
modo de vida neste continente chamado América -, que nos 
inspiramos umas nas outras, que nos ‘seguramos’ umas nas 
outras, das mulheres da Resistência não herdamos apenas as 
mazelas da ‘diáspora’, mas herdamos sobretudo a coragem, a 
combatividade, a capacidade de organizar a luta pela libertação 
do povo negro, como Zeferina, Dandara, Luiza Mahin e tantas 
outras. Hoje damos continuidade às lutas iniciadas pelas 
nossas ancestrais. E é inspiradas na luta de muitas guerreiras 
que vieram antes de nós que avançamos para a organização 
do nosso trabalho dentro das ocupações, sem nos deixarmos 
abater com as idas e vindas, sem nos deixarmos abater pela 
falta de perspectiva, sem nos deixarmos abater pelos 
problemas próprios de nosso difícil dia a dia. Hoje, com a força 
de mais companheiras que levantam a bandeira da libertação 
das mulheres e do combate à todo tipo de discriminação e 
opressão de gênero, avançamos para a construção da rede de 
solidariedade entre nós, companheiras de/na luta, para a 
construção dos núcleos de base, para a construção do 
Coletivo das Guerreiras Sem Teto e gênero, para a 
construção da nossa liberdade!!! (MSTB; MSTS, 2009d) (grifos 
da autora). 

Seria mesmo ingênuo afirmar que esse discurso é proferido por toda a 

base da militância; entretanto, merece destaque o processo de conscientização 

empreendido. As questões referentes a gênero compõem a agenda do 

Movimento e estão presentes nos cursos de formação. De maneira a 

possibilitar a apropriação do conceito, e perceber que a opressão, seja de 

classe ou de gênero, tem raízes plantadas no tempo.  

Nas palavras de Giulani (2007, p. 649). 

As mulheres têm contribuído para que algumas transformações 
importantes possam ser postas em prática: apolitização do 
cotidiano doméstico; o fim do isolamento das mulheres no seio 
da família; a abertura de caminho para que se considere 
importante a reflexão coletiva a reflexão coletiva; a definitiva 
integração das mulheres  nas lutas sociais[...]. 
 

Convivências e sociabilizações nas ocupações do MSTB 
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De certo, como aponta a literatura, jovens aprendem com outros jovens, 

compartilhando, interagindo e criando identidades. A socialização, não paenas 

com outros jovens, toma uma importância singular nessa fase da vida, 

realizando a construção do vir a ser. Entretanto, nossas entrevistadas negam a 

influência de outros jovens, no momento da concepção, caracterizando esta 

como vivência individualizada.  

As colegas não influenciaram, não conhecia ninguém grávida 
(Topázio).  
Nenhuma delas engravidou tão cedo, quanto eu. Hoje 
engravidaram, depois, e tiveram bem mais filhos do que eu. 
Mas eu que engravidei mais cedo do que elas (Lazule). 

E nos sugere que por mais que as amizades tendam a influenciar no 

comportamento juvenil, existe a possibilidade de não se permitir guia pelo que 

os demais falam: 

Têm adolescentes que são cabeças e que não vão, e outras 
que vão. ‘Ah, vá! Que é bom, é gostoso’.  Ou então, ‘Pode 
engravidar que prende o homem’ (Ágata). 

Completam corroborando o discernimento dos jovens no momento de 

suas escolhas individuais, 

Eu acho que uma parte, a metade, as colegas influenciam, as 
pessoas que tem a cabeça meio assim ‘eu vou, eu vou seguir 
aquela colega minha’. Entendeu? E a outra parte que tem 
cabeça e que não vão pelas amizades. (Ágata) 

Eu tenho muitas colegas que também engravidaram muito 
cedo.  Às vezes influencia , mas eu mesmo não fui por 
ninguém. Foi porque aconteceu mesmo (Turmalina). 

As colegas influenciam um pouco. Inclusive na época que eu 
tava estudando, tinha uma que levava o bebezinho dela pra 
escola, molinho, porque não tinha quem olhasse. Ao eu ficava 
também, perdia até horário de aula, pra ficar com bebezinho 
dela (Esmeralda). 

Só Ametista admite uma grande influência do grupo de pares: 

Tinha umas três amigas grávidas, E influência, eu acho que 
sim, porque essa minha irmã aí, engravidou e teve a primeira 
filha dela, aí eu olhava e queria ter o meu pra mim, aí 
engravidei, porque eu queria ser mãe, aí tive. Aí depois ela 
teve a segunda, eu fui e tive também a de cá. Aí ela teve o 
terceiro, eu tive também (Ametista). 

As confissões entre adolescentes, também, são negadas. Afirmam que 

assuntos como sexualidade, não são frequentes,  
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Tinha uma colega só, especificamente, que sempre falava uma 
coisa ou outra (Lazule). 

 
Após a descoberta da gravidez, neste período, mudam as relações com 

os amigos e pessoas próximas. O que as adolescentes avaliam com muito 

pesar.  

A maioria das minhas colegas já não andava comigo. Teve 
umas que criticaram muito. Por ser muito novo. Por tá muito 
novo. Pouca idade. Por que você vai engravidar com essa 
idade, menina? Muitas se afastaram. Foi muito ruim (Lazule). 

Eu sai com minha colegas, depois me deixaram de lado, 
ninguém ia na minha casa me visitar, e eu também fiquei muito 
nervosa e colocava todo mundo pra correr. Aí as meninas 
parou de ficar com amizade, assim, me procurar, se distanciou 
um pouco. Aí depois que eu ganhei neném, começou a 
amizade tudo de novo. No momento eu não me senti sozinha, 
porque assim, eu tive uma gravidez muito enjoada, eu tive 
enjoou de tudo e todo mundo eu não queria nem ver gente 
(Topázio). 

Mais ninguém me ajudou. Porque os outros só souberam me 
recriminar ‘pra que você que filho? Não tem como se sustentar. 
E quer filho, e não sei o que’. Isso eram as pessoas que eu 
pensava que eram amigas. Tanto que agora eu nem ligo pra 
eles (Ametista). 

No momento que se vêem grávidas precocemente, consoante seus 

relatos, descobre-se que já não se tem as amizades antigas. Tal fato pode agir 

no psicológico dessas adolescentes.  

A gestação em si é um momento delicado que requer atenção 
e, semelhante à adolescência, possui particularidades próprias. 
Quando se juntam estes dois momentos, adolescência e 
gravidez, é obtido um leque de transformações que levam a um 
turbilhão de emoções e acontecimentos (MOREIRA et al., 
2008, p. 315). 

Me abalou, porque assim, eu engravidei e no momento que eu 
precisava de alguém  pra desabafar, poxa, não tinha ninguém, 
não tinha ninguém. Todo mundo sumiu, e eu tinha muitas 
amigas de sair de festa e tal. Mas na hora que eu tava grávida 
não tinha ninguém. Me vi sozinha, sozinha, sozinha (Lazule). 

 
A partir desse processo, haverá uma tentativa de construir novos grupos.  
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Eu tentei conciliar gravidez com estudar pra vê se ocupava a 
mente um pouco. Fui estudando. No colégio fiz outras 
amizades (Lazule).  

Essas novas amizades podem dedicar mais atenção, partilhar os 

momentos da gravidez, com certo entusiasmo, mas amigas do tempo de 

brincar junto, essas já não estão presentes. Os projetos individuais são 

modificados, novas demandas se inserem, novas perspectivas são criadas e 

novos objetivos são galgados.  

Mapeamos distintas formas de participar do Movimento. Jovens que 

ocupam a Coordenação local de sua ocupação e outras que alegam não terem 

tempo de irem às caminhadas. Das mais ativas às que simplesmente “estão” 

no espaço do movimento, das reivindicadoras às mais centradas no universo 

restrito. No entanto, todas as entrevistadas conhecem o MSTB por um familiar 

ou vizinho. 

Topázio afirma que conheceu o Movimento através de uma vizinha, 

quando ainda morava com a mãe e com o companheiro. E que esta 

aconselhou que ela procurasse a ocupação. Safira, Lazule e Jade conheceram 

o MSTB através de suas mães, que passaram a integrar o movimento e assim, 

trazem outros membros da família. Safira e Jade são irmãs e participam do 

MSTB há quatro anos quando a mãe trouxe a família. Ágata não diferente 

passa a compor o Movimento quando se descobre grávida. 

Eu vim morar depois que engravidei, aí eu vim morar aqui, eu 
vim para o movimento (Ágata). 

 
De maneira geral, percebemos que a família é o grande impulso para 

que essas jovens passem a compor o MSTB, seja na condição de mães ou de 

filhas.  

Meu irmão chegou aí viu um negócio aí invadindo, quando 
pensou que não, aí meu irmão “vumbora, tem ali um barraco 
pra gente morar” aí eu vim junto com ele (Turmalina). 

Eu tava morando no alto do Cabrito, aí teve uma chuva, uma 
chuva horrível. Aí, levantou o telhado da casa do meu irmão. O 
meu ficou querendo levantar. Um desespero total, de 
madrugada. Aí minha tia, mãe da minha prima aí ligou pra mim 
e mandou a gente ir pra lá pra outra ocupação do Movimento 
dos Sem Teto que tinha lá na Baixa do Sapateiro que pegou 
fogo. Aí a gente tava lá, aí depois Carla [coordenadora do 
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MSTB] pegou e chamou a gente pra vir pra cá ajudar a ocupar, 
aí eu fiquei lá e ele [o companheiro] veio, aí depois de cinco 
dias, eu peguei e vim, que eu tinha terminado de ter a filha 
dele, eu tava com poucos meses  (Ametista). 

Cheguei no Movimento através da minha irmã, ela veio 
primeiro. Vai fazer um ano já (Esmeralda). 

Uma amiga  de mainha invadiu um prédio e aí a gente foi tudo 
morar junto. Depois a gente saiu, alugou uma casa e depois 
voltou de novo pro movimento (Perola). 

 Elas nos narram o dia a dia nas ocupações, marcado pelo convívio com 

a vizinhança, que pode ser harmonioso ou não: 

Aqui é todo mundo unido. Tem nossas atividades que é 
organização, limpeza da ocupação (Esmeralda). 

As coisas que as coordenadoras passam pra gente, tudo 
direitinho, procura seguir, mas nem todos, né?! Nem todos 
seguem as ordens da casa, principalmente a limpeza, o 
respeito um pelo outro, a união (Esmeralda). 

Aqui tem gente que tem suas desavenças e gente que não 
tem. Tem reunião, quando tem festa todo mundo se junta  
(Perola). 

O dia a dia na ocupação é bom, só trabalho, só correria 
(Turmalina). 

Aqui tem o dia de tudo. Fim de semana a gente faz uma 
festinha. Dia de quarta feira é o dia da faxina, hoje mesmo é 
quarta, né? Quando não é dia de quarta é sábado, faz faxina 
no prédio inteiro. Mas quando não tem a faxina cada um limpa 
seus andares. Não tem muita coisa, não (Ametista). 

Ametista nos revela que mesmo participando de um movimento social a 

atuação feminina no espaço público precisa ser legitimada, ao menos pelo 

companheiro. Em circunstâncias nas quais é melhor calar. 

Ele [companheiro] participa do Movimento mais do que eu, 
porque quando tem as reuniões é uma raridade ele deixar eu ir. 
Ele quer que eu fique dentro de casa olhando os meninos, ele 
não deixa eu sair, não tem jeito. Ele diz ‘fique aqui, vai fazer o 
que lá embaixo, não tem nada pra você fazer lá embaixo. Tem 
que ficar em casa’ E eu fico calada, porque se eu for falar 
alguma coisa a gente vai acabar se estranhando dentro de 
casa (Ametista). 

Como mães, participar do MSTB possibilita a construção de um futuro 

mais próspero, uma vez que a maternidade trás consigo a responsabilidade 

sobre outra vida. Família (aqui mais no sentido de filiação que conjugalidades) 

e casa são os mesmos lados da moeda.  
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Para Ágata, que se mudou para a ocupação depois de descobrir a 

gravidez, seria a necessidade de proteger a filha e, portanto, a família, que 

motivaria a permanência no Movimento. 

O movimento mudou minha vida assim, eu tenho uma filha e eu 
tenho que dar o melhor pra minha filha. Não posso morar 
debaixo da ponte. Então, se eu morasse debaixo da ponte, eu 
sei que um bocado de pessoas mora ali na calçada. Pelo 
menos aqui no movimento, o pouco que eu recebo já serve pra 
comprar um gás, uma comida, uma roupa pra minha filha, uma 
sandália, por isso que o movimento mudou minha vida (Ágata). 

 Integrar o MSTB libera o dinheiro que seria pago em aluguel para 

melhorar a situação familiar.  

Participar do Movimento trouxe muitas mudanças na minha, 
que pagava aluguel, essas coisas, hoje em dia já não paga. O 
bem paga aluguel ou bem comer (Turmalina). 

Eu gostei, porque melhorou bastante a minha situação, eu não 
tinha condições de pagar aluguel. Eu pagava esse mês, aí pro 
mês que vem já não tinha. Aí não tinha como pagar o aluguel, 
aí depois que a gente veio pra cá melhorou a situação total, o 
que eu espero é que se for sair daqui que saia, mas cada uma 
pra suas casas (Ametista). 

Mudou minha vida pra melhor, agora eu não tenho mais que 
me preocupar com aluguel, só com comida mesmo  (Ametista). 

 E ainda pode resultar em mudanças na auto-estima. 

[Sobre o MSTB] eu tava muito fechada, parada e agora não eu 
me expresso mais (Esmeralda). 

Para Marilena Chauí (1996), essa assertiva é comum as mulheres que 

participam de movimentos sociais. A autora caminha em direção oposta o que 

sugere Dias e Aquino, para estas “Tornar- se mãe parece estreitar os laços 

entre a condição de ser mulher e o espaço privado” (DIAS; AQUINO, 2006, p. 

1454).  

Quando indagadas dos motivos que as levam a participar dos 
movimentos de bairro (por transporte, água, luz, esgoto, 
escola, posto de atendimento médico, telefone, calçamento, 
custo de vida, creches para os filhos das mulheres que 
trabalham fora), costumam responder que é para “ajudar a 
família”. A justificativa apresentada, que tem como função 
legitimar a participação numa atividade exterior à casa, faz com 
que tal atividade apareça como continuação da casa, o 
“ajudar a família” fazendo com que o “mundo da casa” se 
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estenda até o “mundo da rua”. É como esposa e mãe que a 
mulher diz participar das atividades sociais exteriores (CHAUI, 
1996, p. 147) (grifos da autora). 

 
As considerações de gênero não são esquecidas e sugerem que os 

homens são vistos como indivíduos enquanto as mulheres são caracterizadas 

como famílias. Esse seria o argumento para explicar o maior número de 

mulheres nas ocupações. 

Em vários aspectos as mulheres são mais oprimidas em 
relação aos homens. Por que a maioria dos homens é tudo 
cínico, descarado (Turmalina). 

Tem condições de igualdade sim, mas só que as prioridades é 
das mulheres, mas parece que é dos homens. Porque somos 
mulheres, somos frágeis, deveríamos ter mais igualdade social 
, mas não temos (Ametista). 

Agora até que tá melhorando. Agora tá melhorando. Porque 
antes mulher não podia trabalhar. Mulher tinha que ficar em 
casa, tomando conta da casa, tomando conta dos filhos. E 
agora não, tem até uma presidente que é mulher. E isso é 
culpa do machismo. Só eles podem (Esmeralda). 

Ao percorrermos as ocupações, é possível perceber que o espaço de 

circulação das crianças é amplo3. Desde cedo, não há nítidos limites para seus 

olhos curiosos. Meninos e meninas estão em todos os lugares. Marcam o 

cotidiano com suas brincadeiras, frequentam caminhadas, passeatas, os 

Congressos, são vistas em locais predominantemente adultos. E não se 

acanham em perguntar sobre a nossa presença, de nos contar seu dia-a-dia, 

sua vida escolar. Entretanto, quando questionadas, nossas mães fazem 

limitações ao papel da vizinhança no cuidado com as/os filhas/os. Jade reforça 

o papel da família no cuidado e sem definir ou privilegiar em demasia, afirma 

que os vizinhos “ajudam em alguns cuidados básicos” (Jade). 

Para Lazule, o cuidado dos vizinhos é pontual: 

Os vizinhos, às vezes, participam e, às vezes, não, no cuidado.  

E justifica:  

                                                             
3
 Sobre circulação de crianças em espaços familiares urbanos, indica-se FONSECA (1990 e  2006). 
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A maioria dos vizinhos costuma dizer assim, quando a filha de 
alguém engravida ‘ah, ela vai aprender, menina. Eu já passei 
por isso.’ (Lazule).  

 
Topázio não pensa diferente e diz que procura os vizinhos quando 

precisa, e quando solicitado eles ajudam. 

Os vizinhos ajudavam, uma dava banho, essas coisas assim 
(Turmalina). 

Dentro das ocupações, a vizinhança4 é um elemento necessário, o que 

às vezes revela uma convivência difícil, nem sempre harmônica.  

Eu só falo com uma pessoa na invasão, que é cristã. Só me 
dou com ela, mesmo, quando preciso sair, ela olha ele, dá um 
mingau, dá banho (Safira). 

  
O que nos sugere que a privacidade é desejada. Que não se pretende 

compartilhar todo seu cotidiano, mesmo que durante as nossas visitas, ao 

chegarmos nos barracos nos encontramos com uma vizinha, que ali 

conversavam. 

No entanto, quando a família de origem não presta a assistência 

esperada, é a vizinhança que passa a cumprir esse papel. São essas redes de 

apoio mútuo que ensinam para as novas mães como proceder com a chegada 

da criança.  

Pra dar banho eu aprendi com uma moça, ‘olha, é assim que 
dá banho, tem que ter cuidado com a orelhinha, pra não cair 
água no ouvido’. Então, pra dar banho, a moça me explicou 
como é que dava banho, como é que dava o alimento, uma 
alimentação e tudo (Ágata). 

Tinha uma vizinha que me ensinava a dar banho, a cuidar dele, 
aí eu fui aprendendo (Turmalina). 

E no dia a dia, é com que, efetivamente, se pode contar.  

[No cuidado] Praticamente só eu e umas amizades, uma 
vizinha e uma colega minha que mora lá do outro lado (Ágata). 

 Relatos com esse nos ilustram que os pequenos limites impostos pelas 

“paredes” dos barracos contribuem para estimular laços de solidariedade.  

                                                             
4
 Sobre relação família X comunidade, ver RONAMI, 2005. 
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Eu tenho dois anos morando aqui já, dois anos. E eu acho o 
Movimento aqui, as pessoas daqui, têm pessoas que ajudam, 
que não. Vê que o Movimento aqui, essa senhora daqui tem 
seis anos morando aqui, então todo mundo da uma forcinha, se 
tá precisando de alguma coisa. Dá uma força (Ágata). 

Ou ainda, 

Os vizinhos ajudam no cuidado. Se minha filha sentir qualquer 
coisa, alguma cólica, sentir o sintoma de alguma coisa, eles 
falam ‘dê um remédio, pra passar. Tá com cólica, com dor de 
barriga, tá sentindo alguma coisa? Leva ela no médico, que 
não vai resolver o que você vai dar’. Eles participam (Ágata). 

Em suma, 

Os vizinhos ajudam em tudo (Esmeralda). 

Sarti (2003) atribui a esse estreitamento de relações entre vizinhos nas 

grandes cidades a sociabilidade centrada na moradia, com quem se 

compartilha a vida cotidiana. Fazendo da/o vizinha/a mais importante que um 

parente. Ao menos quando a família também se concentra na localidade de 

moradia. Essa hipótese explicaria o porquê de Lazule afirmar que só “fala” com 

uma pessoa da ocupação, já que sua mãe e irmãs também moram ali. 

Quando além de vizinhos, há relações de parentesco os laços se 

estreitam. 

Minha irmã me ajudou bastante, porque eu não sei dá banho, 
não sabia dar banha quando era novinho, eu não dava banho. 
Não dei banho em nenhum dos três, aí minha irmã dava banho, 
vestia, cortava a unha. Eu tremo da minha mão direita, por 
acusa de um acidente que eu tive aqui, aí perdi mais o 
movimento da mão direita, aí eu não sei cortar unha, ela corta, 
ela que me ajudou bastante (Ametista). 

Ou ainda,  

Dos vizinhos só minha tia que mora aqui. Quando eu saiu 
ela[tia] olha ela [filha]. Quando ela [filha] fica doente, se minha 
mãe não tiver, ela [tia] vai comigo levar no médico (Perola). 

Algumas palavras finais 

O MSTB sinaliza que suas demandas vão além da moradia, por 

entender que a sociedade capitalista contemporânea merece uma critica 

global, para além do capital e do mercado. Portanto, destacam problemas 
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relacionados à luta de classe, racismo e sexismo. É nesse contexto que se 

inaugura dentro do MSTB um coletivo denominado Guerreiras Sem Teto, um 

grupo de mulheres que se reúnem desde 2005. Na fundação do referido 

Movimento, as mulheres já constituíam maioria, representam aproximadamente 

70% dos ocupantes. Essa composição confere características próprias, mesmo 

que não se trate de um movimento de mulheres especificamente e nem tragam 

a marca dos feminismos como bandeiras. Nesse tocante, investigamos a 

atuação de mulheres que foram mães na adolescência e são ocupantes do 

Movimento.  

 Após a descoberta da gravidez, a relação com os pares tendeu a mudar 

e os espaços de conjugalidade e filiação não se confirmou, delineando assim 

novas configurações. São comuns as queixas sobre o abandono de antigas 

amizades, sugerindo que os impactos de uma gravidez passam por aspectos 

físicos, psíquicos e sociais, destacando-se que, nesta etapa de vida, os 

círculos de amizades e grupos de convivência seriam locus de realização, 

identidade e afirmação.  

 Ser mãe entrelaçaria o público e privado na medida em que essas 

mulheres militam, participam de caminhadas, negam as condições de gênero 

que relegam a mulher ao local do silêncio ou da mera reprodução sexual e 

social.  

 É perceptível a quantidade de familiares que também habitam as 

ocupações, formando uma barreira tênue entre a parentalidade e a vizinhaça, 

confundindo e fundindo relações de convívio, de consanguinidade e de 

demarcações territoriais de proximidade. 

 Ao que se refere às/aos vizinhas/os, a relação pode ser dual, ora exalta-

se e destaca a convivência harmoniosa, ora os conflitos são evidenciados, o 

que não é difícil de compreender uma vez que o limite entre uma habitação e 

outra pode ser uma lona ou uma madeirite. A vizinhança também tem papel 

importante no cuidado das crianças pequenas, mas é válido ressaltar que essa 

atividade precisa ser requerida. E isso ocorre na necessidade em sair, na 

ausência de experiências com alguma atividade e de proteção por parte do 
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Estado no sentido de oferecer equipamentos e assistência, ademais de 

proteção à infância, conforme previsto no ECA e na Constituição Federal. 
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