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 [...] 
O morro não tem vez 

E o que ele fez já foi demais 
Mas olhem bem vocês 

Quando derem vez ao morro 
Toda a cidade vai cantar 
Samba pede passagem 

O morro que só estar 
Abram alas pro morro 

Tamborim vai falar 
É 1, é 2, é 3, é 100 

São 1000 a batucar 
O morro não tem vez 

Quando derem vez ao morro 
O mundo inteiro vai cantar 

Samba pede passagem 
O morro quer se mostrar” 

[...] 
 

(Fragmento da música “O morro não tem vez”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes) 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho debruça-se sobre uma metodologia de ação desencadeada por Pe. 
Sabino Gentili, entre 1980 e 2006, em Mãe Luiza, bairro periférico da cidade de 
Natal-RN, que potencializou a participação social em torno do que Castells chama 
de identidade de projeto. Há a percepção da existência de ações coletivas, focadas 
na constituição de sujeitos – na perspectiva de Alain Touraine – que se dão de modo 
contínuo em um bairro popular cuja história é marcada por conflitos, relacionados, 
principalmente, à resistência pela permanência no espaço habitado. Defende-se que 
houve a apropriação de uma identidade de resistência, já presente na comunidade 
de Mãe Luiza, de modo a canalizá-la para a construção de uma identidade de 
projeto, através de uma metodologia implícita que foi identificada como uma 
Pedagogia do Consenso, calcada nos conceitos de diálogo e de participação de 
Paulo Freire. Assim, por meio da pesquisa qualitativa, utilizando de instrumentos 
como entrevistas semiestruturadas e fontes documentais, buscou-se descrever a 
intencionalidade da ação de um ator social, as estratégias políticas e as práticas 
educativas que perpassam a ação coletiva com vistas à mudança social, observando 
os elementos presentes nessa ação que propiciaram a continuidade de processos 
organizativos e participativos em meio à dinâmica própria do bairro de Mãe Luiza. 
 
Palavras-chave: Práticas educativas. Ação coletiva. Ator social. Participação. 
Diálogo.  
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ABSTRACT 

 

 

This study focuses on a methodology of unchained action by Father Sabino Gentili in 
Mãe Luiza, suburb of Natal-RN, which has enhanced social participation in what 
Castells calls project identity. The perception of collective actions, focused on the 
development of subjects – from the perspective of Alain Touraine – occurs 
continuously in a popular neighborhood, whose history marked by conflict mainly 
related to the resistance in the remaining living space. It is argued that there was an 
appropriation of resistance identity, which was already present in the community of 
Mãe Luiza, in order to channel it to create a project identity, through an implicit 
methodology that has been identified as Pedagogy of Consensus, based on Paulo 
Freire’s concepts of dialogue and participation. Therefore, by means of qualitative 
research, using tools such as semi-structured interviews and documented sources, 
we tried to describe the intent of the action of a social actor and the political and 
educational strategies that motivate the collective action aiming a social change, 
observing the elements present in this action that allowed the continuity of 
organizational and participating processes through the dynamics of Mãe Luiza’s 
neighborhood.  

Key words: Educacional practices. Collective action. Social Actor. Participation. 
Dialogue.  
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo se inclina sobre una metodología de acción desencadenada por Padre 
Sabino Gentili en Mãe Luiza, barrio periférico de la ciudad de Natal-RN, que ha 
potencializado la participación social alrededor de lo que Castells llama de identidad 
de proyecto. La percepción de la existencia de acciones colectivas, concentradas en 
la construcción de sujetos – en la perspectiva de Alain Touraine – se dan de modo 
continuo en un barrio popular cuya historia está marcada por conflictos, 
relacionados, principalmente, a la resistencia por la permanencia en el espacio 
habitado. Se defiende que hubo la apropiación de una identidad de resistencia, ya 
presente en la comunidad de Mãe Luiza, de modo a canalizarla para la construcción 
de una identidad de proyecto, por medio de una metodología implícita que fue 
identificada como una Pedagogía de Consenso, basada en los conceptos de diálogo 
y de participación de Paulo Freire. Así, por medio de la pesquisa cualitativa, 
utilizándose de instrumentos como entrevistas semiestructuradas y fuentes 
documentales, se buscó describir la intencionalidad de la acción de un actor social y 
las estrategias políticas y educativas que perpasan la acción colectiva con vistas al 
cambio social, observando los elementos presentes en esa acción que propician la 
continuidad de procesos organizativos y participativos en medio de la dinámica 
propia del barrio de Mãe Luiza. 
 
Palabras-llave: Prácticas educativas. Acción colectiva. Actor social. Participación. 
Diálogo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 ste trabalho debruça-se sobre uma metodologia de ação 

desencadeada em Mãe Luiza, bairro periférico da cidade de Natal-

RN, que potencializou a participação social em torno de uma 

identidade de projeto (CASTELLS, 2008). Buscamos analisar a intencionalidade da 

ação de um ator social e as estratégias políticas e educativas que perpassam a ação 

coletiva com vistas à mudança social, no contexto de um bairro cuja história é 

marcada por conflitos, relacionados, principalmente, à resistência pela permanência 

no espaço habitado. 

 Assim, ao descrevermos a metodologia de ação desse ator social, o Pe. 

Sabino Gentili, buscamos observar os elementos presentes nessa ação que 

propiciaram a continuidade de processos organizativos e participativos em meio à 

dinâmica própria do bairro. Isso porque, através da criação da entidade Centro Sócio 

Pastoral N. Sra. da Conceição (CSPNSC), ligado à Igreja Católica, no bairro de Mãe 

Luiza, conseguiu dar suporte institucional a diversos serviços que abrangem da 

educação infantil ao atendimento ao idoso desamparado, ao mesmo tempo em que 

o tornou o centro das discussões políticas em torno da vida comunitária. Desse 

modo, vem atuando em três frentes: no campo da assistência, no da mobilização e 

no da educação.  

Fazemos esse recorte, considerando que, ao se analisar o bairro de Mãe 

Luiza, no que se refere à sua configuração social, cultural, à sua organização 

comunitária, pode-se traçar um divisor de águas entre o antes e o depois da 

chegada de Pe. Sabino no bairro. Em trabalho anterior, referente à pesquisa para 

dissertação de mestrado1, defendida no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, constatamos que 

um forte elemento na constituição das relações sociais desse bairro foi o predomínio 

das relações comunitárias, do sentimento de pertença que confere aos moradores 

                                                 
1 FERNANDES, Maria Aparecida da Silva. O Morro ama: amor instinto, do auto-infinito nas formas da 
história. Comunidade e Sociedade no bairro de Mãe Luiza. Natal: UFRN, 2000. Dissertação orientada 
pelo Prof. Dr. Orlando Pinto de Miranda. 

E 
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uma identidade de lugar. Também foi observado que a atuação do Pe. Sabino 

Gentili, a partir dos anos 80, quando chega a Mãe Luiza, foi de fundamental 

importância para o reforço dessa identidade comunitária, especialmente, porque era 

um momento bastante crítico: o do processo de urbanização da cidade de Natal que 

ameaçava a permanência dos moradores no bairro devido à especulação imobiliária. 

Nascida e criada em Mãe Luiza, passei a infância como espectadora desses 

conflitos que envolviam o embate entre moradores e fiscais da prefeitura, além de 

sentir, já na pré-adolescência, ao sair para estudar nas “escolas lá de baixo”, como 

falávamos ao sair do espaço do bairro, o estigma do “vixe” ao dizer que morava em 

Mãe Luiza. Porém, essas questões tornavam-se temas de discussão nos vários 

espaços criados na Igreja de Mãe Luiza: grupo de crianças, coral, grupo de jovens, 

de idosos. Lembro que a primeira vez em que deparei com uma conversa 

sistematizada sobre nossa condição social foi em uma reunião do nosso coral – “O 

Grãozinho”. Eu contava nove anos de idade. A Irmã Francisca, responsável pela 

orientação do grupo, apresentou-nos uma música cantada por Bezerra da Silva cujo 

refrão era: “Se você está a fim de prender o ladrão/ Pode voltar pelo mesmo 

caminho/ O ladrão está escondido lá embaixo/ Atrás da gravata e do colarinho”2.  

E a letra continuava: “Só porque moro no morro/ A minha miséria a vocês 

despertou/ A verdade é que vivo com fome/ Nunca roubei ninguém/ Sou um 

trabalhador/ Se há um assalto no banco/ Como não podem prender o poderoso 

chefão/ Aí os jornais vêm logo dizendo/ Que aqui no morro só mora ladrão.// Falar a 

verdade é crime/ Porém eu assumo o que vou dizer/ Como posso ser ladrão/ Se eu 

não tenho nem o que comer/ Não tenho curso superior/ Nem o meu nome eu sei 

assinar/ Onde foi que se viu um pobre favelado/ Com passaporte pra poder roubar.// 

No morro ninguém tem mansão/ Nem casa de campo pra veranear/ Nem iate pra 

passeios marítimos/ E nem avião particular/ Somos vítimas de uma sociedade/ 

Famigerada e cheia de malícia/ No morro ninguém tem milhões de dólares/ 

Depositados nos bancos da Suíça”. 

Nesses espaços, essas interseções, como as  suscitadas pela música, entre o 

seu teor e nosso cotidiano na comunidade, faziam com que discutíssemos as várias 

                                                 
2 SILVA, Bezerra da. Vítimas da sociedade. Disponível em: <http://letras.terra.com.br/bezerra-da-
silva/205910/> Acesso em: 20 jun. 2010. 
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faces daquilo que nos tocava de imediato – das dificuldades várias provocadas pela 

nossa condição sócio-econômica aos preconceitos sociais. O discurso de pertença, 

já presente em Mãe Luiza, politizava-se em reuniões para tratar dos problemas de 

várias áreas, sentidos pelos moradores: habitação, especulação imobiliária, 

transporte, educação, saúde, segurança, cultura e lazer. E ações despontavam, 

como protestos e como processos organizativos de elaboração e proposição de 

alternativas ao que era discutido. E não tinha fim. Era uma dinâmica em que ações 

localizadas iam desencadeando outras, de porte mais amplo. Dia a dia estávamos 

sendo provocados a não só nos envolvermos, mas a estudar sobre aquela realidade, 

a pensarmos sobre ela. 

Desse modo, os grupos tomavam corpo, as formas de organização eram 

buscadas: inserção no grupo de jovens, articulação com a Pastoral de Juventude do 

Meio Popular, organização de grupo de base da Pastoral Operária; 

problematizávamos as carências do nosso bairro, buscando alternativas de 

enfrentamento destas dentro do contexto da cidade e do Estado, e também 

abríamos o leque de participações em grupos de teatro, de leitura, ao mesmo tempo 

em que delineávamos, no contexto pessoal, nossas escolhas profissionais.  

“Cria” desse processo, nele imersa, foi aí que tive minha primeira experiência 

profissional, no ano seguinte à conclusão do curso de Magistério, ano também de 

ingresso na universidade, no curso de Letras: comecei, em 1991, a ensinar na 

escola de alfabetização de jovens e adultos – a “Escola Novo Lar” – que era mantida 

pelo Centro Sócio Pastoral N. Sra. da Conceição. Aos sábados, religiosamente, nós 

– eu e a professora Magnólia –  que atendíamos de adolescentes a idosos, e as 

professoras que atuavam na educação infantil, participávamos dos encontros 

pedagógicos, nos quais eram socializadas as experiências, as angústias, bem como 

o fazer de cada uma (éramos todas mulheres) no cotidiano escolar; nesse momento, 

refletíamos sobre o nosso fazer pedagógico, ao mesmo tempo em que 

partilhávamos as problemáticas trazidas pelas crianças, pelos jovens e adultos, 

reflexo que eram daquele contexto comunitário. E então devolvíamos para os pais os 

questionamentos que fazíamos, suscitados pelos comportamentos diários dos 

alunos, pelos discursos verbalizados oralmente ou pela representação gráfica, nas 

reuniões que programávamos a cada mês. Era um momento em que os pais 
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também externavam seus dilemas, seus problemas pessoais e comunitários. E, por 

esse processo, várias ações foram desencadeadas, mobilizações foram feitas, pois 

demandas várias surgiam, fossem pelas carências dos moradores, como o mutirão 

SOS Sopapo, fossem pela tentativa do setor público minorar os serviços prestados 

àquela população. A exemplo disso, há cinco anos, ao esperar o toque para entrar 

em sala de aula, na escola em que trabalhava, uma amiga professora chegou e 

disse: “Vi uma reportagem na TV sobre a tentativa da prefeitura fechar o posto de 

saúde de Mãe Luiza. A comunidade se mobilizou e exigiu melhoras. Cadê que 

fecharam o posto? Pensei logo: isso aí, é o resultado do trabalho de Pe. Sabino!” 

Há cinco anos, o Padre Sabino Gentili já havia falecido, fato que ocorreu em 

08 de julho de 2006, quando estava prestes a completar 61 anos, na pequena Castel 

di Tora, Itália, sua cidade natal. Ao se receber a notícia de seu falecimento, todos os 

jornais locais se debruçaram sobre a história de Sabino e seu trabalho em Mãe 

Luiza. A cidade, de certo modo, encheu-se de tristeza. O jornal Diário de Natal 

(Cidades, 11 jul. 2006) trazia como manchete de primeira página: “Morre um ícone 

do social – Mãe Luiza chora a morte de padre Sabino Gentili. [...] Ao longo de 30 

anos de trabalho pastoral, Padre Sabino promoveu ‘revolução social’ na periferia”. 

Outro jornal registrava: “Pároco conseguiu mudar realidade de Mãe Luiza” 

(TRIBUNA DO NORTE, 11 jul. 2006). Já uma revista católica italiana destacava a 

“história de Sabino, o padre de dois mundos” (FRONTIERA, 22 jul. 2006, p. 40).  

E foi da metodologia de ação de Sabino, como era simplesmente chamado, 

que se delineou o Centro Sócio Pastoral N. Sra. da Conceição, braço institucional 

que dá suporte às ações desenvolvidas e cujo alcance chega a ultrapassar as 

fronteiras do nosso continente. Sua existência, no coração do bairro de Mãe Luiza, e 

seu modus operandi podem ser vistos como uma síntese da conjunção de fatores 

diversos relacionados ao contexto histórico do próprio bairro, do país, da Igreja 

Católica na América Latina, dos movimentos sociais. 

Da ocupação do bairro, nos anos 40, até o início dos anos 80, há uma 

dinâmica de atuação e uma realidade sociocultural que se alteram pela intervenção 

de vários agentes no espaço do bairro, especialmente a partir do processo histórico 

que se inicia nos anos 80, com a construção da Via Costeira, estrada que liga a 
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Zona Sul ao Centro e margeia Mãe Luiza, e consequente urbanização da cidade 

para fins turísticos.  

Dentre esses agentes, contraponto aos agentes públicos, econômicos nesse 

contexto urbano, é marco a construção do Centro Sócio Pastoral N. Sra. da 

Conceição, uma entidade sem fins lucrativos, ligado à Igreja Católica do bairro. Por 

meio dele, o Pe. Sabino conta com um suporte institucional para viabilizar várias 

demandas postas pela comunidade. 

É, portanto, a metodologia de ação de Sabino Gentili, no contexto do bairro 

de Mãe Luiza, do início dos anos 80 até 2006, o enfoque deste trabalho, norteado 

pelas questões: o que propiciou, na dinâmica interna do bairro de Mãe Luiza, a 

viabilidade dos processos sociais organizativos? Quais os elementos 

caracterizadores e a intencionalidade da metodologia de ação posta em prática? 

Quais as influências exercidas por essa ação no modus vivendi da comunidade de 

Mãe Luiza? Que processo é desencadeado para possibilitar um dado projeto tornar-

se comunitário?  

Dado que um sujeito (TOURAINE, 1994; FREIRE, 2006) é reconhecido como 

tal não porque age só, mas na companhia de outros, a fundação do Centro Sócio 

Pastoral N. Sra. da Conceição põe-se como o instrumento desses sujeitos para 

viabilizar a intencionalidade dos seus projetos. Partimos do pressuposto de que o 

CSPNSC conseguiu tornar-se uma referência local e até internacional, porque seu 

mentor conseguiu articular, de forma permanente, ações de inclusão social, 

mobilização comunitária e educação, utilizando-se, para isso, de uma metodologia 

assentada nos princípios da educação popular (BRANDÃO, 1985), ao mesmo tempo 

em que se apropriava dos mecanismos do catolicismo popular (HOORNAERT, 1978) 

como estratégia de aproximação com o povo e para propiciar adesão a um projeto 

político.  

Defende-se, aqui, que, para se articular estes três elementos, mobilização 

comunitária, educação e inclusão social, o ponto de partida fora a apropriação da 

“identidade de resistência”, muito forte na comunidade de Mãe Luiza, de modo a 

canalizá-la para a construção de uma “identidade de projeto” (CASTELLS, 2008), 

utilizando, como metodologia, o que poderíamos chamar de uma Pedagogia do 

Consenso. Assim sendo, parte-se de uma realidade social existente para se 
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construir e incorporar uma nova prática social, tendo como principal ferramenta para 

a construção de processos formativos, a instituição do diálogo e da participação 

(FREIRE, 1959; 1999; 2005a; 2006).  

Essa problemática se justifica, considerando que há um acúmulo de 

experiências no âmbito dos movimentos sociais no Brasil, inclusive daqueles 

ancorados pela atuação da “Igreja na Base”, inspirada na Teologia da Libertação, 

que são imprescindíveis para a consecução de direitos sociais das populações 

menos favorecidas, historicamente negligenciados na cena política brasileira. 

Também se aponta para uma diferenciação entre antigas e novas práticas dos 

movimentos sociais, qual seja, em relação às primeiras, as de cunho populista e 

clientelista, e, em relação às segundas, aquelas calcadas na busca da autonomia 

dos sujeitos (GOHN, 2008), sendo esta última o âmbito no qual situamos o trabalho 

de Pe. Sabino em Mãe Luiza. 

Como recurso metodológico, dado que não se tem trabalhos produzidos sobre 

a temática e as fontes documentais são parcas, priorizamos a pesquisa qualitativa, 

utilizando-nos de instrumentos mais descritivos, pois, em consonância com Castells 

(2009, p. 460), na análise que faz dos movimentos sociais urbanos, estes 

instrumentos propiciam “mostrar as articulações de um dado processo”. Assim, 

utilizamo-nos das entrevistas semiestruturadas, as quais foram relevantes para 

captar daqueles que interagiram com Sabino Gentili, nas várias esferas da vida 

social, aspectos relacionados a seu trabalho, sua visão de mundo, sua metodologia, 

sua humanidade, bem como expuseram visões acerca da atuação do Centro Sócio 

Pastoral N. Sra. da Conceição. Artigos e notícias de jornais e revistas foram também 

fontes documentais consultadas. Outro elemento importante foi a análise dos vários 

artigos escritos pelo Pe. Sabino, dos anos 90 a 2006, ano de seu falecimento, 

publicados no Jornal Fala Mãe Luiza, que circula mensalmente no bairro, versando 

sobre o cotidiano da própria comunidade. Entendemos que os discursos produzidos 

em um dado contexto são de fundamental importância para ler com maior clareza os 

valores e visões de mundo daquele que produz esse discurso. Some-se a isso, o 

fato de ter sido partícipe de parcela da trajetória histórico-social em questão e poder 

colocar-me, em diversas situações, no ato da pesquisa, como observadora-

participante. 
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Por fim, esta tese está assim estruturada: o Capítulo 1, denominado 

“Ressignificando os sujeitos e a ação coletiva”, apresenta os referenciais teóricos 

que embasam o ponto de vista adotado na abordagem da temática. O Capítulo 2, “O 

Morro e seus itinerários: breve história do bairro de Mãe Luiza”, traz uma síntese do 

processo histórico do bairro em questão, desde a sua ocupação até os anos 90. O 

Capítulo 3, intitulado “Os itinerários de Sabino Gentili”, apresenta uma síntese do 

caminho que  esse ator social percorreu até chegar a Mãe Luiza, bem como traços 

do seu perfil, apontados por diversos sujeitos que com ele atuaram, a fim de se 

compreender os elementos que embasam sua postura. O Capítulo 4, chamado “As 

demandas comunitárias e um jeito particular de mobilizar e educar”, está divido em 

dois tópicos: o primeiro, Sistematizando os saberes na prática, descreve os serviços 

ofertados institucionalmente pelo Centro Sócio Pastoral N. Sra. da Conceição, bem 

como as ações desencadeadas no âmbito comunitário, que desaguaram em 

mobilização e projetos, dando enfoque à metodologia embutida nas ações. O 

segundo tópico, Três ações e seus desdobramentos, reflete sobre a 

consensualidade como estratégia de articulação e mobilização de forças políticas 

diversas no interior da comunidade, a fim de se garantir planejamento e continuidade 

das ações representativas dos anseios comunitários. Por fim, as considerações 

finais são delineadas na parte intitulada “À guisa de conclusão: Pe. Sabino e a 

educação pelo consenso” em que se discute ainda a pedagogia do consenso como 

metodologia da práxis educativa de Pe. Sabino Gentili.  
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Capítulo 1  RESSIGNIFICANDO O SUJEITO E A AÇÃO COLETIVA 

 

 

“O que importa, verdadeiramente, ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a 
ajudar-se. (E aos povos também.) E fazê-lo agente de sua própria 
recuperação. É, repitamos, pô-lo numa postura conscientemente 
crítica diante de seus problemas.”  
 

Paulo Freire 
 

 

ediante um processo de constituição de um espaço, aqui 

entendido como a apropriação de um lugar,3 com as relações 

sociais que nele se desenvolvem, cujos agentes trazem 

consigo uma história de exclusão, de submissão a um poder político, econômico, 

mas também a incorporação dessas relações de dominação, estabelecer ações que 

os tirem da situação de massificação (FREIRE, 2005b) configura-se um desafio 

incompreensível, muitas vezes, pelos próprios sujeitos envolvidos. Um motivo pode 

ser traduzido pelo fato de que as incorporações simbólicas de um modo de ser/estar 

no mundo, trazidas pelos sujeitos, conduzem a uma conformação à vida social com 

todos os condicionantes que ela possa trazer, como a submissão às relações de 

poder instituídas, a percepção de que está dada uma determinada situação e, 

inevitavelmente, que não há possibilidade de mudança de uma realidade. 

Em vista disso, Paulo Freire (2000) sentencia que o que os homens e as 

mulheres não podem, especialmente os educadores, é desistir de lutar, ou seja, não 

podem entregar-se a uma postura fatalista, que vê a história e a realidade como 

dadas e, por isso, não se vislumbra possibilidade de mudanças. Para Freire, 

resgatar a condição de sujeito de cada homem e cada mulher é colocá-los, então, 

em confronto com sua massificação, de modo que recuperem sua capacidade de 

indignação mediante as forças que oprimem e busquem suas formas de libertação. 

Para Paulo Freire (2002), esse processo está intrinsecamente ligado à construção 

da noção de sujeito. Porque inacabado, o caminho viável do homem para conseguir 

                                                 
3 “O lugar é o mundo do vivido, é onde se formulam os problemas de produção no sentido amplo, isto 
é, o modo como é produzida a existência social dos seres humanos” (CARLOS, 1996, p.26). 

M 
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a autonomia que conduz à busca da libertação é o da Educação. Esta é entendida 

como necessidade de aquisição desse sujeito, o homem, na pretensão de “ser mais” 

– o que incide na “busca permanente de si mesmo feita com outros seres que 

procuram ser mais, em comunhão com outras consciências” (FREIRE, 2002, p. 28). 

Essa noção de educação se realiza na concretude da realidade em que habita o 

sujeito, porque não pode o homem ser objeto da educação. Essa realidade tem de 

ser passível de “problematização” (FREIRE, 2005a).  Ele é o sujeito desta, 

exatamente porque “o destino do homem deve ser criar e transformar o mundo, 

sendo o sujeito de sua ação” (FREIRE, 2002, p. 38).  

Educação é um processo amplo. E se concretiza não só no âmbito da escola, 

mas também nos demais contextos de relações sociais, especialmente nos que 

envolvem processos organizativos populares.  

Em Mãe Luiza, bairro de Natal estigmatizado como marginal, a dinâmica da 

organização comunitária tem apontado como processos educativos constituem-se de 

modo imprescindível para que a comunidade se mantenha protagonista na 

reivindicação de suas demandas sociais, culturais e na negociação destas 

demandas, de modo contínuo, configurando-se ator coletivo importante no contexto 

da cidade. Esses processos educativos trazem a particularidade de que são 

desencadeados a partir das necessidades reais dos sujeitos, mediados pelo diálogo. 

Inevitavelmente, um conjunto de fatores engendrados pela dinâmica histórica da 

comunidade em questão, retomados e reelaborados no decorrer dessas demandas, 

foram o alicerce para que se construísse uma pedagogia assentada na 

consensualidade que potencializou os processos organizativos. 

Procurar os nexos sujeito-mundo-transformação configura-se,  pois,  como 

centralidade de toda ação educativa, cuja raiz se encontra no “inacabamento do 

homem”. O vir a ser homem/mulher sujeito passa pelo processo educativo, em todas 

as dimensões da vida social, porque, também em consonância com as elaborações 

de Alain Touraine (1984, p. 226), o sujeito é o ator social que se constitui nas 

relações com os modelos culturais e “a historicidade do tipo societal em que se 

insere”. É por isso que, ao afirmar que o sujeito é um movimento, reflete a discussão 

em torno da qual os novos movimentos sociais se constituem, que é a noção de que 

“a unidade das sociedades modernas deveria ser definida como movimento de 
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libertação da criatividade humana”, exatamente porque “aquilo a que se chama 

sociedade é agora considerado como um conjunto de regras, de costumes e de 

privilégios contra os quais os esforços criadores, individuais e coletivos, têm de 

continuar a lutar” (TOURAINE, 1984, p. 66). 

Ao pensarmos em movimento social, fazemos de imediato sua relação a uma 

condição coletiva de estar no mundo, impulsionado pela necessidade de se dar uma 

resposta a uma situação de opressão. Historicamente assim constituído por algumas 

correntes da tradição sociológica, especialmente ancoradas nos pressupostos de 

Durkheim (1985), estudar a sociedade incide em captar as instituições como atores 

sociais, moldando indivíduos e coagindo-os, de modo que estes canalizem seus 

papéis sociais às funções de equilíbrio do sistema social. 

Em contraponto a essa visão, Alain Touraine (1984), ao analisar o advento do 

que vem se chamando de “novos movimentos sociais”, opta por uma perspectiva da 

ação que resgata o papel do sujeito na configuração do tecido social. 

  

O aspecto mais importante da sociologia clássica é que ao criar 
grandes conjuntos históricos, portadores de sentido em si mesmos, 
ela reduzia a análise da ação social à procura da posição do ator no 
sistema. A sociologia da ação recusa esta explicação do ator pelo 
sistema. Pelo contrário, vê em toda a situação o resultado das 
relações entre atores, definidas pelas suas orientações culturais e 
pelos seus conflitos sociais. Se dá uma importância decisiva à noção 
de movimento social, é porque este não constitui uma resposta a 
uma situação, mas sim o questionamento da relação de dominação 
que permite a um ator – a que podemos chamar classe dirigente – 
gerir os principais recursos culturais disponíveis (TOURAINE, 1984, 
p. 26). 

 

Para ele, a noção de movimento social requer o resgate, antes de tudo, da 

noção de sujeito; ao tomar o sujeito como ator, denomina aquele que, ao questionar 

seu lugar social, dele se apropria subjetiva e objetivamente, por meio das relações 

que estabelece com outros e dos conflitos inerentes a essas relações.  

 

[...] o Sujeito exterior ao homem, divino, é substituído pelo homem-
sujeito, o que provoca a ruptura da pessoa considerada como uma 
rede de papéis sociais e de particularidades individuais em benefício 
de uma consciência inquieta de si próprio e de uma vontade de 
liberdade e de responsabilidade [...] (TOURAINE, 1992, p. 55). 
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Desse modo, o sujeito não mais evita o conflito em função da ordem, mas se 

apropria dele – até para solucioná-lo – porque é inerente a todo processo social. 

Então, passa o sujeito a se constituir como um ser de vontades4, cujas ações são 

ressignificadas no desenvolvimento das relações sociais. Sua ação, assim, pode por 

em xeque um modo de ver o mundo e de estar nele, bem como dar nova 

configuração a uma dada situação social.  

Nessa perspectiva, analisar a sociedade contemporânea, cujos referenciais 

ideológicos macroestruturais são cada vez mais tênues, requer considerar os 

sujeitos de onde estes falam e agem. A configuração, nas últimas décadas, do que 

vem se chamando de “novos movimentos sociais” (TOURAINE, 1984) aponta para 

uma reorganização do movimento social, calcada não só nas grandes categorias 

como as noções de classe, esquerda, direita, etc., mas nas demandas de sujeitos 

cujas motivações vão de seu contexto pessoal, de gênero, etnia ao político-

econômico.  

No tocante à sociedade brasileira, podem-se apontar alguns aspectos 

políticos, sociais, econômicos, culturais que contribuíram para delinear esse novo 

cenário, especialmente a partir da década de 20 do século passado. Em seu livro 

“Uma história do Brasil”, Thomas Skidmore (2003)  aponta estes eventos como fruto 

das contradições do Brasil no contexto do capitalismo mundial: o processo de 

industrialização do país e a consequente formação de um contingente de 

trabalhadores urbanos, ansiosos por mudanças sociais; a consolidação das 

oligarquias e da política dos coronéis, paralelamente ao aprofundamento do atraso 

social do meio rural, originando e fortalecendo fenômenos como o do cangaço; a 

instituição do Estado Novo e a organização da Coluna Prestes; o advento do 

populismo e o surgimento dos movimentos de educação e cultura popular, bem 

como das ligas camponesas; o golpe militar, a radicalização da resistência ao regime 

e a formação dos grupos de guerrilha; o processo de distensão, a retomada da 

democracia e o reordenamento da sociedade civil (SKIDMORE, 2003).  

                                                 
4 Diz Touraine (1992, p. 141): “o tema do Sujeito já não corresponde à procura de um fundamento 
metassocial da ordem social, um novo nome dado ao Uno, a Deus, à razão ou à história, mas, pelo 
contrário, a um movimento social, ao ato de defesa dos dominados contra os dominantes que se 
identificam com as suas obras e os seus desejos”. 
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Dentre esses eventos históricos, especialmente, a partir dos anos 50, 

destacam-se as ações da Igreja Católica e, a partir dos anos 60, da sua vertente 

progressista, denominada “Igreja na base”5, incrementadas pelo advento das 

Comunidades Eclesiais de Base e da Teologia da Libertação, já nos anos 70.  

Traço forte da história do Brasil, segundo Evelina Dagnino (1994), todos 

esses eventos são marcados por um processo de refluxo político – como alternativa 

dos grupos dirigentes manterem as rédeas da dominação – e de abertura – fruto das 

reações da sociedade civil organizada, composta por intelectuais oriundos das 

classes médias urbanas, por trabalhadores, estudantes – e evidenciam a tensão 

constante entre classes sociais adversas, bem como são o ponto de partida para a 

construção de um contradiscurso que dará o tom dos embates dos movimentos 

sociais no Brasil, ganhando força no período de resistência ao regime militar e que 

será retomado e reelaborado no processo de abertura política do país. 

Particularmente, os discursos pela igualdade social, pelo respeito às diferenças 

étnicas, culturais, de gênero, pela liberdade e, finalmente, pelo “direito a ter direitos”, 

para usar uma expressão de Dagnino (1994), enunciam formas de organização 

social cujos paradigmas recolocam os sujeitos na arena política, à revelia das 

corporações, inclusive classistas. A revalorização das subjetividades, o 

ressurgimento dos movimentos do campo, a busca por identidades, o apelo 

comunitário delinearão um modo de agir cujo ponto de partida é a própria vida 

ordinária, cotidiana (TOURAINE, 1984).  

Ao captar essa nova configuração do modo de estar e relacionar-se dos 

sujeitos, negociando seus conflitos, expondo suas vontades, sendo “produtores da 

situação social” (TOURAINE, 1984, p. 28), busca-se compreender, na 

contemporaneidade, de que modo esses atores sociais criam novos 

comportamentos e formas de ação capazes de mobilizar projetos coletivos em 

função de uma mudança social.  

Por isso, prima-se, aqui, por uma “sociologia da ação”, em consonância com a 

elaboração de Alain Touraine (1984, p. 26), segundo o qual o que há, “em toda a 

situação, é o resultado das relações entre atores, definidas pelas suas orientações 

culturais e pelos seus conflitos sociais”. A noção de ator, portanto, não está 
                                                 
5 CAMARGO, Cândido Procópio Ferreira de. Igreja e Desenvolvimento. São Paulo: CEBRAP, 1971. 
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relacionada àquele “que age em conformidade com o lugar que ocupa na 

organização social, mas sim àquele que modifica o meio material e, sobretudo, 

social no qual está situado, transformando a divisão do trabalho, as formas de 

decisão, as relações de dominação ou as orientações culturais” (TOURAINE, 1992, 

p. 247). 

Em consonância com esse pressuposto, neste trabalho, lança-se o olhar 

sobre a constituição do sujeito, especificamente, na comunidade de Mãe Luiza, 

mediado pelas relações sociais que estabelece, dentro de uma dinâmica própria. 

Focamos a metodologia engendrada por esse ator social, porque se 

evidencia, no contexto da ação dos movimentos sociais, como elemento importante, 

capaz de produzir variados processos que vão da formação à negociação com o 

poder público. E porque abre os canais de participação dos diferentes sujeitos que 

atuam nas várias esferas do movimento comunitário. Procura-se, aqui, conforme 

proposição de Touraine (1984, p. 138), “o significado mais elevado de sua ação, o 

seu papel como produtor da história”, pois é relevante para um processo de ação 

coletiva pensar sobre quais as estratégias envolvidas nesse processo que apontam 

para a continuidade da organização e para se viabilizarem mudanças. Ainda, no 

contexto social analisado, esses elementos se materializam porque há um processo 

educativo que se interpõe como instrumento aglutinador e consensual, calcado no 

diálogo e na participação e cujo foco são os ganhos do coletivo.  

No caso do bairro de Mãe Luiza, houve um importante papel de mediação 

exercido pelo Padre Sabino Gentili em quem se observa exatamente esse traço do 

sujeito que, articulado a alguns elementos conjunturais, inclusive aos que dizem 

respeito às mudanças da Igreja Católica, pós-Concílio Vaticano II, agrega, em meio 

às redes de conflitos,  

 

a capacidade de se sobrepor às meras reivindicações e mesmo às 
negociações políticas para se reconhecer e afirmar mais como 
produtor do que como consumidor da situação social, como capaz de 
a pôr em questão, em vez de tão só lhe responder (TOURAINE, 
1984, p. 28). 
 

Para isso, constituiu uma rede de correlações de força, tanto local –  através 

de um grupo permanente de reflexão, articulação, encaminhamento de demandas 
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comunitárias – quanto internacional, estabelecendo parcerias em função de projetos 

de ação, ao mesmo tempo em que agregava estratégias para fazer circular um dado 

capital cultural (BOURDIEU, 1992), calcado nas ideias de formação, resistência, 

participação, proposição, contribuindo para a constituição de novos atores sociais, 

afinados a um projeto coletivo e alinhados a um campo de ação. Além disso, ao 

apropriar-se da identidade de lugar (CASTELLS, 2008), marcante na comunidade de 

Mãe Luiza, investiu no diálogo com as diversas associações aí existentes, 

fomentando o discurso da noção de pertencimento e canalizando-o para forjar, da 

identidade de resistência, uma identidade de projeto (CASTELLS, 2008). Percebe-se 

que, nesse percurso, buscou pautar-se por uma Pedagogia do Consenso para a 

qual os expedientes da escuta e da provocação do diálogo foram fundamentais. 

Cunhamos a expressão Pedagogia do Consenso tomando por base a matriz 

freireana, que aposta no diálogo não como recurso de persuasão, ou seja, como 

“manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a conquista do outro”, mas 

“como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens” 

(FREIRE, 2005a, p.91). Nesse sentido, ressignificar a ação do sujeito, no seu 

universo social, requer o investimento na formação, aliada ao compromisso com os 

ganhos do coletivo. 

É importante frisar que Paulo Freire (2005a), seguindo essa linha de 

pensamento, também chama a atenção para o fato de que mesmo os sujeitos em 

situação de opressão, que se colocam ao lado do opressor, também eles precisam 

ser confrontados com sua situação e reimergidos no próprio mundo de suas relações 

sociais, culturais, pessoais para, através da palavra, desvelarem-se como sujeitos e 

como oprimidos, porque “existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-

lo.” Ao fazer isso, “o mundo pronunciado se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (FREIRE, 2005a, p. 90). E essa é a 

condição na qual é possível religar-se ao outro, vendo neste a extensão de si 

mesmo, ao mesmo tempo em que outros valores são incorporados e orientados a 

uma percepção mais coletivista da vida social. As situações-limites deixam de ser 

tidas como empecilhos individuais e passam a ser problematizadas no contexto do 

grupo social.  Essa visão, marcadamente assumida por Sabino Gentili na relação 

que estabelecia com outros atores sociais, impulsionava a reflexão sobre o que cada 
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sujeito, parte de um todo – a comunidade de Mãe Luiza – fazia em função do 

coletivo, já que a comunidade era tida como “a casa de todos”, no discurso 

construído conforme o ethos6 comunitário. Vejamos como esse discurso é articulado 

em um dos editoriais para o Jornal Fala Mãe Luiza, de 2005: 

 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 
A comunidade pensa no que quer e no que não quer 

 
O bairro de Mãe Luiza prepara-se para realizar um evento de grande 
importância, tanto para sua própria história como também para a de 
outras comunidades. Falar de história não é somente falar de 
passado, do caminho realizado, de acontecimentos e de pessoas 
falecidas. Há outro aspecto importante que é também história, 
quando entendida como construção do futuro. O povo continua 
cantando: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Após uma 
celebração religiosa, depois dos avisos em que justamente 
anunciava-se o Seminário: Mãe Luiza pensa o seu futuro – o que 
queremos e o que não queremos, uma senhora exclamou: se a gente 
se tivesse feito essa pergunta há alguns anos, talvez não houvesse 
hoje os espigões de Areia Preta, que além de agressivos à orla e à 
paisagem, modificam a circulação dos ventos e o clima. Não 
teríamos hoje esse prejuízo. É importante uma comunidade ter 
clareza do que quer e do que não quer. Conheço comunidades 
européias que dificultam a circulação de carros dentro do centro, 
porque não querem a poluição. O nosso bairro já expressou que quer 
ter as rédeas em mãos da sua própria história, quando vem 
reivindicando rede de esgoto, área de lazer, funcionamento das 
escolas e dos serviços de saúde. O bairro de Mãe Luiza é conhecido 
como o único da cidade com um plano diretor. Somos uma 
comunidade que conseguiu tirar a favela do sopapo pelo trabalho em 
mutirão dos moradores e de outras pessoas que abraçam nossa 
causa. Reservamos até uma pequena área para a construção de 
centro profissionalizante para os artesãos da comunidade. Tudo isso 
deve causar muito orgulho em nós protagonistas desta história e 
também em nossos filhos que sem dúvida terão uma melhor 
qualidade de vida. Idealizar e construir história e qualidade de vida 
não é tarefa em primeiro lugar da prefeitura. É interesse e tarefa de 
todos nós. Por isso temos que aprender a pensar em nós próprios no 
contexto do bem comum. É interesse de todos nós uma escola de 
qualidade com abertura à comunidade. É interesse de todos nós 
termos os serviços de limpeza, saúde, esgoto... funcionando. É 
interesse de todos nós a construção da área de lazer, a realização de 
projetos de emprego e renda, de cursos profissionalizantes, de 
cultura, e esporte... E não é interesse nosso que alguém resolva 

                                                 
6 Segundo acepção antropológica, o termo denota “os aspectos morais (e estéticos) de uma dada 
cultura, os elementos valorativos [...]. O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua 
vida, seu estilo moral e estético e sua disposição, é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e 
ao seu mundo que a vida reflete.” (GEERTZ, 1989, p. 143).  
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agredir a comunidade atirando, vendendo drogas, machucando 
pessoas. É interesse nosso que todos tenham moradia digna, mas 
não é interesse nosso que alguém resolva fazer barracos em área 
destinada a outras atividades. Não é interesse nosso a poluição do 
lixo jogado por toda parte e nem a poluição sonora que tira o 
sossego de quem está doente ou simplesmente está querendo ouvir 
outras músicas. Quando alguém resolve fazer isso, está sem dúvida 
agredindo a comunidade e está indo para trás feito caranguejo. Será 
uma grande tristeza se, algum dia, tivermos de nos arrepender de 
não ter feito o que devia ser feito. Omissão é pecado que não tem 
perdão, porque o tempo já passou.    
 

Sabino Gentili  
 

  O artigo, retomando o histórico de lutas e conquistas comunitárias e, ao 

mesmo tempo, situando tanto os projetos como os problemas (o que queremos e o 

que não queremos) no âmbito do coletivo, evidencia como essa prática punha esses 

sujeitos em confronto consigo próprios, com o outro e com a própria vida ordinária, 

repleta de dificuldades comuns, as quais não seriam negociáveis em troca de 

favores pessoais. Nesse caso, apostar no consenso significa, em meio ao conflito, 

investir nos ganhos de uma ação coletiva, a qual traz, embutida no processo, os 

elementos constituintes de um modo de portar-se frente às demandas coletivas,  

bem como a apropriação de mecanismos de formação e de negociação, mesmo 

havendo todas as divergências de método ou ideologia entre os grupos diversos que 

disputam o campo político e o campo7 religioso no interior da comunidade. É 

importante observar que, nessa relação de troca, embora a intencionalidade das 

ações resida na possibilidade de mudança social, legitimam-se os atores sociais de 

maior capital cultural e com maior estrutura de conduzir projetos e mobilizações. E 

fora exatamente por isso que o Centro Sócio-Pastoral N. Sra. da Conceição, 

idealizado por Sabino Gentili, tornara-se a instituição de referência no bairro de Mãe 

Luiza. Respaldado, primeiramente, por um status, decorrente do fato de estar 

vinculado à Igreja Católica e conseguir adesões que se somam ao apoio financeiro a 

projetos, agregou as demandas históricas dessa comunidade e pautou a sua 

atuação em três frentes: educação, inclusão social e mobilização comunitária. 

                                                 
7 O termo é tomado de Bourdieu (2004), para quem a noção de campo significa “estrutura de relações 
objetivas”, a partir da qual se pode relacionar especificidades de campos diversos, bem como suas 
similaridades no contexto de sua produção. 
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Ademais, para viabilizar essa atuação, apostou no estabelecimento de uma relação 

social em que se inverte a lógica que dita que povo só ouve, não fala. 

Foi Mikhail Bakhtin quem melhor nos chamou à atenção para o fato de que “A 

palavra é o fenômeno ideológico por excelência” e “o modo mais puro e sensível de 

relação social” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1995, p. 36). É por ela que pomos às 

claras o conjunto de ideias e valores que moldam nosso modo de ser e de agir, 

assim como criamos os subterfúgios que embasam nossas estratégias de 

sobrevivência em um dado contexto social. Dimensão essencialmente humana, é 

pela palavra que nos humanizamos, por isso não exita Paulo Freire em afirmar, logo 

na introdução do Capítulo 3 de sua Pedagogia do Oprimido, que ação e reflexão 

encontram-se tão solidárias, constituindo as duas dimensões da palavra, “em uma 

interação tão radical que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, 

imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que 

dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo.” (FREIRE, 2005a, p. 89).  

A transformação do mundo passa pela transformação do homem. E esta, 

segundo a matriz freireana, passa pela reimersão do homem no interior de si mesmo 

e na sua relação com o mundo que o cerca. A observação do uso de uma pedagogia 

do consenso deve-se ao fato de que, em um universo de conflitos, resultantes da 

luta pelo acesso à terra e permanência nela, pela sobrevivência, mesmo em um 

contexto comunitário, as relações societárias acham terreno propício a florescerem. 

Isso porque, imersos nas suas situações-limites, no seu contexto pessoal, os 

sujeitos tendem a se digladiarem em função da disputa pelos bens sociais, inclusive 

através da aposta, no mercado político, em barganhas até dos bens coletivos, com 

vistas a saídas individuais de seus problemas, o que acarreta a fragmentação dos 

laços comunitários. Novamente lembrando Paulo Freire (2005), também esses, tidos 

como “opositores”, os negociadores das lutas comunitárias em favor de interesses 

particulares são oprimidos. Daí a necessidade de confrontar os sujeitos com sua 

existência para fazê-los refletir sobre sua situação social, construir conhecimentos 

capazes de intervir nessa realidade e agir com vistas a uma mudança na qual o 

grupo esteja contemplado. Para isso, a estratégia metodológica de Pe. Sabino foi 

canalizar o discurso de pertencimento à comunidade, de forma sistemática, para 

fazer com que os sujeitos, ao se voltarem para si mesmos, observando-se na sua 
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relação com o espaço onde viviam, mobilizassem seus esforços em favor da defesa 

desses bens coletivos. Vejamos o conteúdo de um artigo escrito em setembro de 

2000 para o editorial do jornalzinho Fala Mãe Luiza: 

 

A religião que agrada a Deus 
Tomar conta um do outro 

 
Por estes dias estão se completando 20 (ou 21?) anos de minha 
vinda para a comunidade de Mãe Luiza como morador. Não levando 
em conta os anos de minha infância, tenho sempre morado em casas 
religiosas. Fico feliz em poder morar por aqui.  
Espera-se que o padre/pastor atue no campo religioso e nos espaços 
eclesiásticos. Lá dentro, porém, algo me dizia que talvez minha 
atuação devesse acontecer não somente num espaço religioso. 
Acredito que a verdadeira fé leva as pessoas a tomar conta um do 
outro. Imaginei, portanto, que a proposta pastoral devesse levar a 
uma ação e reflexão sobre as questões concretas do cotidiano do 
bairro: crianças, jovens, famílias, idosos, lixo, saúde, educação...  
Ao longo desses anos pude vivenciar os acontecimentos do bairro, 
às vezes como espectador e muitas vezes como protagonista. Foi 
ousadia quando imaginamos em montar uma ação que pudesse 
ajudar a diminuir a mortalidade infantil em nosso bairro; ou quando 
nos atrevemos a acreditar que pessoas - mesmo faveladas - 
pudessem construir juntas casas mais dignas. Se os ratos nos 
ameaçam, porque não nos juntarmos num mutirão de limpeza e de 
desratização? Se adultos não tiveram oportunidade de estudar, 
porque não organizar grupos de alfabetização? E assim com todos 
os outros projetos. Tudo isso foi acontecendo e estimulando para 
novos passos.  
A comunidade deve assumir-se nos grupos humanos que nela 
existem: jovens, idosos, desempregados, usuários de droga e 
alcoólicos, portadores de deficiência e desnutridos. Somos todos 
sujeitos e objetos desse cuidar um do outro.  
Tudo isso foi me ensinando que a verdadeira caridade - o amor de 
Deus! - é de fato tomar conta do outro.   
Meu desafio dirige-se hoje às igrejas, lideranças comunitárias, 
instituições estaduais e municipais: como vamos dar uma resposta à 
situação de crianças fora da escola - por opção própria ou por 
omissão de alguém - de furtos, droga, fragilidade de algumas famílias 
que não conseguem estabelecer uma convivência digna (fragilizadas 
pelo abuso do álcool, desemprego...), idosos... Ninguém precisa 
abandonar seu vereador, ou sua idéia religiosa, ou suas crenças. De 
alguma maneira, porém, devemos abraçar a idéia de que a 
verdadeira liderança religiosa ou civil consiste em ajudar a 
comunidade a lidar com seus problemas e resolvê-los. Um cuidando 
do outro.  

 
Pe. Sabino. 
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Observemos que, apesar do título, o teor do artigo não é sobre religião; ao 

contrário, a esfera da religião é ressignificada a partir dos aspectos sociais e 

políticos que envolvem a comunidade: o “amor de Deus” está associado à 

“caridade”, e esta é usada com um sentido político – “tomar conta do outro”, discurso 

que, no contexto da Igreja na base, denota o agir em função da organização 

coletiva; consiste em “ajudar a comunidade a lidar com seus problemas” e resolvê-

los, com finalidade de achar caminhos para superar as diferenças sociais (“Meu 

desafio dirige-se hoje às igrejas, lideranças comunitárias, instituições estaduais e 

municipais: como vamos dar uma resposta à situação de crianças fora da escola 

[...]”). O discurso elaborado não é o de confrontar as escolhas das lideranças e por 

isso impor rupturas (“Ninguém precisa abandonar seu vereador, ou sua idéia 

religiosa, ou suas crenças.”), mas ressaltar as carências comunitárias, as lutas e os 

desafios que devem enfrentar, os quais são postos como compromisso de todos os 

que habitam a comunidade: “De alguma maneira, porém, devemos abraçar a idéia 

de que a verdadeira liderança religiosa ou civil consiste em ajudar a comunidade a 

lidar com seus problemas e resolvê-los. Um cuidando do outro.” 

 A não confrontação direta com as práticas dos grupos políticos ou religiosos 

dentro da comunidade, mas a provocação sobre o papel que deveriam assumir 

frente às questões coletivas permitiu construir um conjunto de valores em que os 

interesses comunitários se colocam como prioritários. Não é a toa que um líder 

comunitário, ao ser perguntado sobre se o trabalho dele é voltado somente para a 

sua associação, afirma:  

 

[...] não é só para o Centro Social, tanto como os meus outros 
colegas [...], o pessoal da Igreja, é o seguinte: nós podemos até ser 
diferente um com o outro, mas na hora em que a história é para 
somar para Mãe Luiza, nós esquecemos esse ponto de vista e 
estamos com a bandeira na mão, uma única bandeira (José de 
Souza Cruz. Entrevista concedida em 06 maio 1997). 

 

É nesse momento em que a provocação da fala para devolvê-la de forma 

sistematizada aos sujeitos e elaborar soluções para as problemáticas faz-se 

importante no processo educativo.   
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Isso nos permite afirmar que a confrontação dos sujeitos frente a seus 

sistemas de valores, cotidianamente feita nas reuniões, nos vários projetos 

desenvolvidos, nos artigos do jornal Fala Mãe Luiza, em todos os temas que 

perpassavam a vida ordinária da comunidade, constituem-se como instrumentos de 

veiculação de um escopo ideológico cujas bases estruturantes, calcadas em 

princípios humanistas, cristãos, classistas vão sendo incorporadas no processo das 

ações desencadeadas e fazendo essas ações se constituírem como prática 

permanente. Em outro artigo, assim se posiciona o Pe. Sabino:  

 
 

A realização dos desejos precisa de tempo 
É lá dentro que de fato amadurecem os desejos. 

 
Na volta às aulas, volta também a aflição de pais e professores que 
se sentem impotentes diante de filhos e alunos que não querem 
estudar, que não "levam" nada a sério, que vivem no mundo da 
fantasia e que se metem com amizades perigosas... Quero contar 
para esses pais uma história que povoou a fantasia de tantas 
crianças.     
É a história do artesão-marceneiro - o Geppetto -  que pega um 
pedaço de madeira e o transforma em Pinóquio, o boneco, na 
esperança que esse filho de sua criação pudesse ser gente, quem 
sabe até ser aquilo que ele - pai - não havia conseguido ser.  
Chama-se Carlos Collodi o feliz criador dessa genial obra  literária, 
sempre  relida com admiração, por  pessoas de todas as idades.  
Pinóquio tem desejos, sim, desejos  de crescimento, mas não 
entende a utilidade da escola. Prefere brincar - vira burrico.  
Quer partilhar afetos, mas se enrosca com amigos que o colocam em 
apuros, de maneira que até ladrão ele vira. Não falta quem lhe dá 
conselhos. É a voz da consciência que na palavra de um grilo não 
pára de alertá-lo para os perigos desse tipo de vida. Na fase em que 
Pinóquio se encontra, não há espaço para conselhos.  E o grilo 
recebe, em troca de seus conselhos, uma martelada. Até a fadinha 
amiga não é levada a sério.  
No fim Pinóquio é engolido por um grande peixe. Na barriga do peixe 
encontra o pai, que, desesperado em não poder ajudar o filho a 
mudar, fugira mar adentro, num barquinho feito da casca de noz.  
A vida parece acabada para ele. Pinóquio se sente  no fundo do 
poço. Lembra-se de todos que apostaram nele. Pensa com carinho 
no pai, que o havia trazido à vida e tinha depositado nele as suas 
esperanças. Lembra-se de tudo isso e resolve de fato mudar. Vira 
gente, porque essa vontade de fato tinha amadurecido dentro dele. 
Não porque alguém queria. Não por causa dos conselhos. Não 
porque alguém tinha chorado. O desejo tinha crescido dentro dele.  
Sente que não é mais um boneco de madeira. É um menino de carne 
e coração como os outros.  
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A história de Pinóquio é a história de todos nós.  Para as mudanças 
verdadeiras é preciso dar-se o tempo. Os desejos de mudança 
devem crescer de dentro. Só assim de fato trazem mudanças. Jesus 
dizia: se o grão não entrar no chão e não morrer, não dá fruto.  
 

Sabino Gentili 
 

A tônica dada à transformação pessoal do sujeito, em um artigo que se 

propõe a levar os pais e educadores a refletirem sobre o ato educativo, aponta para 

a existência da intencionalidade de fomentar a constituição política dos sujeitos, no 

seu sentido mais amplo. Embutida na analogia com a história de Pinóquio está a 

concepção freireana de que educar não significa  moldar o outro à luz dos desejos 

de quem se propõe a essa tarefa, depositando-lhe os saberes e visões de mundo 

cristalizados em um dado tempo, à revelia das vontades, dos saberes do sujeito a 

ser educado. Como afirma Paulo Freire (2005, p. 79), “[...] os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo”. É a realidade circundante do próprio sujeito, 

“ad-mirada” por ele mesmo, ou seja, enxergada na sua profundidade (FREIRE, 

2002), a matéria de todo processo de mudança. 

E, assim, Pinóquio “vira gente, porque essa vontade de fato tinha 

amadurecido dentro dele. Não porque alguém queria. Não por causa dos conselhos. 

Não porque alguém tinha chorado. O desejo tinha crescido dentro dele.”  

É por isso que a palavra se torna ferramenta imprescindível nesse processo, 

pois ela, ao constituir-se discurso, materializa-se em ação, elementos 

imprescindíveis a todo processo de mudança. “[...] A ação e o discurso são os 

modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como 

meros objetos físicos, mas como homens” (ARENDT, 1995, p. 189). Nesse sentido, 

a conexão com o pensamento freireano é latente, já que, para Paulo Freire (2005), 

não há conscientização – que requer considerá-la como um processo diário de 

construção – se o ponto de partida não for o próprio sujeito, no confronto com seu 

mundo, nem há ação e mudanças se estas não partirem das necessidades reais dos 

sujeitos, do desejo que têm de transpor suas barreiras.  

De caráter essencialmente educativo, a história do boneco que virou gente é 

retomada para que se reflita sobre as expectativas que construímos em torno do 

outro, sem nem conhecê-lo, sem saber seus gostos, seus sonhos, seus planos. 
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Impedimos a humanização do outro, quando, na verdade, deveríamos possibilitá-la, 

para que o desejo de ser, realmente, seja transformado em necessidade real. Desse 

modo, a dimensão da educação posta no artigo pode ser lida pela comunidade 

também no contexto de suas relações sociais e políticas, em que se faz urgente o 

desejo por mudanças, porque estas, segundo o que se depreende do artigo, só 

acontecem se realmente os sujeitos a desejarem e canalizarem o seu desejo para 

desencadeá-las na situação concreta de sua existência, assumindo, assim, sua 

condição de protagonistas. 

Assim, a estratégia da apropriação do discurso de pertença e sua devolução 

aos sujeitos, através dos veículos de comunicação disponíveis – das reuniões, 

passando pelas missas, até os artigos do jornalzinho – como forma de impulsioná-

los a extrapolar a esfera dos grupos de interesse, conduziu a uma organização 

particular do movimento comunitário: transcendeu-se a prática da “participação de 

fato”, como denomina Bordenave (1994, p. 27), em que a preocupação primeira é 

“realizar coisas para garantir sobrevivência”, para um agir coletivo orientado para 

valores (WEBER, 2000), em favor da apropriação dos instrumentos legais que 

garantissem a permanência dos moradores na localidade, bem como politizou a luta 

pelo acesso a bens culturais e sociais. 

A prática da provocação da palavra, mesmo daqueles que se posicionavam 

no movimento comunitário, vendo-o como a arena da troca de favores, 

especialmente em época de eleição, propiciou o comportamento coletivo motivado 

pelos ganhos da comunidade. E isso foi possível pela apropriação e politização da 

identidade de lugar, ponto de partida para se forjar uma identidade de projeto.  

A questão da identidade, embora controversa, assume, aqui, um 

delineamento específico, exatamente porque é fruto de uma relação de afetividade, 

de sentimento de pertença a um dado espaço, a um território. Ainda, nesse processo 

de redefinição dos movimentos sociais, a discussão sobre as identidades ganha 

fôlego no momento em que a subjetividade dos sujeitos é levada em conta 

(TOURAINE, 1994). Apesar de ser um debate constante no âmbito das Ciências 

Sociais, na contemporaneidade a análise sobre a construção das identidades ganha 

força. No tocante aos “novos movimentos sociais”, a valorização das identidades dos 

sujeitos passa a ser uma característica relevante desses movimentos.  
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Na obra O poder da identidade, Castells (2008) aponta para um traço da 

contemporaneidade, que é a sociedade em rede na qual ressurge com força o apelo 

à política identitária. Para o autor, 

 

a constituição de sujeitos, no cerne da transformação social, toma 
um rumo diverso durante a modernidade, ou seja, sujeitos, se e 
quando construídos, não são mais formados com base em 
sociedades civis que estão em processo de desintegração, mas sim 
como um prolongamento da resistência comunal. [...] na sociedade 
em rede, a identidade de projeto origina-se a partir da resistência 
comunal – terreno para o desenvolvimento de uma teoria de 
transformação social na era da informação (CASTELLS, 2000, p. 28. 
Grifos do autor). 

 

É por isso que priorizamos, neste estudo, as ações desenvolvidas pelo Padre 

Sabino Gentili, na comunidade de Mãe Luiza, a partir de 1980 até o ano de 2006, 

que constituem o escopo de sua “trajetória social”.  Ou seja, buscamos analisar 

como as ações de um sujeito, um ator social e sua trajetória em dada localidade e 

em um dado contexto histórico-social, possibilitou a formação de um pensar e um 

agir comunitários, cujo ponto de partida fora a apropriação de uma identidade de 

resistência, de modo a canalizá-la para a construção de uma identidade de projeto 

(CASTELLS, 2008).  

Castells (2008, p. 24) apresenta a seguinte tipologia para a construção das 

identidades de resistência e de projeto: 

 

Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica 
da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e 
sobrevivência com base e princípios diferentes dos que permeiam as 
instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos [...]. 
Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de 
qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma 
nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao 
fazê-lo, de buscar a transformação de toda a estrutura social. 

 

Essas ações são respaldadas institucionalmente pela entidade Centro Sócio 

Pastoral N. Sra. da Conceição, por ele fundada em 1983, e possuem uma 

singularidade que é a de contribuir para  a comunidade de Mãe Luiza resgatar a sua 

historicidade, ou seja, o “conjunto dos modelos culturais que comandam as práticas 
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sociais” (TOURAINE, 1984, p. 47). Isso reside essencialmente na noção de lugar 

constituído e no sentimento de pertença, transformando-a em ferramenta com a qual 

se mune para enfrentar as situações-limites com que se depara. A principal delas, 

por exemplo, diz respeito à permanência dos moradores no espaço geográfico 

denominado Mãe Luiza.  

Desde o início de sua ocupação, na década de 40, as tensões decorrentes 

dos conflitos pela posse da terra eram constantes, especialmente a partir dos anos 

60, quando entraram em cena os fiscais da prefeitura – chamados de guardas 

florestais – responsáveis pela “racionalização” das ocupações. Dentre estes, 

lembrado pela frieza e falta de dó com que tratava os posseiros, destaca-se o 

temível Eliseu Satanás, que atuou em Mãe Luiza entre os anos 70 e 80 e era 

conhecido por “derrubar os barracos durante o dia, enquanto os moradores os 

reerguiam à noite”. Mesmo enfrentando Eliseu Satanás, essa teimosia foi possível 

pelo arraigado sentimento de pertença, pelo vínculo afetivo com o lugar, aliados à 

necessidade primeira da sobrevivência, de ter onde ficar.  

 No caso de Mãe Luiza, é importante ressaltar que o gérmen da construção 

de uma identidade está imbricado exatamente com o processo de ocupação através 

do qual a comunidade se originou e também com essa posição desvalorizada de 

que nos fala Castells (2008), em que os sujeitos são estigmatizados, marginalizados. 

Tendo de vencer as matas fechadas, os morros e as dificuldades oriundas da 

escassez de recursos, os migrantes que lá foram se instalando, fugidos da seca, 

deitaram suas raízes e foram se construindo juntamente com o lugar. O depoimento 

de uma das primeiras moradoras, chegada em 1947, é ilustrativo: 

 

Aqui não tinha nada. Aqui não tinha luz, aqui não tinha nada. Não 
tinha caminho. As varedinha8, óia, desse tamainho. Que nem 
aquelas vareda de interior, aqueles caminho... 
A gente ia lavar roupa aqui... tirava água pra beber, sabe da onde? 
Da praia! Da praia aí. A gente chegava na praia, cavava cacimba - no 
beiço da praia! - cavava uma cacimba, pegava uma latra, botava 
água dentro. Aquela água ali era pra beber, pra cozinhar e pra lavar 
roupa. Tá entendendo? A gente tirava água da praia! Aí o povo 
começaram a fazer esses barraquinho, tirando seus terreninho, 
construindo seus barraquinho e se socando debaixo. Era tudo de 

                                                 
8 Expressão usada para referir-se ao “caminho de matuto”, caminho estreito por entre mata fechada. 
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paia, minha filha. Aqui não tinha uma casa que dissesse assim: tem 
essa de tijolo, nem de telha. (Dona Maria Teixeira. In: FERNANDES, 
2000, p. 61) 

 

Dessa forma, a constituição geográfica de Mãe Luiza foi determinante para a 

construção das relações comunitárias que nela predominam. Como também a 

constituição dessas relações foi a forma de resistência à alcunha de bairro marginal, 

ignorado pelas elites socioeconômica e dirigente da cidade. 

Outro fator determinante para essas relações foi Mãe Luiza ter sido 

constituída sobre uma base familiar, estabelecendo, predominantemente, relações 

de parentesco. Ou seja, Mãe Luiza cresceu sob a permanência das famílias no 

lugar; os filhos, ao constituírem família, permaneceram na comunidade, recebendo 

dos pais ou de outros parentes um “pedaço” de quintal para erguerem suas casas. 

Outras situações também havia em que algum parente desmembrava sua casa, 

ofertando um dos vãos para seu familiar, possibilitando a constituição, em um 

mesmo espaço, de dois ou mais núcleos familiares. 

Como Mãe Luiza está localizada em uma área cuja topografia lhe propiciou 

um relativo isolamento do resto da cidade, e a estruturação do bairro se deu a partir 

do processo de ocupação mencionado, as relações familiares e de vizinhança foram 

determinantes para a construção de uma identidade de lugar, bem como para o 

delineamento de relações predominantemente comunitárias. Essa afirmativa está 

consoante com a proposição de Max Weber ao tratar do conceito de ação social. 

Para ele, “uma relação social denomina-se ‘relação comunitária’ quando e na 

medida em que a atitude na ação social repousa no sentimento subjetivo dos 

participantes de pertencer (afetiva ou tradicionalmente) ao mesmo grupo” (WEBER, 

2000, p. 25. Grifos do autor). 

A noção de comunidade está baseada em Ferdinand Tönnies (In: Miranda, 

1995, p. 239. Comunidade e Sociedade) para o qual a comunidade é diferente da 

sociedade. Segundo Tönnies, o que essencialmente caracteriza a comunidade é a 

“vida real e orgânica” que liga os seres humanos, fazendo-os se afirmarem 

reciprocamente. As relações que se estabelecem são pautadas pelos graus de 

parentesco, vizinhança e amizade. “Tudo aquilo que é partilhado, íntimo, vivido 
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exclusivamente em conjunto, será entendido como a vida em comunidade” 

(TÖNNIES, 1995, p. 231).  

Esses elementos propiciaram a formação de uma identidade de resistência, a 

partir da qual será possível o investimento em projetos, educação e mobilizações 

comunitárias que delinearão uma identidade de projeto, mediados por uma 

Pedagogia do Consenso.  
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Capítulo 2 O MORRO E SEUS ITINERÁRIOS: BREVE HISTÓRIA DE MÃE LUIZA 

 

 
Figura 01 e 02 -  Vista do Farol de Mãe Luiza a partir do Parque das Dunas 

 

  Fonte: Acervo do CSPNSC (s/d). 
 

 
 bairro de Mãe Luiza está situado na zona leste de Natal, em cima 

de um vasto campo dunar – o Parque das Dunas. É margeado por 

intensa área verde, de um lado e, do outro, pelo mar, o Atlântico; é próximo ao 

centro e faz fronteira com os bairros de Tirol e Petrópolis, onde se concentra uma 

parcela da elite socioeconômica da cidade.9  

A localidade onde se encontra propicia a ligação entre o bairro de Ponta 

Negra, localizado na Zona Sul de Natal, e os bairros de Tirol, Petrópolis e o centro 

da cidade. Esta ligação também pode ser feita através da Via Costeira, estrada que 

margeia toda a orla, de sul a leste. 

O nome do bairro é homenagem a uma senhora que, segundo registros da 

história oral, fora parteira e primeira moradora do lugar. Descia vez por outra a 

ladeira de areia para atender ao chamado de familiares de mulheres em trabalho de 

parto. Através do resgate histórico sobre as explicações para o nome do bairro, foi 

percebido que Mãe Luiza é uma construção mitológica, cujo nome carrega uma 

simbologia identitária, visto que os moradores “foram esculpindo, no símbolo, o 

                                                 
9 FERNANDES, Maria Aparecida da S. “O Morro ama! Amor instinto do autoinfinito nas formas 
da história: Comunidade e Sociedade no bairro de Mãe Luiza”. Dissertação de mestrado defendida 
no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, em 2000. 

O 
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desenho do seu próprio rosto” (FERNANDES, 2000, p. 52) e, por isso, “no 

pensamento mítico da comunidade, muitas Luizas existiram”. Nos relatos orais por 

mim colhidos, quando da pesquisa para o mestrado, o nome que aparece é um só – 

Luiza (a que dá a luz, a que ilumina), mas seus ofícios são exatamente os mesmos 

exercidos por parcela dos moradores mais antigos: parteira, lavadeira, mulher de 

pescador - responsável pelo trato dos peixes, costureira, xangozeira, rezadeira, dona 

de casa (FERNANDES, 2000, p. 51-52). 

 
A figura de Mãe Luiza é o símbolo integrador que confere à 
comunidade sua identidade e, por isso, é natural e legítimo para os 
moradores mais antigos nomeá-la, localizá-la, emprestar-lhe suas 
maneiras próprias de estarem no mundo. Aos mais novos, é legítimo 
que repassem a história que ouviram de seus pais e avós, porque 
Mãe Luiza, como símbolo, é a possibilidade de não se defrontar com 
o caos (FERNANDES, 2000, p. 51). 

 

A história de Mãe Luiza remonta à década de 40. Surge nessa década 

abrigando retirantes que fugiam da seca e, sendo área dunar, tinha terreno íngreme, 

de difícil acesso. À época, tornava-se distante, visto que Natal parecia não 

vislumbrar o próprio crescimento nessa direção, apesar da orla marítima e dos 

morros situados a leste da cidade, que fulguravam virgens, e de Areia Preta 

continuar “praia de banho sem complicações elegantes”, conforme afirmara Cascudo 

(1947, p. 215). Apenas algumas casinhas de pescadores, feitas de palha, davam 

maior vida à praia.  

Figura 03 -  Vista da praia de Areia Preta 

 

Fonte: Acervo do CSPNSC (s/d). 
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Figura 04 - Farol de Mãe Luiza, visto da praia de Areia Preta 
 

 

Fonte: Acervo do CSPNSC (s/d). 
 

Entre as décadas de 40 e 50, Mãe Luiza sofreu lenta ocupação. Em sua 

dissertação de mestrado, Fabrício de Paula Leitão (1978) apresenta um estudo 

realizado sobre a situação habitacional de Mãe Luiza e denomina esse período 

como “fase inicial de implantação” e, segundo sua análise, esse processo se deu de 

forma lenta e gradual. Em 1958, uma grande seca fez com que Mãe Luiza abrigasse 

muitos dos migrantes que vieram para Natal. E é nesse mesmo ano, em 23 de 

janeiro, que o então prefeito Djalma Maranhão oficializa o “Bairro de Mãe Luiza”, 

através da Lei n.º 794. Desse modo, ainda segundo Leitão (1978, p. 32), Mãe Luiza 

“assumia a função de pólo de atração das camadas de baixa renda provenientes 

tanto do homem do campo como também do próprio cidadão urbano marginalizado”. 

Isso foi determinante para acelerar o crescimento da comunidade.  

Desde sua ocupação, é importante ressaltar, Mãe Luiza tem sido alvo de 

intervenções, as quais coincidem com o próprio desenvolvimento urbano dessa 

comunidade. A Igreja Católica, por exemplo, fez-se presente desde o início da 

ocupação, quando ainda o Morro de Mãe Luiza – à época chamado por “Morro da 

Favela” – resumia-se à existência de alguns barracos situados nos lados do que hoje 

são a Rua Guanabara e adjacências, região por onde começa o processo de 

ocupação. Isso é importante observar, porque o “Morro da Favela” compunha a 
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Paróquia de Santa Terezinha, juntamente com as áreas da Rua do Motor e do Alto 

do Juruá, todas integrantes da faixa de pobreza da cidade. Além dessas áreas, a 

paróquia abrigava os bairros de elite Tirol e Petrópolis. Muitas das características da 

vida dos moradores e da localidade nessa fase estão relatadas e descritas nos 

Livros de Tombo da Igreja Santa Terezinha, que consistem em verdadeiros diários 

dos padres que estiveram à frente dessa paróquia. 

Em meio aos registros desses livros de tombo, constam os feitos pelos padres 

que subiram o Morro. Dos primeiros a cumprir essa empreitada fora o Pe. Manuel 

Barbosa Vasconcelos Filho. Em 1º de julho de 1959, assumiu a paróquia de Santa 

Terezinha, em cujos limites estavam contidas as praias de Barreira Roxa, do Morro 

do Pinto e de Areia Preta. Na sua posse, deixou claro: “Desejo marcar meu trabalho 

não por construções e obras sociais, mas pelo esforço no sentido de formar cristãos 

conscientes e apostólicos.” (Livro de Tombo, p. 53. In: FERNANDES, 2000, p. 76). A 

declaração aponta para a ideia de que a Igreja, assumindo sua condição de 

missionária, agiria com vistas a formar fiéis, a cristianizar. E, realmente, é essa a 

tônica do trabalho da Igreja Católica ao se fazer presente no início da ocupação de 

Mãe Luiza, conforme se pôde observar nos registros feitos nos Livros de Tombo. 

A primeira ação desse padre foi estabelecer contatos com as áreas mais 

socialmente marginalizadas que compunham a Paróquia, como Rua do Motor, Alto 

do Juruá e a “Favela” (que, na verdade, era conhecida por Morro da Favela, 

segundo depoimento de alguns moradores de Mãe Luiza mais antigos). Registra o 

Pe. Barbosa, a 30 de agosto de 1959, quando da sua visita à futura paróquia N. S. 

de Lourdes:10 

 
Há um rapaz que está movimentando um grupo de adolescentes por 
meio de um clube de futebol, mas com finalidade religiosa. Chama-se 
Luís. Não parece muito inteligente, é semi-analfabeto, mas é 
dedicado e consegue influenciar. Há uma região na paróquia, a mais 
pobre e abandonada, chamada ‘Favela’, situada acima da Praia de 
Areia Preta. Muita gente mora ali, nas piores condições de vida e de 
higiene. Vou ver se posso fazer alguma coisa por esta gente 
(FERNANDES, 2000, p. 77).  
 

                                                 
10 Ao ser desmembrada, em 7 de março de 1965, passou a atender apenas estes bairros, e os 
demais, constituídos de fiéis mais carentes, passaram a integrar a nova Paróquia – N. Sra. de 
Lourdes – cuja matriz foi construída na Rua 2 de Novembro, bairro de Petrópolis.  
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A região “mais pobre e abandonada” a que se refere o padre é o embrião do 

que hoje são as ruas Guanabara, Atalaia, Saquarema e Camaragibe, que devido à 

peregrinação desse rapaz com a santa, passou a denominar-se de Aparecida.11  

Outras intervenções ocorreram no âmbito institucional, visto que a localidade, 

nos anos 50, já constava no plano administrativo de Djalma Maranhão,12 à época 

prefeito da cidade sob nomeação do então governador Dinarte Mariz. Eleito prefeito, 

em 1960, dessa vez em pleito direto, Djalma Maranhão, nesse segundo mandato, dá 

maior impulso à ocupação de Mãe Luiza, não só pela liberação de terreno, tentando 

fixar as pessoas à cidade, mas por buscar integrar a comunidade a projetos de 

educação, cultura e profissionalização, através da Campanha de Pé no Chão 

também se Aprende a Ler (FERNANDES, 2000). Essa campanha surge nas eleições 

para prefeito, em 1960, durante as Convenções de Bairro as quais organizaram um 

programa de governo para o município e apontaram a escola como meta número 

um, visando à erradicação do analfabetismo na cidade de Natal. Em 1962, ergue-se 

o Acampamento Escolar de Aparecida, a exemplo do que acontecia em outros 

bairros periféricos, como Quintas, Conceição, Granja, Nordeste, Nova Descoberta e 

Igapó, funcionando em três turnos (GERMANO, 1982). Era a segunda fase da 

implantação desse programa. Segundo Moacyr de Góes (1980, p. 67), é a “fase da 

escola de palha de coqueiro e de chão de barro batido [...], sem exigência de farda 

nem sapatos”. Ainda, segundo o autor, é nessa fase que surge a legenda, “advinda 

de uma reportagem do jornalista Expedito Silva sobre a democratização do ensino 

municipal. Relatando o que vira nas Rocas, o jornalista escreveu que, agora, em 

Natal, até de pé no chão se aprenderia a ler...” (GÓES, 1980, p. 67).  

                                                 
11 É interessante fazer referência ao fato de que os moradores de Aparecida não dão legitimidade ao 
nome de Mãe Luiza; é como se a denominação de toda a região por este nome fosse uma 
desapropriação do status de terem sido os iniciadores da ocupação. Consequentemente, não 
compartilham da lenda em torno da existência da parteira de mesmo nome. Uma moradora chegou a 
afirmar veementemente: Mãe Luiza é pra lá [R. João XXIII e adjacências]; pra cá [R. Guanabara e 
adjacências] é Aparecida. 
12 Vale salientar que, na década de 50, já havia um projeto de lei visando à elaboração de um plano 
de loteamento para essa região. Assim diziam os dois primeiros artigos do Projeto de Lei N.º 92/51 de 
22 de agosto de 1951: “Art. 1º: Fica o Sr. Prefeito do município autorizado a fazer o levantamento, 
loteamento e venda dos terrenos municipais situados na baixada do lugar denominado ‘Mãe Luiza’, 
os quais marginam a estrada que dá acesso ao novo Farol de Natal. Art. 2º: O loteamento deve ser 
feito respeitando-se a faixa de MORROS e sem nenhum prejuízo para o sistema de fixação das 
DUNAS”. 
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No Acampamento de Aparecida, assim como em todos os outros, além da 

frequência à escola, havia a participação – não só dos alunos, mas da comunidade, 

através dos círculos de pais e professores – em atividades culturais que envolviam 

desde os círculos de leitura até as manifestações folclóricas, as quais se davam via 

aglutinação daqueles que eram uma referência cultural no bairro. No caso de Mãe 

Luiza, por exemplo, a referência cultural da época era o artista fazedor de imagens 

Chico Santeiro, com quem o Acampamento estabelecia iniciativas comuns. 

Assinala Willington Germano: 

 
 

[...] a Campanha significou, além das escolinhas e dos 
Acampamentos Escolares, a criação de bibliotecas populares, de 
praças de cultura, do Centro de Formação de Professores, do 
Teatrinho do Povo, da Galeria de Arte; significou a formação de 
círculos de leitura, a realização de danças folclóricas, a promoção de 
exposições de arte, a apresentação de peças teatrais, isto é, 
redundou numa organização cultural da cidade, onde o povo 
participava efetivamente e não apenas assistia como mero 
espectador (GERMANO, 1982, p. 103). 
 
 

A experiência da escola “De pé no chão” certamente deixou sua marca 

também nessa comunidade pelo acesso à educação, à profissionalização e à cultura 

que propiciou aos moradores – mesmo que por pouco tempo (aproximadamente, 

dois anos), já que fora destruída pelo Golpe Militar de 1964.  

Outra ação bastante lembrada pelos moradores antigos foi o fato de Djalma 

Maranhão ter buscado uma alternativa para o problema da água – esta que era 

inexistente na localidade – por via da instalação de chafarizes. Os dois primeiros, em 

Aparecida, segundo o testemunho de dona Maria Teixeira, uma das antigas 

moradoras, aí residente desde 1947, foram postos por Djalma Maranhão; os da João 

XXIII, de acordo com seu José Gonçalves, chegado a Mãe Luiza nos anos 60, foram 

realização de Agnelo Alves, “sucessor”13 de Maranhão; segundo seu José 

Gonçalves,  “de fato ele [Djalma Maranhão] não deu pra concluir o mandato, mas 

deixou tudo acertado para cavar o poço”. 

                                                 
13 Agnelo Alves – irmão do então governador Aluízio Alves – fora, na verdade, sucessor do Almirante 
Tertius Rebello, substituto de Djalma Maranhão, quando este fora deposto pelo Golpe Militar, em 1º 
de abril de 1964. A eleição de 1966, favorável a Agnelo Alves, foi a última eleição direta da era dos 
militares. Daí para frente, os prefeitos passaram a ser biônicos. 
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Figura 05 - Chafariz situado à Rua João XXIII – 1970 (na 
localidade, hoje, está a Igreja Católica) 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

No âmbito estadual, o governador da época, Aluízio Alves busca recursos na 

agência americana United States Agency for International Development (USAID) e 

“passa a investir em Mãe Luiza” (FERNANDES, 2000, p. 71). De acordo com 

Willington Germano (1982, pp. 57-66), o governo Aluízio Alves, “empossado a 31 de 

julho de 1961”, foi marcado por um processo modernizador no plano das 

realizações, ao estabelecer uma infraestrutura necessária ao “progresso” e à 

industrialização, a saber: eletrificação, abastecimento de água, estradas e 

telecomunicações. Na esfera política, “buscou financiamentos para suas obras na 

Aliança para o Progresso”, programa do governo americano que investia em projetos 

governamentais de promoção humana e social – especialmente dos governos latino-

americanos – visando a combater a miséria para poder conter o avanço do 

comunismo.  

No plano político, segundo Trindade (2004), a prática desse governo, à frente 

do Estado, caracterizou-se pelo clientelismo e conservadorismo político das 

oligarquias locais.  

No caso de Mãe Luiza, cujos moradores viviam em condições bastante 

precárias – sem água, energia elétrica, infraestrutura urbana, ônibus, escolas, etc. – 

o investimento do governo estadual prestou-se à assistência, que era necessária à 
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comunidade, mas dela buscou furtar o espírito cultivado pela escola “De pé no 

chão”: ergue-se a Escola Estadual Monsenhor Alfredo Pegado, na Rua João XXIII, 

que ganhara melhor infraestrutura com o financiamento da USAID, fora construída 

de cimento e tijolo, mas era a escola de fora, que chegava como “instituição imposta, 

à revelia dos princípios norteadores do que havia sido a experiência da escola ‘De 

pé no chão também se aprende a ler’”. Era direcionada não mais pelos anseios dos 

moradores, “mas por uma Secretaria de Educação que não conhecia a comunidade 

e não levava em conta sua participação” (FERNANDES, 2000, p. 74).  

A prática meramente assistencialista, típica do estilo populista de fazer 

política encontrava, pois, nesse governo, farta morada, o que se pode comprovar 

não só pela literatura especializada já produzida sobre o período,14 mas também 

pelo depoimento de muitos moradores antigos do bairro, simpatizantes do líder 

carismático, pelo qual nutriam o sentimento de amor e gratidão pelas ajudas 

recebidas.15 

A década de 60, então, fora um marco na história de Mãe Luiza. Aqui, como 

já visto, acelerou-se sua ocupação. O “Morro da Favela” crescera, mudara para 

“Aparecida”. A Rua João XXIII e adjacências – ‘a Mãe Luiza’ – começara a ser 

ocupada.  

No contexto das contradições que marcavam os anos 60, o bairro, então 

nascente, era alvo das visões de mundo que alicerçavam a sociedade da época. 

Assim, de um lado, havia Djalma Maranhão, que pautou sua ação sob o princípio da 

participação popular na viabilização das políticas para a cidade e, por outro, o 

governo Aluízio Alves, que, embora sintonizado com o progresso e estabelecendo 

políticas que sedimentavam um processo de modernização do Estado, primou por 

uma prática assistencialista, com a qual Mãe Luiza era atingida. Com o golpe Civil-

Militar de 1964, assim como no contexto do país, as intervenções nesse bairro se 

                                                 
14 Dentre elas, vale a pena consultar uma das mais recentes, originada de uma dissertação de 
mestrado, que é o estudo de TRINDADE, Sérgio Luiz Bezerra. Aluízio Alves: populismo e 
modernização no Rio Grande do Norte. Natal: Sebo Vermelho Edições, 2004.   
15 Consta, nos depoimentos de vários moradores, a indicação de que o estádio Juvenal Lamartine, 
situado no Tirol, era o lugar onde se distribuíam mantimentos, roupas e outros para o povo pobre. 
Uma senhora afirmara que, certa vez, quase morre imprensada no estádio, numa dessas idas à 
busca de ajuda, porque “era muita gente”. Ao questionar-lhe em que Aluízio Alves mais ajudara à 
Mãe Luiza, ela respondeu: “Aqui em Mãe Luiza eu não sei. Eu sei que ele me ajudou muito”.  
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deram no intuito de conter o avanço do comunismo por meio de programas 

assistenciais. 

A Igreja Católica, como se pode inferir dos registros do Pe. Barbosa, agia, 

também, amparada por uma ótica paternalista e “colonizadora”, dando suporte, 

inicialmente, aos princípios da Ditadura Militar que se instalara.  

Porém, com a chegada a Mãe Luiza, no início dos anos 60, do padre 

português João Perestrello16, a ação católica no bairro se reveste de um caráter 

mais mobilizador – apesar dos financiamentos da USAID, no âmbito do programa 

“Alimentos para a Paz”. É quando se organiza o primeiro mutirão da localidade – as 

“Frentes de Trabalho João XXIII” – para calçamento das ruas principais. Segundo 

esse padre, a intenção do trabalho era que “os próprios habitantes do núcleo em 

questão encontrem: primeiramente meios de subsistência própria e de suas famílias; 

realizem, depois, sua própria promoção humana e a da comunidade em que vivem” 

(PERESTRELLO, 1966, p. 19).  Pode-se dizer que essa foi uma primeira 

sistematização de trabalho coletivo em Mãe Luiza.  

Com esse padre, podemos afirmar haver um misto de uma prática religiosa 

tradicional, ao mesmo tempo em que agregava elementos da teologia progressista, 

buscando alinhamento ao Concílio Vaticano II. Exemplo do tradicionalismo do Pe. 

Perestrello era a busca por impor civilidade à população que ele denominava de 

“índio” e na qual via a “ignorância religiosa” imperar, segundo alguns testemunhos e 

seus registros no Livro de Tombo. Essa postura é decorrente da existência de outra 

prática religiosa em Mãe Luiza: a umbanda. O morador Oscar Manoel da Silva, em 

entrevista a mim concedida, em 1998, assim declara: “Quando a gente chegou aqui, 

era empestado de xangô”. Outros moradores também enfatizam a profusão de 

xangôs espalhados pelo Morro. Alguns, como o senhor Zé Bernardo, chegado a Mãe 

Luiza em 1966, achavam ser o xangô expressão da manifestação folclórica 
                                                 
16 Pe. João Perestrello assumiu a paróquia de Santa Terezinha em 31 de agosto de 1964, quando ela 
ainda abrangia, além de Tirol e Petrópolis, todo o Alto do Juruá e imediações, incluindo-se Mãe Luiza. 
A primeira visita do Pe. Perestrello a Mãe Luiza deu-se em 26 de outubro de 1964 e, sensibilizado 
com a precária situação dos moradores, iniciou uma ação mobilizadora na localidade, contando com 
a ajuda da Prefeitura, dentro do programa da USAID, “Alimentos para a Paz”. A ação consistia na 
construção e reparo dos arruamentos onde as pessoas moravam. Esse movimento foi chamado 
“Frentes de Trabalho João XXIII”, em homenagem à figura do Papa de mesmo nome, responsável 
pelas mudanças na Igreja Católica que a fizeram assumir “a opção preferencial pelos pobres”. Em 
1966, Pe. Perestrello publica um livro, intitulado Esparsos, com apresentação de Luiz da Câmara 
Cascudo, no qual relata toda a experiência das Frentes de Trabalho em Mãe Luiza.  
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bambeloco17. Porém, mesmo depois de saber do que se tratava, continuou 

frequentando os terreiros, pois segundo ele, “era o lazer que tinha. Não tinha outro 

não, outra brincadeira não tinha não”.  

Então, outro aspecto da vida do Morro de Mãe Luiza com que o Padre 

Perestrello depara, além do desemprego e da situação de vida precária dos 

moradores, foi exatamente esse da expressão da religiosidade. Pode-se afirmar que 

os cultos de xangô foram a gênese da vida religiosa de Mãe Luiza, paralelamente ao 

catolicismo que subia o morro com os padres. O próprio Pe. Sabino afirmara que 

conhecera Mãe Luiza nos idos de 1974, pois, como tinha interesse em conhecer os 

cultos afros, costumava subir o Morro, com outros colegas também padres, para ir 

aos terreiros ver os rituais de xangô.  

Não somente expressão religiosa, os terreiros eram também os espaços de 

lazer e de sociabilidade, os locais da festa de São Cosme e São Damião, mesmo 

para aqueles que não professavam essa fé. Essa coexistência, em um mesmo 

ambiente, de duas forças religiosas pode ter fomentado, no espaço de Mãe Luiza, 

uma prática sincrética de expressão de religiosidade não fechada aos rituais oficiais. 

Lembra-nos Hoornaert (1974, p. 118) que “o catolicismo propagou-se no 

Brasil principalmente pelos leigos, pessoas que não eram ligadas à instituição 

eclesiástica”, o que resultou em um catolicismo de cunho popular cuja 

expressividade se manifesta na relação direta do homem com Deus (HOORNAERT, 

1974). 

Em Mãe Luiza, essa lógica não fora diferente.  

No universo religioso de Mãe Luiza, esse sincretismo se impõe como força 

religiosa e evidencia-se nas práticas das muitas rezadeiras, constantemente 

chamadas para tirar mal-olhados de crianças e adultos – católicos e não-católicos – 

curar espinhelas caídas, benzer os lares; expressa-se na figura de seu Ferraz18, 

                                                 
17 Também chamada de “bambelô”, segundo informações contidas no site “São Gonçalo do 
Amarante”, é uma “forma sofisticada do coco-de-roda, que sofreu influência do ritmo e da coreografia 
do samba. É dançando a partir de uma roda que, de mãos dadas e girando lentamente ao som de 
cocos e de plantas, os dançarinos exibem suas habilidades  e cantam versos de improviso no centro 
da roda (Disponível em: <http://www.ferias.tur.br/informacoes/7268/sao-goncalo-do-amarante-
rn.html> Acesso em: 03 abr. 2010).   
18 Bartolomeu Ferraz, ou simplesmente “seu Ferraz”, como era conhecido em Mãe Luiza, era uma 
espécie de beato urbano, que auxiliava as famílias no âmbito da religião. Era, por isso, também uma 
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que, na ausência de padres, batizava os “anjinhos” e as crianças doentes, pelo 

medo sentido pelos pais de que suas crianças “pagãs” fossem surpreendidas pelos 

“anjos do Senhor”, como também rezava terço, ungia enfermos, encomendava 

almas19. 

Logicamente, não se pode perder de vista a observação de Eduardo 

Hoornaert (1978) sobre o fato de que o sincretismo nasce do impulso missionário e 

que, em um segundo momento da missão, o missionário busca ir ao encontro dos 

“paganismos” para impregná-los pela fé.  

O fato é que a observação empírica de comportamentos religiosos no interior 

do bairro aponta para essa oscilação dos moradores em frequentarem a missa e sair 

dela para os terreiros de umbanda ou, em outra situação, estarem em um culto 

evangélico e frequentarem a missa ou saírem dele para os terreiros. Isso, porque, 

ainda seguindo com Hoornaert (1978, p. 25), o homem do povo “percebe que há 

diversas maneiras de ser católico [...]”. 

 

O povo percebe com muita perspicácia como a religião é expressão 
de vida em toda a sua complexidade e compreende por conseguinte 
que existem os elementos os mais diversos dentro de qualquer 
instituição religiosa. Por isso ouve-se dizer: ‘Todas as religiões são 
boas, contudo que se faça bom uso delas.’ (HOORNAERT, 1978, p. 
26).   

 

A atenção para esse aspecto da religiosidade do bairro faz-se importante pela 

apropriação do fenômeno na forma como é manifesto pelo povo, considerando-se 

que os habitantes do Morro, como já observado, são oriundos do interior, e também, 

porque muitas das diversas lutas comunitárias terão sua gênese no seio da Igreja 

Católica local e terão a adesão de outros credos religiosos, impulsionados pelo 

discurso que retira do bojo da religião a abordagem do problema e coloca-o no 

âmbito da vida de qualquer cidadão – independentemente da fé que professe. 

Os anos 70 e 80 são marcados pela intensificação do processo de 

urbanização da cidade, que também atinge Mãe Luiza. No final dos anos 70, um 

                                                                                                                                                         
liderança comunitária, especialmente no que dizia respeito ao esporte. Hoje, seu nome consta em 
uma rua, exatamente a que está entre o conjunto Promorar e o campo de futebol. 
19 Conta-se, em Mãe Luiza, que “seu Ferraz” fora proibido pelo Bispo de  batizar as pessoas, ungir 
enfermos, encomendar almas, etc. 
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empreendimento significativo para o desenvolvimento turístico da cidade torna-se 

grande preocupação para o bairro: é construída a Via Costeira, estrada que 

perpassa toda a orla, de sul a leste, interligando as praias e o centro da cidade.  

 

Figura 06: Vista aérea do bairro de Mãe Luiza 
 

           

Fonte: Acervo do CSPNSC. 
 

  
Situada nesse meio, Mãe Luiza passa a ser vista como um entrave ao 

desenvolvimento turístico, porque, habitada por população de baixa renda, figura 

como o “enfeiamento” da orla. Na impossibilidade de se deslocarem os moradores, 

devido os vários focos de resistência destes para permanecerem na localidade, o 

poder público põe-se a investir em melhorias voltadas para o aspecto urbano, como 

instalação de energia elétrica e encanamento de água.  

Nos anos 80, o poder público age mais sistematicamente para “impedir o 

avanço da favela de Mãe Luiza e melhorar sua urbanização e explorar o potencial 

turístico” (DIÁRIO DE NATAL, 21 jun. 1979, p. 5). A especulação imobiliária torna-se 

uma constante, da Via Costeira, com a compra de lotes “a preço de banana” onde 

estão construídos os hotéis, até Mãe Luiza. Não custa, aqui, ilustrar o fato com a 

observação de Lúcio Kowarick: 

 
Como é óbvio, a especulação imobiliária não se exprime tão-somente 
pela retenção de terrenos que se situam entre um centro de suas 
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zonas periféricas. Ela se apresenta também com imenso vigor dentro 
das próprias áreas centrais, quando zonas estagnadas ou 
decadentes recebem investimentos em serviços ou infra-estruturas 
básicas. O surgimento de uma rodovia ou vias expressas, a 
canalização de um simples córrego, enfim, uma melhoria urbana de 
qualquer tipo, repercute imediatamente no preço dos terrenos 
(KOWARICK, 1993, p. 40). 

 

Através das melhorias, mas também dos seus fiscais que “racionalizavam” a 

ocupação, a prefeitura, então, derrubava barracos durante o dia, enquanto, 

teimosamente, à noite, os moradores “sem-teto” erguiam outros. Também a 

paisagem urbana se modifica, pois, pressionado pelos moradores – muitos dos quais 

construíam um vão da sua casa de tijolo, mesmo que os demais permanecessem de 

taipa ou barro – o poder público se vê obrigado a investir na infraestrutura urbana. O 

processo especulativo se intensifica, impulsionado pela Via Costeira e pelos hotéis 

que vão abafando a paisagem natural da orla.  Em meio a isso, a comunidade 

sistematiza melhor suas formas de resistência, motivada pelo receio de se ver 

expulsa do bairro de Mãe Luiza. 

Assumindo posição singular na cidade, visto que ocupa um lugar privilegiado, 

Mãe Luiza ainda abriga uma população de trabalhadores assalariados, 

subempregados e desempregados. Segundo a pesquisa A condição de pobreza e 

exclusão social da população de Natal (2005, p. 69), realizada pelo Departamento 

de Serviço Social da UFRN, uma amostragem do bairro revela que, na localidade 

denominada Aparecida, “existe um número não desprezível de famílias com 

rendimento zero”; em outra localidade, o Barro Duro, “nenhuma família ultrapassa os 

R$ 900,00 mensais de renda”, o que confirma os mesmos dados de fins dos anos 

90, que apontam como renda média do morador de Mãe Luiza, de 0 a 3 salários 

mínimos. Exatamente por constituir-se dessa clientela e possuir problemas como a 

disseminação de drogas entre a juventude, é um bairro estigmatizado como 

“marginal”, mas por seus atributos naturais, sua geografia, sua proximidade ao 

centro da cidade, Mãe Luiza tem sido alvo de interesses do setor imobiliário da 

cidade, bem como dos poderes instituídos, que vislumbram lucratividade com o 

desenvolvimento da atividade turística. Desse modo, desde sua origem, foi marcado 

por intensos conflitos para conseguir manter-se no lugar e com as características de 
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bairro residencial e popular, apesar de muito de sua fisionomia ter mudado, em 

decorrência do desenvolvimento urbano (CARNEIRO, 1998).  

 

Figura 07 - Vista do Farol de Mãe Luiza a partir da Rua João XXIII  
(No local foi construído o conjunto Promorar, em 1985) 
 

 

Fonte: Acervo pessoal. Jun/1983. 
 
 

Mesmo assim, apesar das pressões, especialmente do poder econômico, e 

da saída de muitos moradores, a maior parte permanece, pois as formas de 

resistência criadas pela comunidade são expressão de uma postura de demarcação 

de um território – o bairro de Mãe Luiza – que conduz à constituição de uma 

consciência comunitária. Também, no início dos anos 80, a Igreja Católica passa a 

atuar de modo mais intenso, e é nesse contexto que vamos encontrar a figura de Pe. 

Sabino Gentili, que, alinhado à diretriz do Concílio Vaticano II e à Teologia da 

Libertação, investe em processos organizativos. Um texto dele, aliás, escrito em 

1989, ilustra bem o espírito desse período do bairro: 
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                              UM ARTIGO INÉDITO DE PE. SABINO20 
 

Mãe Luiza, lindo pedaço de Natal, 
onde a beleza da geografia se 
encontra com a dureza da história. 
Há muito Mãe Luiza vem sendo 
procurada: de um lado a luta dos 
sem-casa, dos sem-terra, dos 
migrantes do interior; do outro lado 
a ganância da especulação 
imobiliária, que a começar da Via 
Costeira vem avançando feito 

trator-demolidor sobre barracos, casas e casebres... 
Até agora a defesa do bairro tem sido feita pelo próprio bairro – com 
seus problemas de água, de areia, de miséria e de “maconheiros / 
marginais”. Normalmente a “gente de bem” não sabe conviver com 
problemas sociais dessa natureza. Agora, depois de muita luta dos 
moradores de lá e do muito esforço de organização das entidades 
populares do bairro, a classe média pode ocupar a área – o terreno 
está limpo, o bairro virou nobre, pra turista ver e se deliciar com a 
linda vista sobre o mar... 
Abre-se há alguns anos a Via Costeira, incentiva-se o turismo... A 
euforia é grande, até porque “turismo traz mais ocupação”, se diz... 
Isso à primeira vista parece até ser verdadeiro. Turista precisa ser 
bem acolhido, é preciso mostrar a ele uma boa fachada... 
E o povo do bairro? “Eles estão acostumados a viver precariamente. 
A gente pode até fazer uns embriões de casa. É um pouco longe, lá 
em Macaíba, lá nos Guarapes... mas eles estão acostumados.” 
Assim, a Mãe Luiza, terra dos “malandros”, de tantos que 
alimentaram a curiosidade doentia e o sadismo das páginas policiais 
dos nossos jornais, vai mudando de cara. Assim como vai mudando 
de cara e de história tudo que é olhado com cobiça e com critérios 
meramente lucrativos. 

                                     Mãe Luiza: 
Não deixa a ganância imobiliária arrancar o verde dos coqueiros e da 
mata, nem sujar de asfalto tuas dunas arenosas.                   
Impede que tua orla marítima 
seja                    poluída pelos 
esgotos dos hotéis. 
E briga para permanecer bairro 
popular, do jeito que os 
moradores desde o começo vêm 
tomando conta de ti, para que 
todos lembrem que na vida há 
outros valores diferentes da 
ganância e do lucro acima de 
tudo.   

Sabino Gentili  
      (escrito em 1989) 

                                                 
20 Disponível em: <http://cidadedosreis.blogspot.com/2007/08/um-artigo-indito-de-pe-sabino-
gentili.html> Acesso em: 20 ago. 2009. 
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Nesse ano de 1989, a comunidade fora surpreendida com a notícia de que 

um flat – o “Paradiso Mare Flat Service” – seria construído ao lado do farol. E, logo, 

toda a duna fora aplainada para esse fim. As organizações comunitárias fizeram atos 

de protesto, grupos de jovens, sob o silêncio da madrugada, retiraram os outdoors 

da construtora da localidade. Por isso o texto de Pe. Sabino. Daí para o início dos 

anos 90, a construção de motéis na entrada de Mãe Luiza pela Via Costeira, bem 

como de hotéis em toda essa Via, o cercamento da praia são os sinais evidentes de 

tentativa de expropriação dos moradores desse bairro. 

Explicitamente, cercar a praia, bem coletivo e principal espaço de lazer da 

comunidade, é, por si, expressão de desdém dos poderes econômico e político 

pelas pessoas que usufruíam daquele espaço. E desse modo é que foi interpretado 

pela comunidade. Manifestações eram constantes e movimentos se constituíam na 

briga pela manutenção dos bens naturais e sociais de que a comunidade se servia.  

 

Figura 08 - Jovens pousam para foto durante o “Movimento 
Anticerca” – Praia de Mãe Luiza  

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal (1991). 
 

 

Porém, em que pese a importância dos protestos, por si sós – chegou-se à 

conclusão – eles não resolveriam o problema, sendo este consequência de outro 

bem maior: a especulação imobiliária. Ao mesmo tempo, os diversos grupos 
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comunitários se reuniam periodicamente para discutir, com a equipe de assessoria 

do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, da UFRN, sobre a elaboração de um 

instrumento legal que garantisse à comunidade respaldo institucional para ter a 

segurança de que continuaria habitando o seu bairro. Gestava-se, então, a “Lei de 

uso e ocupação do solo de Mãe Luiza”, que fora aprovada como iniciativa popular de 

Lei, no Plano Diretor da cidade de Natal, em 1995, e cujos impactos incidem no 

impedimento à especulação e consequente permanência dos moradores no bairro, 

já que limita em 200m a área de construção e a dois pavimentos a altura desta. A 

título de exemplificação dessa inibição da especulação imobiliária, uma amostragem 

feita por Carmem Amaral (2011)  para seu trabalho de dissertação de mestrado, 

“Mercado Imobiliário Informal e Dinâmica Urbana: o caso de Mãe Luiza – Natal/RN”, 

confirma que se mantém estável o índice de moradores do bairro por mais de 20 

anos, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Tempo de moradia no bairro 
 

Tempo em que mora no bairro Abs. % 
Até 5 anos 14 4,8 
De 6 a 10 anos 12 4,1 
De 11 a 20 anos 39 13,4 
De 21 a 40 anos 158 54,5 
De 41 a 60 anos 57 19,7 
Acima de 60 anos 10 3,4 
Total 290 100,0 

Fonte: Amaral (2011, p. 110) 

 

Também se evidenciou que a maioria dos respondentes da amostra (69,7%) 

não tem vontade de mudar-se do bairro, enquanto 29% manifestou esse desejo 

(AMARAL, 2011, p. 113). 

Segundo ela, “no que diz respeito ao uso do imóvel, ficou evidente que Mãe 

Luiza é um bairro eminentemente habitacional. Dos imóveis visitados, mais de 80% 

servem apenas de moradia” (AMARAL, 2011, p. 95) e que 
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Mesmo com o resultado apresentado, com todos os problemas 
apontados21 pelos entrevistados, a maioria deles não tem vontade de 
mudar-se do bairro. Cerca de 70% dos respondentes, [...] dizem 
estar satisfeitos em morar em Mãe Luiza. Para muitos deles, mudar-
se dali significaria perder qualidade de vida. Eles gostam do bairro, 
especialmente por ficar próximo de “tudo”. Além disso, há uma 
infraestrutura que os atende, mesmo que precariamente. Muitos 
deles alegaram possuir familiares no bairro que, sempre que 
necessário, se disponibilizam a ajudar, seja para ficar com seus filhos 
na hora de trabalhar, seja para emprestar uma xícara de açúcar, um 
pouco de café, uma passagem de ônibus ou mesmo prestar socorro. 
Ou seja, a rede de solidariedade (ABRAMO, 2003, 2009; 
BALTRUSIS, 2005), também em Mãe Luiza, é um fator a se 
considerar no momento em que há a necessidade de escolher se fica 
ou não no bairro (AMARAL, 2011, p. 113). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 Segundo dados de sua pesquisa, dentre os problemas citados pelos moradores, os principais são: 
falta de segurança (67, 6%); assistência à saúde deficitária (10, 7%); falta d’água (5,9%); tráfico de 
drogas (4,5%). (AMARAL, 2011, p. 112). 
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Capítulo 3 OS ITINERÁRIOS DE SABINO GENTILI 
 
 

 

Mas quem lhe deu à luz, mesmo, foi Mãe Luiza. Do terraço de sua 
casa se avista o farol, rasgando o céu com brilho intenso. Do seu 
terraço se avista o mar, agora atravancado de arranhas-céus-e-
horizontes. Do seu terraço se avista Mãe Luiza, tecendo casas e 
vidas, as crianças de Mãe Luiza, as drogas de Mãe Luiza, a 
esperança de Mãe Luiza, a fome e a vontade de comer de Mãe 
Luiza. Aos pés do farol reconstruiu a favela do Sopapo, mutirão de 
almas e corpos e barro e cimento e tijolos. Mais difícil que tirar as 
pessoas da favela, é tirar a favela das pessoas, costumava dizer. 
Mais pra baixo, o Espaço Solidário, que já nasceu avesso à ideia de 
ser mais um ‘depósito de velhos’. Casa Crescer, para adolescentes. 
Espaço Livre para crianças. Oásis. No plural. 
 

Mário Ivo Cavalcanti 
 

 

o observarmos a trajetória de um ator social, somos 

conduzidos a pensar sobre os elementos conjunturais que 

propiciam determinado comportamento, que articulam um 

discurso, que impulsionam formas de agir, enfim, que favorecem um modo de ser e 

um estar no mundo e os tipos de interação que nele se constroem.  

Levando isso em conta, podemos nos perguntar como foi possível a Sabino 

Gentili, padre, formado nas hostes da Congregação Salesiana, um campo religioso 

fechado, como é o caso das congregações católicas, no contexto da sociedade 

europeia, entre os anos 60-7022, ter se firmado como um “ícone”, no Rio Grande do 

Norte, da Igreja Católica progressista, ou “Igreja na base”, conforme denominou 

Camargo (1971). Fazemos essa ressalva, considerando que “a política de Dom 

Bosco foi muito simples e consistiu em não fazer política nenhuma”, segundo nos 

aponta Caviglia (1987, p. 100). Ainda segundo este autor: 

 

É essa a tradição, esse é o ensinamento que deixou à sua 
instituição. A qual, propagando-se em tantas e tão diversas nações, 
prosseguiu no exemplo e com o preceito do Fundador. O Salesiano, 

                                                 
22 Já nos anos 60, Sabino veio para o Brasil: fez o 1º ano de Tirocínio em Jaboatão- PE, em 1964, 
para aprender a língua. Cursou Filosofia em São João Del Rei – MG, entre 1965 e 1968. Foi para 
Carpina – PE em 1969 para fazer o 2º ano de Tirocínio e, nesta mesma cidade, fez a Profissão 
Perpétua (CONGREGAÇÃO SALESIANA, Secretaria Inspetorial, Registro dos Irmãos. Ago. 2010).  

A 
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todos o sabem, não entra em política; ensina e inculca em qualquer 
país o reto amor à terra natal, o respeito às leis e aos poderes civis 
(CAVIGLIA, 1987, p. 103). 
 
 

Tendo estudado com os Salesianos, já na adolescência, segundo a revista 

italiana Frontiera (2006), Sabino expressa o sonho de tornar-se sacerdote, o que 

ocorre em 1973. E, na sua ação pastoral, tudo o que fez foi indissociável da política. 

Embora ordenado nessa congregação, não podemos desconsiderar que o período 

em que esteve no seminário coincide com os pontificados de João XXIII e de Paulo 

VI, os responsáveis pelas mudanças ocorridas na Igreja Católica.  

João XXIII, “Il Papa Buono”, exerceu o pontificado entre 1958 e 1963, em 

cujo período avanços importantes foram dados. “Já em 25 de janeiro de 1959 ele 

anunciava aos cardeais estupefatos sua intenção de convocar um concílio com 

duplo objetivo: assegurar a renovação da Igreja face ao mundo moderno e preparar 

a unidade cristã” (PIERRARD, 1986, p. 272). De fato, estabeleceu diálogo com as 

demais denominações cristãs; “juntamente com Jules Isaac23 foi o iniciador de uma 

amizade judeu-cristã que começou a se traduzir em fatos e se esforçar por fazer 

desaparecer os traços e as raízes de um anti-semitismo que foi alimentado 

sobretudo pelos cristãos” (PIERRARD, 1986, p. 271). Enfim,  

 

o ecumenismo foi o centro do pensamento do Papa; nesse domínio, 
seu pontificado foi decisivo, pois ele engajou a Igreja romana num 
movimento cujos esforços de reagrupamento tinham sido, até então, 
problema quase exclusivamente dos cristãos afastados de Roma 
(PIERRARD, 1986, p. 271).  

 

                                                 
23 “Entre os esforços de aproximação, o de Jules Isaac foi o mais feliz. Ele criou, na França, as 
chamadas ‘Amitié Judéo-Chrétienne’, um meio eficaz de aproximar pessoas e grupos. O método 
usado foi o do conhecimento mútuo, a troca de ideias, o empenho de combater os preconceitos. Jules 
Isaac era, como professor de filosofia, preocupado com o que ele chamou de ‘o ensino do desprezo’, 
pois é através do ensino que as ideias se transmitem de geração em geração. E assim se vai criando 
uma falsa, senão preconceituosa, ‘imagem do outro’. E Jules Isaac sentia, na catequese cristã, uma 
imagem ‘desprezível’ dos seus irmãos”. FERRAZ, Alda Lopez (Ir.). Fraternidade cristão-judaica. 
Disponível em: <http://www.riototal.com.br/comunidade-judaica/juda9d1.htm> Acesso em: 26 mar. 
2010. 
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Entre as duas primeiras sessões do Concílio Vaticano II,24 alguns grandes 

temas começaram a aparecer constantemente: “a vergonhosa pobreza de dois 

terços da humanidade, os pobres abandonados e deixados fora da Igreja, a 

colegialidade dos bispos, o papel próprio dos leigos na Igreja, os excessos de 

juridicismo da Cúria” (PIERRARD, 1986, p. 272). Sobre esses temas tratava a sua 

encíclica Mater et Magistra, de 15 de maio de 1961. Em 11 de abril de 1963, lança a 

Pacem in Terris, através da qual proclama: “A paz entre os povos exige: a verdade 

como fundamento, a justiça como norma, o amor como motor, a liberdade como 

clima” 25 (PIERRARD, 1986, p. 271), o que aponta para a perseguição de três pilares 

fundamentais no contexto da época: a paz, porque o mundo era obrigado a vivenciar 

a Guerra Fria, concorrência de caráter político entre as duas potências líderes dos 

blocos que se opunham – o mundo capitalista e o mundo socialista; a justiça, porque 

era urgente o enfrentamento das desigualdades sociais, especialmente, nos países 

do Terceiro Mundo; a liberdade, porque o viés autoritário já havia perseguido o 

mundo pelos passos do nazi-fascismo, vencido na Segunda Guerra, mas que 

continuava assombrando-o, sob várias formas, principalmente nas colônias 

africanas, em países do oriente médio.  

Paulo VI, sucessor de João XXIII, além de levar adiante as reformas 

estruturais da Igreja, preconizadas no Concílio Vaticano II, a este deu continuidade, 

sobretudo às questões mais amplas: o ecumenismo continuou sendo uma 

bandeira26, e os cristãos foram conclamados “a exercerem livremente sua iniciativa 

responsável no terreno da política” (PIERRARD, 1986, p. 278). 

                                                 
24 Segundo Pierre Pierrard (1986), a primeira sessão do Concílio se deu sob João XXIII, entre 11 de 
outubro e 8 de dezembro de 1962. A segunda sessão aconteceu sob Paulo VI, de 29 de setembro a 4 
de dezembro de 1963. 
25 Diz-nos João XXIII, na Pacem in Terris: “Tarefa imensa - 162. A todos os homens de boa vontade 
incumbe a imensa tarefa de restaurar as relações de convivência humana na base da verdade, 
justiça, amor e liberdade: as relações das pessoas entre si, as relações das pessoas com as suas 
respectivas comunidades políticas, e as dessas comunidades entre si, bem como o relacionamento 
de pessoas, famílias, organismos intermédios e comunidades políticas com a comunidade mundial 
[...]”. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_11041963_pacem_po.html>. Acesso em: 21 jun. 2011.  
26 Segundo Pierrard (1986, p. 279): “Em direção ao Oriente [...] Paulo VI deu um passo sem dúvida 
histórico: em janeiro de 1964, foi em Jerusalém que ele beijou fraternalmente o patriarca de 
Constantinopla. E foi o mesmo Papa – fato inusitado – quem pediu perdão, em nome da Igreja 
Católica, pelas faltas cometidas no momento da Reforma...”. 
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Observa-se, nas questões suscitadas pela atuação desses dois pontificados, 

a preocupação com o excesso de formalidade da Igreja, o qual propiciava um 

distanciamento dessa instituição em relação ao povo. Também a realidade social e a 

política, bem como a participação mais ativa dos leigos no seio da Igreja são 

colocadas como cernes das mudanças de então. Assim, lutar pela liberdade, 

participar politicamente da vida social, combater a opressão e a injustiça, tudo em 

nome do próximo – no qual se vê a extensão de Deus – são temas assimilados pelo 

laicato e impulsionados pelos vários grupos da Ação Católica, como a Juventude 

Estudantil Católica (JEC), a Juventude Operária Católica (JOC), a Juventude 

Universitária Católica (JUC). Embora surjam não como um questionamento ao 

sistema, mas como possibilidade de conciliação entre os diversos segmentos 

sociais, esses grupos deram passos importantes para a aproximação da Igreja com 

a realidade social, econômica, cultural dos leigos. 

E Sabino Gentili, menino pobre da pequenina Castel di Tora, comuna da 

região do Lácio, província de Rieti, na Itália, também não passou indiferente a essas 

mudanças e, certamente, incorporou-as à sua formação. 

Advindo de uma família de poucos recursos (seu pai, Gustavo Gentili, era 

camponês, e sua mãe, Anita Orsini, dona de casa), podemos supor que os contextos 

familiar e sociocultural nos quais viveu sua infância possibilitou sua percepção ampla 

acerca do mundo ao seu redor, bem como sua convivência nas estruturas da 

Congregação Salesiana. De família católica – embora não muito religiosa, conforme 

depoimento por ele dado ao Programa Memória Viva (2006) – e habitando uma 

pequena cidade que resguarda características medievais, parece ter tido sua 

infância povoada pela mística local como também por relações comunais.  
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Figura 09 - Castel di Tora, Rieti (Itália) 
 

 
 

Fonte: Acervo de Felipe Araújo. jul./2009 
 
 

Aos nove anos, por exemplo, atuou no filme Il cielo è vicino (1954), rodado na 

própria Castel di Tora, dirigido por Enrico Pratt, cujo enredo, de temática cristã, 

versava sobre um personagem, Pietro Pagani (Clemente Federici), que havia fugido 

da cadeia e a polícia o procurava. Era tido como perigoso por ter matado, por ciúmes 

de sua noiva, um homem, suposto amante dela. Quatro crianças amigas, dentre as 

quais Paradiso (Sabino Gentili), acostumadas a brincar nas ruínas de uma igreja – 

herdadas da II Guerra – encontram um grande crucifixo e improvisam um altar em 

torno do Cristo crucificado. Diariamente, vão até o altar, rezam e ficam a admirá-lo, 

até que um dia deparam com o fugitivo, que nessas ruínas está escondido, mas 

mantêm segredo sobre ele e o ajudam a fazer contato com um amigo e com o Padre 

da comunidade. O padre revela a Pietro que a antiga namorada deste, Maria, havia 

sido violentada pelo homem a quem Pietro havia matado e, por isso, ela havia fugido 

da vergonha e da humilhação e se abrigado em um convento, de onde retorna com 

um filho nos braços, fruto da violência sofrida. Pietro procura Maria para se redimir; 

começa a chover forte e, ao retornar para as ruínas e encarar o rosto do Cristo 

crucificado, chora de arrependimento. As crianças vão procurá-lo para avisar que a 

polícia retornara, mas as ruínas começam a demolir e Pietro procura salvar as 

crianças, porém, ele fica debaixo dos escombros. A polícia retira as crianças com 

vida de uma gruta, mas Pietro morre, deitado ao lado do Cristo e chamando por Seu 
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nome.  É quando se faz a revelação de que o que parece ser não necessariamente 

é a essência do que vemos. Descobre-se que Jesus reside onde menos se imagina, 

no justo e bom, e o artífice para essa revelação é exatamente o homem vítima de 

prejulgamentos, o fugitivo da polícia que a população daquela cidade condenava, 

mas que tem a capacidade de redimir-se, perdoar e, como o Cristo, dar a sua própria 

vida para salvar a de seus semelhantes, no caso, as crianças. 

Então, o enredo do filme, tendo como ambiente a própria Castel di Tora, 

evidencia ser essa atmosfera religiosa, cristão-católica, muito marcante na cidade. 

Em um texto intitulado “Caro Menino Jesus”, em que escrevia uma carta ao Menino, 

falando sobre a semelhança entre os presentes que este ganhou ao nascer e o 

recebimento de ajuda e solidariedade pelos moradores da favela do Sopapo, em 

Mãe Luiza, que construíam suas casas em mutirão, assim contextualizou o motivo 

da carta, revelando costumes locais de sua infância, adornados dessa mística 

católica:  

No período do Natal havia um costume na minha terra: nós, crianças, 
tínhamos que escrever uma cartinha ao Menino Jesus, em que a 
gente expressava desejos, fazia promessas, e jurava, de mãos e pés 
juntos e com todas as letras, que no ano seguinte todo menino seria 
um anjo descido do céu. A carta era lida para todo mundo ouvir, para 
os pais, avós, professores e até pessoas que vinham visitar nossas 
famílias nesse período. Após cada leitura da carta, a criança recebia 
algum dinheiro [...] (GENTILI. FALA MÃE LUIZA, Editorial, 1997). 

 

Contam-se, ainda, as festas da padroeira, Santa Anatólia, verdadeiras 

manifestações da fé popular e da sociabilidade local.  

No que se refere a outros aspectos de sua infância, o pouco que se sabe 

deve-se à convivência cotidiana com ele, a depoimentos do próprio Sabino – não 

afeito a falar de si mesmo – em programas de televisão ou conversas informais com 

alguns amigos que com ele tiveram mais contato e, também, pelo noticiário 

veiculado tanto sobre os projetos de Mãe Luiza, durante o período em que aí 

permaneceu, quanto sobre seu falecimento, em 2006.  

A sua cidade-natal, de características medievais, coincidentemente situada 

numa região semelhante a Mãe Luiza – no alto de um morro, rodeada por um lago – 

de traços humildes, abrigava a comunidade camponesa que, hoje, conta com maior 

índice de idosos compondo sua população, conforme observou um sobrinho de 
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Sabino, Cristiano Pavoncelli. A simplicidade dessa terra e dessa vida campesina que 

bem se moldava à filosofia do trabalho de D. Bosco27, fundador dos Salesianos, 

pode ter sido a marca primeira que conforma certo modo de ser de Sabino. 

Despojado, em todos os aspectos, o jeans surrado e o cabelo sempre chegando à 

nuca eram o protótipo de sua essência como ser humano: homem simples, culto, 

mas desprovido dos arroubos e das empáfias geralmente típicas dos intelectuais, 

despojado dos viciosos carreirismos da instituição eclesiástica.  

Menino do campo, via o pai pastorar ovelhas e cuidar do cultivo da terra. 

Assim descreve sua origem e as dificuldades da família a revista Frontiera (2006, p. 

40. Tradução livre): 

 

Em Castel di Tora, há pouco havia passado a guerra quando nasce 
Sabino.28 É o terceiro dos cinco filhos de Gustavo e Anita. Cinco 
bocas para saciar não é pouco quando o lago artificial tem tragado os 
terrenos mais férteis de cima dos quais a família tirava o sustento. 
Para sobreviver ocorre arar e cultivar os terrenos marginais, assim os 
lotes de terra se soltavam da água nos períodos de seca. 

 

Ainda, a revista chama a atenção para o modo de vida dos cinco filhos de seu 

Gustavo e dona Anita: “[...] É assim que Maria, Natalino, Sabino, Daniela e Antonella 

crescem: a Sabino é confiado o cuidado com as mais novas, os mais velhos dão 

uma mão à mãe e ao pai.” (FRONTIERA, 2006, p. 40. Tradução livre). Segundo 

Dona Crinaura Cavalcanti, amiga de Sabino desde a época em que ele era diretor 

do Salesiano, em Natal, o próprio contava situações como a de jogar futebol com 

sua irmã mais nova, Antonella, escanchada em sua cintura.  

Além de cultivar a terra, o senhor Gustavo também cultivava a leitura. Em 

depoimento ao programa “Memória Viva”, da TV Universitária (UFRN), exibido em 

março de 2006, Sabino relembrou que via o pai, constantemente, com um livro, 

lendo: “se ia pastorar as ovelhas, estava sentado, debaixo de uma árvore, lendo”. 

                                                 
27 Conforme Alberto Caviglia (1987, p. 14-5), Dom Bosco “trouxe à vida da Igreja outros valores: [...] 
ter chamado a atenção para o cuidado da juventude, indicando para isso orientações e métodos; 
promover a conservação da fé no meio do povo com o impulso dado à propagação da imprensa; 
chamar o laicato à ação cristã em união com o apostolado hierárquico da Igreja; criar um organismo 
religioso de espírito moderno, tríplice nos seus ramos – o eclesiástico, o laical e o feminino – capaz 
de adaptação aos lugares, ativo e multiforme, com um programa de compenetração cristã da 
sociedade quase sem exclusões.” 
28 Sabino nasceu em 13 de julho de 1945. 
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Pelo depoimento, isso foi fundamental para que, ainda menino, também tivesse o 

gosto pela leitura despertado.  

Aos 11 anos fora levado por um padre salesiano que dava aulas na pequena 

cidade onde morava – Castel Di Tora – para continuar os estudos, no colégio 

Salesiano, em Roma. Segundo Fátima Jorge29, amiga que também teve contato com 

familiares de Sabino, a mãe, D. Anita, reclamava do filho que muito cedo lhe fora 

levado e a quem não pôde acompanhar. Esse padre, que era professor de Sabino, 

percebeu nele uma inteligência, uma facilidade de compreender as coisas que o 

fazia se destacar dos meninos de sua idade. Encantado com o menino inteligente, 

que se apropriava rapidamente dos conhecimentos e tinha boa percepção da vida 

ao seu redor, falou com seus pais e levou-o para continuar os estudos com os 

salesianos. Assim, entrou para o primeiro colégio salesiano, em Loreto, em 29 de 

setembro de 1957, aos 12  anos de idade. E, em 1962, a 15 de agosto, entrou no 

Noviciado em Lanuvio, aos 17 anos (CONGREGAÇÃO SALESIANA, Secretaria 

Inspetorial, Registro dos Irmãos, ago.2010). 

As vivências da infância, aliadas à sua abertura e disposição para a leitura, 

para o estudo, bem como as oportunidades30 a que teve acesso durante sua 

formação no Salesiano, parecem ter sido a mola mestra de seu “estalo” para seu 

posicionamento no mundo. Junte-se a isso, na condição de rapaz pobre, o contato 

com culturas diferenciadas em situações de trabalho,31 como as que vivenciou em 

períodos de férias, quando chegou a trabalhar na construção civil e em hospital, na 

Alemanha, no período em que estudou Teologia no mosteiro de Benediktbeuern. 

Consta que, após sua ordenação, ocorrida em 30 de junho de 1973, fora 

enviado para o Brasil, mais precisamente para Natal, a fim de atuar como 

Coordenador de Pastoral. Aí, assumiu a direção do Colégio Salesiano, situado no 

                                                 
29 Entrevista concedida em janeiro de 2008. 
30 Lembro de Sabino, em uma conversa informal, enquanto fazíamos o percurso Mãe Luiza-Catedral 
Nova, para participar de uma reunião da Pastoral Operária, há pouco mais de uma década, destacar 
como positivas as chances que teve, na Congregação Salesiana, de ter acesso às artes – música, 
teatro, pintura – não só como “consumidor”, mas de modo a ser instigado a delas se apropriar 
também, assim como a leituras dos mais diversos gêneros e matizes ideológicos. 
31 Segundo Nicole Miescher, no livro À Margem – impressões do Rio Grande do Norte. Schwabe 
Verlag Basel, 2008, p. 20: “[...] ele foi para a Alemanha a fim de completar seus estudos com os 
Salesianos.” E, realmente, no Registro dos Irmãos, da Congregação Salesiana, preenchido pelo 
próprio Pe. Sabino, consta que, entre 1970 e 1973, estudou Teologia em Benediktbeuern, na 
Alemanha Ocidental.  
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bairro da Ribeira, função que exerceu a partir de 1976, segundo registro feito pelo 

próprio Pe. Sabino no “Registro dos Irmãos” da Congregação referida. Assim, “de 

1974 a 1977 estava em Natal como Coordenador de Pastoral” (CONGREGAÇÃO 

SALESIANA, Secretaria Inspetorial, Registro dos Irmãos. Ago. 2010). Segundo o Sr. 

Delgado (Entrevista, ago. 2010),  atual coordenador pedagógico do Colégio 

Salesiano, a função de Pe. Sabino era a de ser animador salesiano e era também 

presença marcante no oratório. “Era um confessor muito bom, um orientador e muito 

procurado por pais e alunos, devido às dificuldades que os pais sentiam na 

educação dos filhos”.  

 

Em 1978, retorna à Itália, frequenta a Universidade Salesiana, onde 
amadurece a decisão de voltar ao Brasil. Mas, primeiro, passa pela 
Alemanha, trabalha na Bosch, em Stuttgart para guardar o dinheiro 
necessário para pagar a viagem e comprar uma pequena casa para 
reformar (FRONTIERA, 22 jul. 2006. Tradução livre). 

 

“Ficou afastado da Comunidade Religiosa por um ano (02/07/1978 a 

02/07/1979). Incardinou-se na Arquidiocese de Natal, passando a fazer parte do 

clero (documento com data de 03 de junho de 1980)” (CONGREGAÇÃO 

SALESIANA, Secretaria Inspetorial, Registro dos Irmãos. Ago. 2010).  

É então que fixa residência em Mãe Luiza, quando aí chega, no final dos 

anos 80. Nesse momento, já havia saído da Congregação Salesiana. Os motivos 

que o levaram a essa ruptura parecem relacionados tanto à diretriz que a própria 

Igreja Católica na América Latina assumira então – a “opção preferencial pelos 

pobres” – como também, supõe-se, a certo incômodo de Sabino em estar amarrado 

a uma Congregação que lhe limitava as possibilidades de ação. Por vezes, em 

conversas informais, chegou a comentar sobre isso e, também, em um dos editoriais 

do Fala Mãe Luiza, já citado anteriormente, menciona:  

 
Espera-se que o padre/pastor atue no campo religioso e nos espaços 
eclesiásticos. Lá dentro, porém, algo me dizia que talvez minha 
atuação devesse acontecer não somente num espaço religioso. 
Acredito que a verdadeira fé leva as pessoas a tomar conta um do 
outro. Imaginei, portanto, que a proposta pastoral devesse levar a 
uma ação e reflexão sobre as questões concretas do cotidiano do 
bairro: crianças, jovens, famílias, idosos, lixo, saúde, educação [...].  
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Então, seu posicionamento aponta para a percepção de uma 

incompatibilidade entre o “campo religioso e o espaço eclesiástico” e a “proposta 

pastoral”, já que aqueles, tidos como distantes da vida concreta do povo, não se 

abriam para a reflexão acerca das problemáticas diárias enfrentadas por esse povo. 

Ressalte-se que, mesmo na Congregação, já atuava em espaços fora dela, como na 

organização da Pastoral da Juventude do Meio Popular – PJMP, em um contexto de 

efervescência política do País, tanto pelo recrudescimento do Regime Militar, como 

pelas reações da sociedade civil à situação de opressão, ao arrocho salarial, à 

inflação galopante. Mesmo nesse contexto, um processo contínuo de reações 

conduziu a várias organizações, como o fortalecimento do movimento sindical, tanto 

no campo como na cidade.32 É relevante a organização das Comunidades Eclesiais 

de Base – CEB’s e das Pastorais Sociais, como a PJMP, a Pastoral Operária – PO, 

a Comissão Pastoral da Terra – CPT. E, já no final dos anos 70, o Movimento pela 

Anistia conseguiu romper em parte o cerco militar, culminando na assinatura da Lei 

de Anistia, pelo então General-Presidente Ernesto Geisel, em 1979, e possibilitando 

o retorno dos exilados ao Brasil. No início dos anos 80, toma as ruas o Movimento 

Diretas Já, que buscava o processo de redemocratização do País, com consequente 

saída dos militares do poder e convocação imediata de eleições diretas no Brasil. 

Nesse contexto, em que também a própria Igreja na Base reforçava, nas 

suas hostes, a formação e a politização dos leigos, a mobilização social, tanto nas 

Pastorais Sociais como nas CEB’s, morar em uma comunidade possibilitava ao 

padre a aproximação com o cotidiano da vida das pessoas. Como analisa Carlos 

Steil, ao incorporar o sentido do que seria “a igreja dos pobres” na tradição do 

catolicismo,  

 
os agentes da Teologia da Libertação procuram alinhar a prática 
religiosa e política da instituição com os movimentos de contestação 
aos regimes militares autoritários e com os críticos ao sistema 
capitalista dependente. Este alinhamento, por sua vez, vai exigir que 
estes agentes façam a crítica da própria instituição católica, tanto em 

                                                 
32 “A partir de 1974, a Igreja Católica era o jogador mais importante do outro lado. Seus defensores 
dos direitos humanos há muito exigiam uma prestação de contas pelas centenas de brasileiros 
desaparecidos. [...] A Ordem dos Advogados do Brasil, em particular, tornou-se mais agressiva. Uns 
poucos líderes entre os homens de negócio de São Paulo exigiram a volta da democracia, e os 
metalúrgicos dessa cidade começaram a se reunir em assembléias espontâneas para protestar 
contra a política salarial.” (SKIDMORE, 2003, pp. 255-56). 
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relação ao seu compromisso histórico com as elites dominantes do 
país, quanto ao lugar marginal que os pobres sempre ocuparam na 
igreja, embora constituíssem a sua base de sustentação social e 
política. A crítica à instituição, entretanto, leva à autocrítica dos 
próprios agentes religiosos da igreja dos pobres, enfocando a 
distância que os separa do lugar e da mentalidade dos pobres. O que 
fez com que muitos  religiosos, padres e freiras, neste momento, 
movidos por razões de ordem política e subjetiva, fossem viver em 
vilas e favelas dos centros urbanos, dando origem a uma nova 
categoria de agentes religiosos, denominados de agentes religiosos 
inseridos (STEIL, 1998, p. 61-2). 

 

No caso de Pe. Sabino, isso se configurava na maneira como ele se 

posicionava no bairro. 

Ao prestar-lhe uma homenagem póstuma, em artigo publicado n’O Jornal de 

Hoje, trouxe à tona reminiscências da infância que apontavam o “impacto” causado 

nos moradores pelo padre estranho, que fumava e tinha cabelo grande, exatamente 

pelo modo comum – quem sabe, visto como heterodoxo – com que se inseria na 

vida comunitária:  

 
[...] Ao chegar a Mãe Luiza, integrou-se. Sentou nas calçadas; 
observou os moradores; conversou com as pessoas, da criança ao 
idoso; andou pelas ruas, subiu os morros; entrou nas casas e 
confraternizou; ainda sem igreja, celebrou em escolas; participou de 
reuniões por moradia; deu forças para que a comunidade, 
constantemente ameaçada pelo terrível Elizeu Satanás, não 
desistisse de lutar; [...] Percebeu os problemas existentes, ouviu, 
posicionou-se. Tornou-se partícipe da vida comunitária antes mesmo 
de nela fixar residência (FERNANDES TRINDADE, 25 jul. 2006. O 
Jornal de Hoje, p. 2). 

 

Segundo o Pe. Robério Camilo33, ex-aluno e amigo de Sabino e atual pároco 

da Paróquia N. Sra. de Lourdes, Sabino escolheu Mãe Luiza porque, 

 

na década de 70, de 80, a gente sabe que o clima da Igreja era de 
opção preferencial pelos pobres. Em 79, teve Puebla, que realmente 
definiu de que lado a Igreja deveria estar: era do lado dos pobres. E 
nesse momento, não só ele, mas muitas religiosas, muitos padres, 
no Brasil, fizeram o êxodo geográfico; o êxodo social e o êxodo 
geográfico, ou seja, com as experiências de inserção, morando nas 
comunidades em que estavam inseridos. E ele foi um deles. Era uma 

                                                 
33 Entrevista realizada em maio de 2009, na Arquidiocese de Natal. 
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época em que foi tudo natural, até porque o clima de Igreja era 
aquele.  
 
 

Novamente questionado sobre o fato de que havia outros lugares na cidade 

para ir, inclusive com grandes carências, o Pe. Robério afirma: 

 
Mãe Luiza, na época, era o lugar. Quando se falava em lugar de 
muita carência, na década de 70, era Mãe Luiza. E era... o terror. 
Como tinha mais proximidade com a gente, aqui no Tirol34, a gente 
tinha mais notícia de Mãe Luiza. Então, era naquela época ainda 
considerada favela. E quando ele chega ali – a gente sabe que hoje 
está do jeito que está, bem urbanizado, já é um bairro, bonito, com 
sua beleza natural, com seu comportamento, também, adequado e 
tal – mas na época não. Ele, acho que pela proximidade, escolheu 
um lugar para contemplar o mar e construiu a beleza que hoje tem lá. 
 

 
Segundo o próprio Sabino, em entrevista a mim concedida, em 1998, “como 

estava metido em outros movimentos da Arquidiocese” – era da Pastoral de 

Juventude – muitas vezes “pensava em ir morar sozinho numa comunidade e poder 

até ter aquela vida normal que todo mundo tem”. 

Questionar sobre o porquê de Pe. Sabino ter escolhido Mãe Luiza impulsiona 

a pensar sobre sua trajetória de vida e sobre suas opções intelectuais, políticas, 

sociais que constituem o conjunto de suas práticas e revelam as estratégias por ele 

adotadas para falar e agir de um dado lugar – o lugar dos marginalizados. Isso não 

só se confirma pela sua trajetória no bairro de Mãe Luiza, mas nos artigos que 

escreveu, nos posicionamentos que tomou, nos discursos dos atores sociais que 

com ele tiveram contato em algum momento. Nas entrevistas realizadas, 23 pessoas 

que atuaram com o Pe. Sabino, nas diversas esferas – movimentos sociais, 

sindicais, comunitários, pastorais sociais – são unânimes em observar que ele fora 

referência importante nos vários processos de lutas que envolviam posicionamento 

em favor dos menos favorecidos social, política, econômica e culturalmente. O 

coordenador pedagógico do Colégio Salesiano São José, Sr. Francisco das Chagas 

Delgado, contemporâneo de Pe. Sabino neste colégio, ao falar-me da saída do 

padre da Congregação, aponta que nas conversas que tinha com ele, “sentia muito 

                                                 
34 A referência espacial a que o Pe. Robério se refere, especificamente, é ao Seminário de São 
Pedro, situado no bairro do Tirol. 
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fortemente sua preocupação com os excluídos, marginalizados socialmente” 

(Francisco Delgado. Informação verbal35).   No entanto, apesar do claro 

posicionamento, Pe. Sabino se movimentava com desenvoltura em outras esferas 

sociais, institucionais, inclusive no seio da própria Igreja Católica, embora, a partir 

dos anos 90, tenha ficado à margem, na Arquidiocese e daí se “desencardinado” em 

1994. Segundo Pe. Murilo Paiva, Pe. Sabino  

 

pediu a excardinação do clero da Arquidiocese de Natal e foi 
atendido por ato do Arcebispo Dom Heitor de Araújo Sales, em 18 de 
setembro de 1994, quando passou a fazer parte do clero de sua 
terra, sendo assim, incardinado na diocese de Rieti, na Itália (PAIVA, 
2010, p. 26) 

 

 A título de ilustração, sobre o trânsito de Pe. Sabino nos vários setores 

sociais, um então deputado federal assim se pronunciou, quando do falecimento do 

padre:  

 

[...] Não apenas conheci o padre Sabino, fui seu amigo e admirador. 
Sincero. Afável. Duro no combate à injustiça social. Um idealista. 
Místico. Deixou o magistério para dedicar-se, de corpo e alma, à 
tarefa de reduzir as desigualdades sociais. A cidade de Natal sentirá 
falta do Padre Sabino. Ele merece todas as homenagens póstumas. 
Para seu nome ficar gravado na cidade que tanto serviu (LOPES, 16 
jul. 2006)36.  
 

 

O jornal Diário de Natal, de 11 de julho de 2006, que nesse dia dedicou suas 

páginas a Pe. Sabino, em função de seu falecimento, em 8 de julho do mesmo ano, 

publicou seu Editorial com o seguinte teor:  

 

Num tempo como o que ora vivemos, da exacerbação dos interesses 
individuais, em que o espírito público parece uma expressão fora de 
uso, registrar a morte do padre Sabino Gentili é um requinte de dor. 
Quantas pessoas deixam a sua terra, ainda mais uma terra resolvida, 
uma das cinco maiores economias do mundo, um lugar de trabalho 
tranqüilo, um futuro desenhado para, em troca de nada, estabelecer 
residência numa comunidade pobre, de uma região pobre do 
Terceiro Mundo? Este italiano cujo nome nenhum natalense pode 

                                                 
35 Entrevista realizada em 02 agosto de 2010.  
36 Publicado no Diário de Natal. Geral. Opinião, p. 4. 
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jamais esquecer, fez. Professor de um colégio de classe média alta, 
ele poderia ter se rendido aos encantos de uma vida tranqüila 
mesmo aqui, se deixar a Itália era seu intento. Mas isso pareceu 
pouco para Sabino, o padre Sabino, um adepto da Teologia da 
Libertação. [...] (DIÁRIO DE NATAL, 11 jul. 2006, p. 2. Opinião). 
 
 

Outros sujeitos, dos mais diferentes matizes ideológicos e status se 

pronunciaram, através dos jornais locais. Embora não possamos afirmar ou medir 

quão “farisaicos” foram alguns desses pronunciamentos, para usar denominação de 

um colega sociólogo e professor, o que paira é o questionamento de como foi 

possível a Sabino transitar entre os vários extremos do universo social, entre tanta 

diversidade, sem, no entanto, deixar de ser o que ele era, ou seja, sem mudar a 

roupagem de acordo com a situação. Sobre isso, observa um dos amigos de Pe. 

Sabino, Mário Ivo Cavalcanti (Informação verbal):37  

 

um desses lados de que eu gosto de Sabino era esse de ele gostar 
das pessoas, sem as pessoas serem iguais a ele; nem ele exigia 
isso; ele podia lhe criticar abertamente e ao mesmo tempo estar do 
seu lado; não tinha essa... Ele fazia isso de um certo modo, sem 
frescura, não tinha essa visão piegas de nada, como às vezes até os 
padres melhores podem ter. [...] Também o modo como Sabino 
lidava com os contrários ou até com alguém de quem você não 
imaginava que ele pudesse ser tão contrário. Ele criticava, mas não 
de um jeito banal ou mesquinho. 

 

Também Assis Castro (Informação verbal)38 reforça: 

 

ele realmente tinha essa grande virtude com as relações pessoais e 
como liderança, a capacidade dele ser reconhecido, ser respeitado 
por todos concordando ou não com ele. É interessante isso que se 
manifestou após a morte dele, mas já existia. Eu já tinha escutado de 
pessoas de direita, conservadoras, que não concordavam com 
determinadas coisas de Sabino, as ações dele, mas tinham que 
respeitar que ele era uma grande liderança, uma pessoa certa, 
comprometida com o trabalho, então mostrando que a liderança ela 
não se impõe, ela floresce como uma planta. 
 
 

                                                 
37 Entrevista realizada em 19 de maio de 2011. 
38 Entrevista realizada em agosto de 2009. 
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Outras percepções de pessoas que com ele conviveram, no cotidiano do 

trabalho coletivo, são interessantes para serem observadas: 

 

Uma pessoa que conseguia se relacionar com pessoas muito 
diferentes umas das outras sem que ele mudasse; ele era sempre a 
mesma pessoa; conseguia se relacionar do coroinha da Igreja até o 
governador do Estado e era sempre a mesma pessoa (Ion de 
Andrade39. Informação verbal). 
 

[...] ao caminhar junto com ele, ao vê-lo se expressar nas Academias, 
nos grandes debates, era sempre a mesma maneira... O discurso 
não se diferenciava de quando estava falando em Mãe Luiza para 
quando estava falando nas universidades, nos espaços religiosos 
onde a gente tinha a oportunidade de conviver com ele. Então isso 
ficou muito marcado [...] Pe. Sabino era um homem capaz de 
perceber o outro em todos os aspectos (Edilsa Gadelha40. 
Informação verbal). 

 

A senhora Maria da Paz, aos 69 anos, em 2006, já era frequentadora do 

Espaço Solidário, lar de convivência para idosos fundado pelo Pe. Sabino, em Mãe 

Luiza. Ao ser interpelada pelo jornal Diário de Natal, relembra o dia em que 

conheceu o padre, sem saber quem ele era, quando vendia amendoim na praia. 

Sobre ele, Dona da Paz registra: 

 

[...] Eu queria muito bem a ele porque ele nos respeitava. Nas 
reuniões, não era uma pessoa de falar sozinho. Sempre pedia nossa 
palavra, nossa opinião. Foi um pedaço do mundo [a notícia da morte 
de Sabino] que arreou na minha cabeça (DIÁRIO DE NATAL, 11 jul. 
2006, p. 3. Cidades). 

 

Pode-se observar que, nesses depoimentos, o conteúdo é recorrente, 

independentemente de quem esteja falando: o editor do jornal, o deputado, os 

militantes, a dona de casa poderiam compor o corpo de um só texto e sua unidade 

estaria garantida: a percepção do outro, o compromisso com as causas sociais, a 

facilidade de relacionar-se, a demarcação de uma posição eram os atributos que 

cabiam a Pe. Sabino. 

Ainda, em todas as conversas com pessoas que estabeleceram relações de 

amizade, profissionais, religiosas, políticas com Sabino Gentili, está explicitada a 
                                                 
39 Entrevista realizada em 20 março de 2008. 
40  Entrevista realizada em 29 de dezembro de 2008. 
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profunda capacidade que ele tinha de ouvir o outro. Disponível sempre – quando 

não, arranjava um tempinho na agenda, Sabino estava a postos para conversar. 

Relembra Ana Célia Cavalcanti (Entrevista, 15 jul. 2008), amiga de Sabino:  

 

“Desde os 17 anos que eu conheço Sabino. E a minha relação com 
ele era para falar de minhas angústias, minhas crises de 
adolescente, etc. Sabino era a ponte da família da gente. Um brigava 
com outro, ele estava lá para resolver, para conversar. Entre pai e 
mãe, entre irmãos... Ele sempre participou de tudo”. 
 
 

 Era assim que Sabino punha-se a ouvir problemas existenciais de 

adolescentes, queixas de casais em crises, maledicências de vizinhanças, 

banalidades da vida cotidiana de alguns, notícias felizes de outros, até turras de 

sindicalistas, chavões de militantes e superficialidades de membros da elite.  

Principalmente, talvez com maior atenção e amorosidade, punha-se a ouvir os 

dramas dos marginalizados, dos diretamente atingidos pela ausência de políticas 

públicas, dos movimentos sociais, dos inquietos e indignados com todas as formas 

de exclusão social, econômica, cultural. O que demonstram os entrevistados é que 

Sabino, ao ouvir, empenhava-se em entender o pensar do outro, fazendo-o buscar 

também entender e indagar o teor da própria fala. Vejamos alguns depoimentos: 

 

A grande sabedoria de Sabino era ser um grande ouvinte, um grande 
escutador. [...] Ele se preocupava com todo mundo de verdade. 
Estava sempre disponível para as pessoas.  
 

                   (Francisca Iara, coordenadora da escola Espaço Livre). 
 
Uma pessoa que gostava de gente, que colocava o ser humano 
acima de qualquer coisa, e o ser humano de forma completa.  
 

 (Josélia Silva, militante do movimento comunitário e membro do 
CSPNSC). 

 
Ouvia cada pessoa com uma atenção total. Incrível isso! Quer dizer, 
quando você conversava com ele, realmente sentia que ele estava 
prestando atenção e valorizava o que você estava dizendo. Não era 
uma coisa superficial. Aquilo se transformava muitas vezes em 
ideias, em projetos... Uma coisa, realmente, impressionante!  
 

(Ion de Andrade, médico voluntário do CSPNSC). 
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Quando estava junto dele, a gente tinha a impressão de ser 
totalmente compreendido. Além de que ele ajudava a gente a 
apontar... a visualizar o que a gente queria; não somente ele 
escutava a gente profundamente como  ele apontava para uma 
direção, sempre respeitando a nossa individualidade, a nossa própria 
escolha. 
 

         (Loyse Andrade, coordenadora do Espaço Solidário). 
 
Eu não posso separar pessoa de padre, ele sempre foi padre e 
pessoa no mesmo momento. Quando falava com ele, eu podia falar 
tudo, como padre e como pessoa. Não houve temática de conversar 
em que senti vergonha de falar. Nunca houve a impressão de que ele 
teve pensamentos maus… Ele era verdadeiro até a última esquina.  
 

         (Pe. Konrad Albrecht, ex-pároco de Penzberg, Alemanha, 
paróquia parceira de ML).  

 
Era uma pessoa muito fechada em relação a falar sobre ele, mas 
aberta para o outro, sabia a hora de falar... de dar um carão. O que 
me chamou à atenção é que, ao tratar de questões pessoais, de 
questões relativas a valores, que na Igreja eram complicadas, ele 
não julgava, colocava o significado daquilo e no sentido de entender 
o outro, de se colocar no lugar do outro.  
 

          (Irene Paiva, ex-militante da PJMP, professora da UFRN). 
 

Para compreendermos essas características que constituem o perfil de 

Sabino, traçado pelos vários sujeitos, é importante caminharmos pelos lugares 

sociais, históricos, culturais por onde Sabino caminhou e apreendermos os 

elementos desses percursos que o tornaram um ator social importante no contexto 

da cidade de Natal. 

Ao observar a diversidade da realidade social do bairro, o Pe. Sabino parece 

ter se colocado, primeiramente, na posição de observador e escutador. É importante 

assinalar que, na metodologia de ação da Igreja progressista41 no Brasil, a influência 

da pedagogia freireana é assimilada. Segna (1977, p. 87) destaca: 

                                                 
41 Na sua “Análise crítica do Catolicismo no Brasil”, Egidio V. Segna (1977, p. 94) distingue uma 
“Igreja tradicionalista” e uma “Igreja progressista”. A primeira utiliza “programas pastorais fundados na 
teologia que serve para reforçar o status quo da sociedade. [...] As atitudes tradicionalistas precisam 
de um fundamento teológico para se justificar”: o sofrimento como caminho para a “paz eterna”; o 
trabalho visto como “castigo”; “a religião se transforma em ‘refúgio das massas’”. “Essa linha 
tradicionalista frente aos problemas existenciais da vida vem satisfazendo o sentido de impotência 
típico da consciência fatalista do oprimido.” (SEGNA, 1977, p. 95). A segunda se serve de uma 
“evangelização libertadora” e, para isso, compreende que é necessária uma educação libertadora que 
“exige uma pedagogia do oprimido e não uma pedagogia para ele” [...] porque “as classes 
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A realidade é elemento revelador. No primeiro contato crítico com a 
realidade procura-se ver qual é o ‘universo temático’ do povo ou o 
conjunto de seus ‘temas geradores’. Procurar conhecer os temas 
geradores significa descobrir a relação dos homens com o mundo e 
dos homens entre eles. É o ponto de partida para todo o trabalho de 
conscientização. 

 

De uma sensibilidade profunda para com os dramas alheios42, parecia nunca 

perdê-los de vista e fazia da própria existência o elo entre toda tenra condição 

humana e as possibilidades concretas de superá-las, porque “com o ato de revelar 

as situações-limites começa a percepção crítica e dinâmica da realidade” (SEGNA, 

1977, p. 88). Para isso, apropriava-se avidamente de todo conhecimento ao seu 

alcance – era um autodidata e incentivador da prática da leitura – de qualquer área, 

mas especialmente do que tocava o humano e o social, do mesmo modo que bebia 

das fontes populares para completar o mosaico de saberes com os quais intervinha 

na realidade social e na vida das pessoas. Tanto que costumava dizer: “Minha 

cachaça é gente”. Sobre isso, testemunha Paulo Palhano43, amigo de Sabino e uma 

das crias da PJMP: 

 

E Sabino trouxe esse sentido para nós de não desanimar, enfrentar 
os desafios e vencer buscando a liberdade – mas também não deixar 
de se indignar – sempre. Se você for mapear a ação de Sabino, a 
indignação estava presente, ele não estava contente com as coisas 
que ia se analisando, mas também só falava depois que ele pensava. 
As coisas aconteciam e ele pensava e quando chagava a 
oportunidade, ele dizia o que pensava. E é claro que o que ele 
pensava muitas vezes incomodava a classe política, o clero, os 
fazendeiros, mas ele não se intimidava com isso e lançava a 
mensagem dele sempre reflexiva para que as pessoas pudessem 
pensar e ajudar nesse processo de transformação. Se você pegar as 
ações do MST, Sabino está presente em toda a trajetória do MST, de 
lutas, de ocupação do espaço urbano; Sabino estava lá para rezar as 
missas, para animar as pessoas. Se você pega os conflitos da 
COTEMINAS, da GUARARAPES44, Sabino estava lá para refletir 
com as pessoas, as vitórias sindicais, as mais difíceis, aqui em Natal, 
Sabino estava lá para festejar com as vitórias, ajudando também a 

                                                                                                                                                         
marginalizadas podem ser transformadas em povo consciente e agente de sua história.” (SEGNA, 
1977, p. 101). 
42 Esse traço fora acentuado em todas as entrevistas realizadas com as pessoas que atuaram com o 
Pe. Sabino. 
43 Entrevista concedida em janeiro de 2009. 
44 COTEMINAS e GURARAPES são fábricas de confecções, e Sabino ajudou a muitas chapas de 
oposição sindical aos chamados grupos “pelegos” a se estruturar e construir seu plano de ação. 
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construir as chapas de oposição, ajudando a fazer processos de 
mediação, ele então foi um cara que ensinou a gente a enfrentar a 
vida como ele é. Enfrentar sozinho ou, preferencialmente, com 
outros.   

 

Como se pode constatar em outro artigo, a preocupação do Pe. Sabino com a 

formação era uma prioridade, porque, segundo sua visão, a educação era o caminho 

para que a comunidade se desprendesse de suas amarras, por possibilitar, como o 

mesmo assinala, “acesso a debates, segurança, compreensão de mundo” e porque 

“a liberdade é alimentada também pelo conhecimento do mundo e dos livros”. 

Vejamos: 

 
O que vale o estudo?  

Mãe Luiza nas salas de aula. 
 

Desenvolvimento como Liberdade é o título do livro que recebi de 
uma amiga. Ele foi escrito por Amartya Sen, prêmio Nobel de 
Economia. Partindo de vários exemplos e de reflexões interessantes, 
o autor contesta aqueles que querem entender o desenvolvimento 
unicamente no aspecto do progresso econômico ou tecnológico. Há 
outros tantos aspectos, lembra Amartya Sen, que não podem ser 
esquecidos, tais como facilidade de acesso à educação, saúde, 
consciência e vivência dos direitos humanos e civis.  
Nas entrelinhas do livro vejo o retrato da nossa comunidade. 
Realizamos, sem dúvida, muitos progressos. Graças a Deus famílias 
melhoraram suas moradias e com certeza também a alimentação. A 
mortalidade infantil foi reduzida a índices que se encontram nas 
sociedades mais ricas. Há de fato mudanças significativas em nosso 
bairro.   
Contudo sinto que precisamos ainda caminhar muito na área da 
educação e do domínio da leitura e da escrita. A escolaridade não é 
necessária somente para arrumar emprego. Ela possibilita acesso a 
debates, segurança, compreensão de mundo. 
O estudo não pode ser depreciado no sentido de que ele só vale a 
pena se der acesso a um salário bom. Numa reunião de pais alguém 
dizia que conhece gente de muito estudo e que estão 
desempregados e outros, analfabetos, ganhando muito, servindo 
cafezinho. Não podemos concordar com isso, e nem com aquele 
menino ou aquela menina que sonham com o sucesso alcançado 
pelo jogador ou pela modelo, que tem habilidade nas pernas ou 
medidas de manequim, mas continuam analfabetos. Tenho feito uma 
estatística informal de crianças e adolescentes metidos com drogas e 
outras formas de marginalização: a grande maioria não sabia ler e 
escrever e tinham experimentado na pele o fracasso da reprovação e 
da evasão escolar.  
O Centro Sócio-Pastoral N. S. da Conceição tem estimulado pessoas 
de todas as idades a não abandonar os estudos. Temos criado 
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oportunidades e cursos de formação para quem tinha ficado 
atrasado.  Muitas entidades em nossa comunidade têm tido a mesma 
preocupação.  
Meu manifesto é que Mãe Luiza possa falar, alimentada pelo 
conhecimento da vida e também pela sabedoria que vem da leitura 
de livros, jornais, revistas. Meu desejo é que as escolas funcionem e 
ofereçam ensino de qualidade. Meu estímulo é que adultos e jovens, 
porventura atrasados ou que pararam seus estudos, recomecem.  
O desenvolvimento passa pela busca de liberdade. A liberdade é 
alimentada também pelo conhecimento do mundo e dos livros. 

 
Sabino Gentili  

 

Foi desse modo, inserindo-se na vida da comunidade, tendo a educação 

como norteadora, que se tornou membro dela, ao mesmo tempo em que se punha 

em disponibilidade para somar esforços para enfrentamento de suas problemáticas, 

delineando um processo metodológico cuja linearidade conduziu essa comunidade a 

olhar para si mesma e fomentar a cultura da organização comunitária como caminho 

para viabilizar as alternativas para seus problemas, configurando-se o que Castells 

(2008) denomina como identidade de projeto. E o Centro Sócio-Pastoral N. Sra. da 

Conceição foi a sua ferramenta institucional para respaldar as ações e os projetos 

comunitários. 

 Então, retomemos alguns processos sociais aos quais podemos situar 

Sabino Gentili: formado na Congregação Salesiana, alinhava-se à filosofia de Dom 

Bosco, que pautou seu trabalho pastoral pela educação e assistência às crianças 

em situação de abandono, tendo como princípios o amor e a espiritualidade. 

Também vale destacar o fato de que, para Dom Bosco, “a cultura do sacerdote devia 

ser sólida e ampla, sem restringir-se aos estudos estritamente ligados ao seu 

ministério” (CAVIGLIA, 1987, p. 125). Aliás, essa característica é reforçada pela 

Igreja no Concílio Vaticano II. Na “Gaudium et Spes – Constituição Pastoral do 

Concílio Vaticano II sobre  a Igreja no mundo de hoje”, a orientação aos “pastores” é 

que “por meio de assíduo estudo, tornem-se capazes de tomar parte do diálogo com 

o mundo e com os homens de qualquer opinião” (GAUDIUM ET SPES, 2003, p. 59).  

A formação de Pe. Sabino no sacerdócio coincide com as transformações por 

que a Igreja passava: em 1962, a partir da realização do Concílio Vaticano II, a 

Igreja assume a “opção preferencial pelos pobres”; em 1968, há a Segunda 
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Conferência dos Bispos da América Latina, realizada em Medellín (Colômbia), em 

que 

 

As denúncias dos bispos contra a “violência institucionalizada”, seu 
compromisso de “unir-se aos pobres” e seu implícito mea culpa por 
quatro séculos de aliança com as classes dominantes haviam tido 
como redatores teólogos e intelectuais da Igreja e acabaram sendo 
aceitos entusiasticamente pela maioria dos bispos, e mesmo 
endossados pelo pontífice em exercício, o Papa Paulo VI (DELLA 
CAVA, 1986, p. 16).45 
 
 

Quando Sabino chega ao Brasil, nos anos 60, para cumprir seus anos de 

Tirocínio, depara com a luta contra o Regime Militar, ao mesmo tempo em que com 

os círculos de cultura e os projetos de educação popular; em Natal, especificamente, 

a partir dos anos 60, há os ecos do Movimento de Natal46, que dera um novo tom à 

ação da Igreja local: Movimento de Educação de Base – MEB, escolas radiofônicas; 

quando do seu retorno à Itália, ao decidir voltar para o Brasil, passa pela Alemanha, 

como já visto, para trabalhar na Bosch, no início dos anos 70, e há, na Europa, 

desde os anos 60, também uma movimentação em torno de uma Teologia Política, 

corrente que, nascida do diálogo entre cristãos e marxistas, discute as relações 

entre Igreja e mundo47; ao chegar a Mãe Luiza, além da desigualdade social, 

encontra os vínculos comunitários bastante sedimentados e uma identidade de lugar 

fomentando a disposição dos moradores em permanecer no espaço habitado, cujas 

transformações se sentiam pelo processo de urbanização. 

De um modo geral, o contexto é de mudanças de paradigmas, de valores 

sociais, religiosos, culturais. Em que pese o conflito instalado na Terceira 

Conferência Geral do Episcopado da América Latina, ocorrida em Puebla (México), 

“palco em que a aliança Euro-Latina e o recém-proclamado Pontífice João Paulo II 

uniriam suas forças na política de reversão do ascenso da Igreja pelo povo”48 

                                                 
45 DELLA CAVA, Ralph. A Igreja e a abertura. In: DELLA CAVA et. al. A Igreja nas bases em tempo 
de transição. Porto Alegre: L&PM: CEDEC, 1986. 
46 CAMARGO, Cândido Procópio Ferreira de. Igreja e Desenvolvimento. São Paulo: Editora 
Brasileira de Ciências, 1971. (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – CEBRAP).   
47  Disponível em: <http://brunosathler.blogspot.com/2010/08/teologia-politica-teologia.html> Acesso 
em: 28 mar 2011. 
48 Diz ainda Della Cava (1986, p. 28): “Por mais de dois anos, sistematicamente, o Secretariado da 
CELAM elabora planos para revogar decisões de Medellín”. 
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(DELLA CAVA, 1986, p. 28), há uma forte tendência, saída das hostes da Igreja, de 

pensar a sociedade a partir dos que são colocados à margem dela, dos que têm 

negados seus direitos básicos. Isso, porque, 

 

em uma sociedade em rápida mudança, a solução religiosa é um dos 
meios de as categorias sociais envolvidas no processo 
compreenderem a própria situação e organizarem seu projeto de 
participação na sociedade, conforme um modelo valorativo e 
normativo mais adequado a seus interesses e às novas condições 
prevalentes. A religião passa a ser, em lugar de obstáculos à 
mudança, meio ideológico e valorativo de implementá-la e dar-lhe 
forma (CAMARGO, 1971, p. 41). 

 

Essa tendência conduz a se forjar uma teologia popular, com forte viés 

político, que a partir dos anos 70 teve sua sistematização com o Movimento da 

Teologia da Libertação. Antes disso, também, ganhara força a noção de educação 

popular, cujo expoente, no Brasil, fora o educador Paulo Freire, bem como se deu 

vazão a um movimento de caráter mais geral, impulsionado pelos ideais de liberdade 

e de democracia, que aproxima setores da Igreja, de sindicatos, de partidos 

políticos, de movimentos do campo, em torno de ações que visavam à mudança das 

estruturas sociais que favoreciam a desigualdade e as injustiças. 
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Capítulo 4 AS DEMANDAS COMUNITÁRIAS E UM JEITO PARTICULAR DE 

MOBILIZAR E EDUCAR 

 

 

“[...] não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os 
outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o 
povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é 
mágico ou ingênuo, será pensando o seu pensar, na ação, que ele 
mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir 
idéias, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na 
comunicação”.  

 
Paulo Freire 

 

uando o Centro Sócio Pastoral N. Sra. da Conceição é erguido, em 

Mãe Luiza, no início dos anos 80, há um histórico de lutas travadas 

pelos moradores para conseguirem permanecer naquele espaço. 

Conflitos com fiscais da prefeitura, insistência em erguer os 

barracos por estes derrubados. Através de suas organizações comunitárias formais, 

como o Conselho Comunitário e o Centro Social Pe. João Perestrello, buscavam 

melhorias no espaço: água, luz, calçamento. Reivindicavam, pois, aqueles direitos 

tão básicos e inerentes à vida diária, que, sem eles, necessidades imediatas não 

seriam supridas. 

Porém, há outra questão que antecede a luta pela infraestrutura e diz respeito 

ao direito à moradia. Mediante a intensificação do processo de urbanização no 

contexto da cidade de Natal, a partir dos anos 80, conforme relatado no Capítulo 2 

deste trabalho, Mãe Luiza é um alvo constante de investidas do setor imobiliário, e a 

percepção de parte dos moradores parece não visualizar um problema que remete à 

questão da habitação, como a ameaça à própria permanência da comunidade no 

espaço. Assim, nas reuniões ordinárias do Centro Sócio Pastoral, por exemplo, 

discutia-se ambiente, devastação de dunas; falava-se do menino que não queria ir 

para a escola, do jovem marginal, do (a) alcoólatra, mas essas falas, envoltas em 

um sistema de valores arraigado no ethos49 da comunidade, traziam a preocupação 

com uma possível desagregação dos laços comunitários, mas evidenciavam uma 

                                                 
49 Sobre o uso do conceito, ver nota 5.  

Q 
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percepção “ingênua” dos fatos, no sentido empregado por Paulo Freire para o qual a 

característica inerente à “consciência ingênua” é sua “intransitividade”, isto é, “a 

limitação da sua esfera de apreensão. [...] a intransitivação representa um quase 

incompromisso com a existência. O discernimento se dificulta e obscurece.” 

(FREIRE, 1959, p. 31).  Isso, muitas vezes, ofuscava as raízes dos problemas 

percebidos, apesar das diversas lutas travadas pela posse da terra urbana.  

Importante para a permanência dos moradores na localidade, a constituição 

da identidade de resistência revela-se, no entanto, como elemento imprescindível 

para a resistência dos moradores e o enfrentamento de seus problemas, mesmo em 

questões pontuais de garantia de sobrevivência. As formas associativas diversas, 

que foram se constituindo ao longo da história do bairro, ao propiciarem espaços 

para a sociabilidade, reforçaram a noção de pertencimento ao lugar, cuja 

demarcação é tida como um bem. Conforme explicita Castells (2008, p. 81),  

 

as pessoas resistem ao processo de individualização e atomização, 
tendendo a agrupar-se em organizações comunitárias que, ao longo 
do tempo, geram um sentimento de pertença e, em última análise, 
em muitos casos, uma identidade cultural, comunal. Para isso é 
necessário que as pessoas precisem participar de movimentos 
urbanos, pelos quais são revelados e defendidos interesses em 
comum, e a vida é, de algum modo, compartilhada, e um novo 
significado pode ser produzido. 

 

É mediante esse cenário que o Pe. Sabino Gentili insere-se na vida de Mãe 

Luiza.  

Como já visto, ao chegar a Mãe Luiza, deparou com vínculos comunitários 

bastante fortes e com o clima de resistência dos moradores, que teimavam em 

permanecer no espaço habitado. Tanto que um dos primeiros conflitos com que 

deparou foi exatamente o relativo à moradia. Sobre isso, quando da minha pesquisa 

de mestrado, o Pe. Sabino, em entrevista, deu o seguinte depoimento:  

 

[...] em termos de casa, por exemplo, teve outra coisa 
engraçadíssima, que as pessoas me procuravam: – Padre, me 
arrume um terreno. – Eu não tenho, mas se você achar, faça! – E eu 
posso fazer? – Pode, claro que você pode. E realmente aconteceu 
de muitas pessoas começarem a fazer casas assim. Em achando 
pedaços de terreno. O fato de procurar, quem sabe, um apoio com 
uma autoridade – o padre é uma autoridade, não é? – esse apoio era 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 81 
 
 

 

como se dissesse: ‘eu não tô fazendo nenhuma coisa ilegal, então 
vou fazer’; quem sabe: ‘isso me dá coragem para fazer’ ou quem 
sabe, até: ‘se a polícia aparecer, foi o padre que mandou’. (Pe. 
Sabino Gentili. Entrevista. Out. 1998). 

 
 
Outro elemento desse contexto diz respeito a certa efervescência cultural, 

com jovens da comunidade tentando movimentar a cultura e a política, através de 

grupos de oposição às antigas lideranças do bairro, alinhados ao clima de abertura 

política do país e de reorganização dos partidos de esquerda50; clubes de mães 

resgatando manifestações populares, como o pastoril, a ciranda de roda (apesar 

disso também se dar no contexto das estratégias dos governos de fins de regime 

militar manterem as rédeas do controle social). Tudo isso, lado a lado com situações 

bastante críticas, como condições de vida, em certas localidades do bairro, sem 

dignidade alguma: moradias de papelão, palha, barro, falta de água e de energia 

elétrica, desemprego e subemprego, fome, desnutrição. Outra experiência relatada 

por Pe.Sabino é ilustrativa, referente aos conflitos da Rua Nova no início dos anos 

80: 

Nessa Rua Nova não tinha água... Era uma situação muito ruim! (...) 
Então nós começamos a fazer reunião, houve várias cartas, abaixo-
assinados. Uma coisa muito bonita foi uma carta que uma vez foi 
escrita ao governador, em que o povo dizia ‘nós não somos bichos. A 
gente tem dignidade e cada um de nós fica envergonhado porque 
não tem água e a gente nem pode receber uma pessoa... Ficamos 
assim fedorentos...’ – tudo colocado nesse português do jeito que eu 
estou explicando aqui e foi engraçado que não havia alguém... Só 
uma mulher que sabia escrever, e ela então pegou o lápis e todo 
mundo ia soprando, dizendo as palavras que ela ia colocando. Não 
era ela que formulava a frase, mas alguém que dizia ‘diga isso, 
escreva aquilo, escreva aquilo outro’. A partir dessa experiência pude 
pensar como poderia ser o trabalho em Mãe Luiza (Pe. Sabino 
Gentili. Entrevista. Out. 1998). 

    

A percepção dessa vida comunitária, aliada à intencionalidade de agir em 

função da emancipação das pessoas, notadamente, dos marginalizados, alinhado 

que era à Teologia da Libertação, leva-o a estabelecer uma dinâmica de trabalho 

cujo ponto de partida se dá pela escuta e pela provocação da palavra. A visão do 

                                                 
50 O Partido Comunista Brasileiro - PCB e o Partido Comunista do Brasil - PCdoB, antes na 
clandestinidade, retomam sua organização pós-anistia, e o Partido dos Trabalhadores – PT nasce no 
cenário político brasileiro (SKIDMORE, 2003). 
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Pe. Sabino Gentili, segundo ele próprio, era a de “atrair a atenção das pessoas 

sobre sua própria vida, sobre aquilo que ela representa e sobre aquilo que a gente 

pode fazer para modificar”. Observa-se, no discurso do padre, a concepção freireana 

de que  

 
A práxis é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição 
opressor-oprimidos. 
Desta forma, esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos 
na realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente 
atuam sobre ela (FREIRE, 2006, p. 42). 
 
 

 Nesse sentido, observamos que os elementos ouvir e falar foram de 

fundamental importância para que ações coletivas se dessem de modo contínuo e 

sistematizado, contribuindo para que a comunidade, ao se sentir capaz de “dizer a 

sua palavra” (FREIRE, 2006), construísse as alternativas para que pudesse 

permanecer no bairro e melhorar as condições de vivência nele. Foi possível 

constatar que, no decorrer de quase três décadas, essa metodologia fora 

desencadeada, assentada em alguns elementos: nos princípios da educação 

popular, sob o viés freireano, e nos eixos ver-julgar-agir que norteiam a ação da 

Igreja Católica de base popular, influenciada pela Teologia da Libertação. É 

importante ressaltar que toda a ação de Pe. Sabino no contexto da Arquidiocese de 

Natal se deu alinhadamente ao referencial da Teologia da Libertação. E ele reafirma 

esse posicionamento, quando, em uma de suas últimas entrevistas, fornecida à TV 

Universitária - UFRN, em 14 de junho de 2006, menos de um mês antes de seu 

falecimento, explica à jornalista:  

 
toda a teologia brasileira, a Teologia da Libertação, aqui no Brasil, foi 
de defesa dos interesses populares, da qualidade de vida da 
população [...] Não é para aceitar o sofrimento. Hoje em dia, toda 
Teologia da Libertação, toda a maneira da Igreja atuar é diferente. 
Isso aqui que eu estou lhe contando a partir de nossa ação é dizendo 
exatamente o contrário: saia do sofrimento; lute por uma melhoria de 
vida; não deixe que outros interesses abafem sua vida, sua 
dignidade. Essa é que tem sido a nossa postura. 

 

Essa corrente teológica a que se refere Pe. Sabino, segundo Sherer-Warren 

(1993, p. 32) “nasce e se desenvolve como expressão de problemas da realidade 
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social latino-americana, no desejo de transcendê-la através da criação de uma 

sociedade mais justa e igualitária”.  

 

O princípio orientador básico, ou seja, a utopia da teologia da 
libertação é de, através de sua opção preferencial pelos pobres e 
engajamento nas lutas contra as variadas formas de opressão, 
desencadear um processo histórico de libertação dos povos latino-
americanos (Sherer-Warren, 1993, p. 33).  
 
 

É importante ressaltar que essa teologia, segundo análise de Ana Maria 

Doimo51 (1986, p. 109), imprime ao trabalho organizativo da Igreja “um caráter 

profético e utópico” que considera “a realidade concreta e historicamente 

determinada.”  

 

A fé é o elemento aglutinador e o trabalhador  encontra nela a 
motivação para participar  em seus processos organizativos. 
Se a fé é o elemento impulsionador à participação, a significação 
política dos símbolos da fé abre à reflexão das contradições sociais e 
à consciência da natureza histórica dos problemas que afetam a 
sobrevivência (DOIMO, 1986, p. 109). 

 

Ao centrar-se no objetivo de refletir sobre as contradições sociais e tomar 

consciência “da natureza histórica dos problemas que afetam a sobreviência”, dá-se 

abertura ao debate sobre “uma práxis democrática” no interior da própria Igreja, 

visão que constituiu, segundo Ralph Della Cava52 (1986, p. 25), “um dos principais 

projetos do teólogo franciscano Leonardo Boff”, que “chegara a ser considerado 

como um dos principais expoentes na América Latina da Teologia da Libertação.”  

Della Cava assim define essa teologia: “interpretação do catolicismo que 

argumentava que a fé tinha de libertar os homens, tanto dos seus pecados, quanto 

da injustiça social – uma interpretação cuja ortodoxia foi continuamente contestada, 

desde o início da década de setenta” (DELLA CAVA, 1986, p. 25). 

                                                 
51 DOIMO, Ana Maria. Os rumos dos Movimentos Sociais nos caminhos da religiosidade. In:  
KRISCHKE, Paulo; MAINWARING, Scott (Org.). A Igreja nas Bases em tempo de transição (1974-
1985). Porto Alegre: L&PM: CEDEC, 1986. 208 p. 
52 DELLA CAVA, Ralph. A Igreja e a Abertura, 1974-1985. In: KRISCHKE, Paulo; MAINWARING, 
Scott (Org.). A Igreja nas Bases em tempo de transição (1974-1985). Porto Alegre: L&PM: CEDEC, 
1986. 208 p. 
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Alinhado a essa concepção que estreita a relação entre a fé e a existência 

concreta e a dimensão histórica do homem, a metodologia de Pe. Sabino parte da 

provocação aos sujeitos para que olhem a realidade em que estão inseridos, 

problematizem essa realidade e construam os elementos, as alternativas que os 

farão superá-la, a partir da produção de novos conhecimentos. Dentre as várias 

entrevistas realizadas, os sujeitos, ao falarem da metodologia de Sabino, apontam 

para o fato de que ele nunca apresentava as respostas, mas os fazia refletir a partir 

de novos questionamentos, para que encontrassem suas respostas: 

 

quando chegou aqui em Mãe Luiza, ele não veio trazer nenhum 
ensinamento, não veio ensinar coisas, não veio lançar suas ideias, 
mas veio primeiro observar o povo; conversar com o povo, ouvir o 
povo, aprender sobre o povo, para poder se colocar. Então ele não 
trouxe nada pronto para a comunidade, mas também fez com que a 
comunidade se reunisse, tivesse esse espírito de luta... Ele contribuiu 
muito para isso, também (Francisca Araújo. Ex-irmã Salesiana. 
Professora aposentada. Moradora de Mãe Luiza desde 1982). 
 
A primeira coisa que ele fez foi que o professor falasse de sua 
educação quando era criança, a educação que ele recebeu na escola 
e como via hoje as crianças, a criança que ele foi na escola e como 
via hoje. E os resultados foram engraçados. A escola era melhor no 
tempo deles e a escola era ruim no “nosso” tempo, no tempo em que 
eles estavam; as crianças não queriam saber de nada e aquela 
mesma conversa. Aí ele voltava e questionava tudo aquilo: ‘por que 
uma escola era melhor, se era tanto sacrifício, se era tanta coisa, se 
ela não via a escola com os olhos da infância, se já tinham 
perguntado às crianças o que elas achavam da escola...’ E se 
começava a discutir assim, numa permanente reflexão, que ele sabia 
fazer muito bem – que a gente refletisse com as próprias palavras, 
com a própria situação, o que a gente vê até hoje, ele tinha um modo 
muito bonito de abordar, porque ele tirava o saber das pessoas, ele 
não ia colocar o saber. (Francisca Iara. Professora. Assistente Social. 
Ex-coordenadora da Escola Espaço Livre). 
 
A gente conversava muito e ele me fez repensar tudo: a religião, a fé, 
o compromisso social... Ele ajudou muito nessa... Quer dizer, foi um 
questionamento meio perturbador no início, porque tudo em que eu 
estava acreditando começou a desmoronar, vamos dizer assim, e 
começou a me abrir para uma visão diferente, maior da realidade. 
Ele, sempre – quando eu colocava meu estresse – questionava, 
provocava. Ele nunca dava resposta, mas ele provocava com outra 
pergunta. (Loyse de Andrade. Coordenadora do Espaço Solidário) 
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Essa postura, decerto, fora adquirida do acúmulo de leituras das várias áreas 

de conhecimento, como das experiências educativas no Brasil53, a partir dos anos 

60, sistematizadas como ação-reflexão-ação, cujos desdobramentos vão se dando 

em vários campos do conhecimento, oriundos também do questionamento da 

ciência e se refletindo no modo de pensar a educação e a produção do 

conhecimento a partir da realidade dos sujeitos54.  

É o mesmo movimento quando, no âmbito da Ação Católica, pretende-se 

observar a realidade, refletir sobre as problemáticas que lhe são inerentes e apontar 

soluções, por meio da metodologia denominada de ver-julgar-agir. Assim, ação-

reflexão-ação, ver-julgar-agir são componentes centrais para a viabilização de uma 

educação popular, denominação dada a esse processo educativo cujos sujeitos são 

o povo e cujo ponto de partida, o caminho e a chegada, seus interesses. É uma 

educação, portanto, classista, democrática, política – porque intimamente ligada às 

lutas das classes populares, que relaciona a teoria com a prática e a educação com 

o trabalho, visando à viabilização de mudanças sociais (WANDERLEY, 1984). 

Segundo a análise de Brandão (1984, p. 67-8), 

 

[...] a educação popular: 1) constitui uma nova teoria, não apenas de 
educação, mas das relações que, considerando-a a partir da cultura, 
estabelecem novas articulações entre a sua prática e um trabalho 
político progressivamente popular das trocas entre o homem e a 
sociedade, e de condições de transformação das estruturas 
opressoras desta pelo trabalho libertador daquele; 2) pretende fundar 
não apenas um novo método de trabalho “com o povo”, através da 
educação, mas toda uma nova educação libertadora, através do/com 
o povo sobre ela [...]; 3) define a educação como um instrumento 
político de conscientização e politização, através da construção de 
um novo saber, ao invés de ser apenas um meio de transferência 
seletiva, a sujeitos e grupos populares, de um “saber dominante” de 
efeito “ajustador” à ordem vigente [...]; 4) afasta-se de ser tão-
somente uma atividade de “sala de aula”, de “escolarização popular” 

                                                 
53 Partilha também dessa visão, o amigo de Sabino, Mário Ivo Cavalcanti, que declarou em entrevista 
(19 maio 2011): “acho que ele foi se descobrindo aqui no Brasil, inclusive essa parte social...” 
54 Segundo Joaquim Severino (1999, p. 127), a matriz dessa nova abordagem do conhecimento se 
encontra na tendência neo-humanista da filosofia contemporânea brasileira, a qual “procura constituir 
uma nova visão de homem que possa dar conta da sua multíplice experiência existencial.” Para 
Severino (1999, p. 132), “é na esfera de influência do humanismo existencialista que se encontra a 
matriz filosófico-educacional do pensador e educador Paulo Reglus Freire”, especificamente, no 
“existencialismo cristão”. “O existencialismo enfatiza a condição do homem como ser consciente e 
livre, com acentuada responsabilidade na condução de seu destino individual” (SEVERINO, 1999, p. 
128). 
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e busca alternativas de realizar-se em todas as situações de práticas 
críticas e criativas entre agentes educadores comprometidos” e 
sujeitos populares “organizados”, ou em processo de organização de 
classe; 5) procura perder uma característica original de ser um 
movimento de educadores e militantes eruditos, destinado a 
“trabalhar com o povo” para ser um trabalho político sem projeto 
próprio e diretor de ações pedagógicas sobre o povo, mas a serviço 
dos seus projetos de classe. 

 

Desse modo, o que se denomina por educação popular abrange todo 

processo educativo tanto escolar como não escolar. Segundo esse princípio, 

observa-se que, na dinâmica da ação coletiva em Mãe Luiza, a estrutura Centro 

Sócio Pastoral, ao dispor-se como espaço de reunião, de vivência da política 

comunitária, ao mesmo tempo em que ofertava serviços a partir das demandas do 

próprio bairro, nas áreas de educação, saúde, profissionalização, possibilitou que os 

processos educativos formais e informais se imbricassem mediados pela mesma 

metodologia que fomenta a educação popular. 

Assim, em Mãe Luiza, é possível perceber esses elementos na dinâmica de 

organização das atividades. Nas reuniões comunitárias, o ponto de partida incide em 

que os participantes apresentem seus assuntos, suas preocupações, os motivos, 

enfim, que os conduziram até ali. Após, a coordenação informa sua pauta. As Atas 

do Centro Sócio-Pastoral, que trazem registros de 1983 (ano de sua fundação) a 

1990, apontam para uma sistemática de reuniões, realizadas a cada 15 dias, abertas 

à comunidade. Os registros evidenciam o seguinte ritual: 1 organização da pauta, 

com propostas sugeridas pela comunidade presente e outras já trazidas pela 

diretoria; 2 discussão dos assuntos sugeridos, com espaço de fala garantido para 

todos quantos quisessem se pronunciar; 3 identificação de problemas a partir dessas 

falas e 4 encaminhamentos de alternativas para estes.  

Essa dinâmica, ressalte-se, é práxis desse movimento mais amplo, norteado 

pelos princípios da Teologia da Libertação, que agrega as experiências das CEB’s e 

das Pastorais Sociais (PJMP, PO, CJP, CPT, por exemplo). O “encaminhamento das 

alternativas” requer dar um passo que envolve planejamento, estratégias de ação, 

organização do fazer e de quem vai fazer. É significativo o texto escrito por Pe. 
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Sabino para o Jornal Nova Gente da PJMP55, em 1981, sobre a necessidade dos 

grupos criarem o hábito do planejamento de suas ações: 

 
 

PLANEJAR 
 

Quem, na VIDA, não faz plano??? 
 
 O rapaz fica fantasiando sobre um futuro. 
 A moça sonhando com uma vida feliz ao lado de quem a 

ame. 
 Um comerciante estuda as festas do Ano Novo para ver se 

promove melhor o seu negócio.  
 

FAZER PLANO – Planejar é uma atividade que está muito ligada à 
organização e à realização de atividades. 
Quando o plano é feito por uma pessoa só, ela procura colocar em 
prática o seu ponto de vista e também visa aos seus interesses. 
Quando se planeja em grupo, os interesses são comuns, há 
discussão sobre as diversas opiniões. 
Pra nós, grupos de PJMP, planejar é uma atividade das mais 
importantes porque: 

 
* é um exercício de ação comum; 
* é uma troca de opinião; 
* é uma maneira de crescimento em grupo; 
* nos obriga a sermos mais organizados; 
* nos leva a estudar situações. 
  

No nosso entender, um planejamento presta só quando o grupo for 
capaz de: 

* colocar os interesses da comunidade em primeiro lugar; 
* estudar a verdadeira realidade da comunidade; 
* escutar a opinião do maior número de pessoas; 
* descobrir o que é o mais importante a ser feito; 
* arrumar direitinho:                        

* quem vai fazer as coisas; 
* quando se vai fazer; 
* porque se vai fazer; 
* porque se vai agir assim; 
* como vamos agir.  

 
Jesus Cristo falou um dia que, até para ser discípulo Dele era bom 
planejar as coisas direitinho para depois não correr da raia (Lc. 14, 
28-33). 

 Perguntas: 

                                                 
55 Reproduzido na íntegra no livro de PAIVA, Antônio Murilo de, Padre. De bem-te-vis e gaviões. 
Parnamirim, RN: Fundação Parnamirim de Cultura, 2010. (A procissão de Padre Sabino Gentili, pp. 
35-6).  
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1 A gente se reúne para planejar uma atividade? 
2 Como se faz isso? 
3 Será que no grupo alguém planeja as coisas para os outros 

realizarem? 
4 O grupo costuma escrever o planejamento? 

 
Um abraço, 

Padre Sabino 
 

O texto, escrito em linguagem acessível ao leitor comum, traz profundas 

observações acerca dos elementos necessários à ação de um grupo, os quais 

consistem no diálogo, na organização e na participação, no estudo da realidade, no 

planejamento e no seu registro. Essa tônica permeia as experiências de ação 

coletiva, no campo da Igreja na Base. O método ver-julgar-agir consiste exatamente 

no estudo da realidade, na problematização desta e no planejamento das ações que 

sejam alternativas a essas problemáticas. Esse estudo da realidade parte das 

discussões dos sujeitos acerca de seu próprio entorno, dos problemas sentidos, o 

que se configura naquilo a que Paulo Freire (2006) denomina de problematização.  

Nas reuniões em Mãe Luiza, por exemplo, além das temáticas inerentes ao 

cotidiano da comunidade – mesmo aquelas mais pontuais e particulares – também 

questões de alcance nacional eram discutidas, porém, com a particularidade de que 

estas, direta ou indiretamente, estavam relacionadas à vida da comunidade, o que 

permitia, no processo, a apropriação dos nexos com a realidade imediata. Assim, é 

possível depararmos com situações como a projeção de slides informativos sobre a 

Constituição, no processo de instituição da Assembléia Constituinte, discussões 

sobre eleições, conflitos de terra e ação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), reforma agrária, desemprego, reforma econômica, dívida externa, 

dentre outros, como com questões relacionadas à falta de esgoto, de médicos no 

posto de saúde, de acúmulo de lixo, demora dos transportes coletivos56, etc. Há uma 

passagem, que é ilustrativa, em que um dos participantes da reunião de 6 de 

fevereiro de 1986, o Sr. Oscar, diz que a “Constituição deveria ser feita pelo povo, 

pois o povo bem sabe dos seus problemas, e não os deputados, que só visam ao 

bem próprio” (ATA, 6 fev 1986, p. 24), como também há o comentário de outro, o Sr. 

                                                 
56  Informações colhidas nas Atas de reuniões do Centro Sócio-Pastoral N. Sra. da Conceição, 
referentes ao período entre 1983 e 1992. 
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Joaquim, que “reclama sobre as paradas de ônibus, que ficam bem distantes de sua 

residência” (ATA, 21 ago 1986, p. 34).  É evidente, nas falas, a diferença no 

processo de elaboração da leitura sobre aquilo que toca os interesses de cada um. 

Enquanto o primeiro expressa um discurso mais politizado e um modo particular de 

percepção das questões nacionais, o segundo pensa de maneira mais imediatista, 

ou seja, o problema visto não é o inerente ao transporte coletivo, que atinge toda a 

comunidade (deficiência do sistema, demora, etc., conforme observado por outros 

presentes nas reuniões), mas o pontual e particular: o distanciamento da parada em 

relação à casa do participante.  

Desse modo, o que caracteriza o trabalho educativo popular é exatamente a 

percepção dos níveis de elaboração que os sujeitos fazem, que consiste em um 

processo de “descodificação da realidade”, pois “conduz a substituir a abstração pela 

percepção crítica do concreto, que já deixou de ser uma realidade densa, 

impenetrável” (FREIRE, 1980, p. 31). Ao respeitar essa diversidade de leituras dos 

sujeitos, o educador popular tem as condições de propiciar ambiente 

problematizador  dessas falas no contexto do conhecimento produzido até ali sobre 

as temáticas evidenciadas. 

O que os registros das Atas evidenciam é uma dinâmica de encontros em que 

às pessoas é facultada a palavra e todos se escutam. Não há julgamentos (pelo 

menos evidenciados em cerceamento da palavra) sobre o que é relevante ou 

banalidade, mais importante ou menos importante, pois o que vale é que as pessoas 

falem, comuniquem-se, interajam e, assim, sintam a sua fala valorizada, porque 

“quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora, 

tanto mais se ‘inserem’ nela criticamente (FREIRE, 2006, p. 44). Como aponta, 

ainda, Paulo Freire (2006, p. 90) “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas 

na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. Ressaltamos, então, esse aspecto, 

porque, sendo princípio inerente ao ato educativo libertador, impõe-se, na 

organização comunitária, como sendo fundamental para que o grupo adquira 

confiança e possa visualizar a participação como um componente importante e 

necessário a qualquer processo de mudança. Processo este que também pode ser 

desencadeado pelo que é pontual e particular. Porém, mudança não somente no 

sentido da realidade objetiva, mas daquilo que toca as relações entre os sujeitos, de 
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modo a problematizar os conflitos entre estes e seus grupos, resultantes de uma 

estrutura de pensamento condicionada às contradições de sua existência concreta, 

o que inclui a  incorporação ou a “aderência” de uma postura também opressora 

(FREIRE, 2006).   

 
Somente quando os grupos populares começam a reaprender sua 
identidade comunitária e a produzir comportamentos, 
relacionamentos e aptidões associativos e solidarizantes, é que 
passam, igualmente, a criar um clima organizacional propício a 
avançar nas mudanças sociais (CARNEIRO, 1988, p. 55). 

 

Desse modo, tendo por base os registros das atas de reuniões, é possível 

sintetizar “o trabalho em Mãe Luiza” de acordo com o seguinte processo: 1 é dada 

importância ao encontro entre os moradores do bairro, e isso se concretiza de forma 

sistemática nas reuniões; 2 provoca-se para que as pessoas falem, sendo as suas 

próprias falas que norteiam o conteúdo das reuniões; 3 é feita uma sistematização 

dessas falas por quem coordena a reunião, de modo que se reflita sobre elas, 

situando-as em um contexto mais amplo e depreenda-se delas a problemática que 

apontam; 4 as pessoas são provocadas a pensar sobre as alternativas para essa 

problemática e a elaborarem as ações que poderão desencadear; 5 há sempre um 

limite claro para o encaminhamento das ações: o que é papel do poder público e 

como a comunidade chega até ele; o que é papel da comunidade e o que ela vai 

fazer para resolver; 6 nas reuniões seguintes são avaliadas as ações, mesmo que 

estejam em processo, e redirecionadas ou acrescidas de outros elementos 

percebidos na caminhada; 7 é fundamental a constituição de uma coordenação que 

sistematize as falas e as devolva aos participantes, com indicação clara do que 

foram as problemáticas apontadas, as sugestões de resolução e provoquem-se as 

ações que serão encaminhadas, bem como os sujeitos que se envolverão 

diretamente com esse encaminhamento. 

É dessa maneira que se vão delineando ações – sejam pontuais e imediatas 

ou de grandes mobilizações e projetos – cujos significados residem na vida concreta 

dos moradores. A problematização, o pensar em conjunto as possibilidades de 

intervenção são formas de estabelecer uma relação de confiança que conduz ao 
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ganho dos sujeitos na participação e, consequentemente, sua adesão a um projeto 

comunitário.  

Ao dar enfoque à problematização, tomamos o termo segundo a elaboração 

de Paulo Freire (2006, p. 21) para quem problematizar significa “a análise da 

realidade, que se vai desvelando com superação do conhecimento puramente 

sensível dos fatos pela razão de ser dos mesmos.” Problematizar é requisito para a 

passagem da consciência ingênua à consciênca crítica, ou seja, passagem de uma 

postura fatalista diante da realidade, de uma percepção “mágica” dos fatos para uma 

percepção crítica destes, o que significa dispor da capacidade de situá-los em sua 

dimensão histórica, social, cultural por meio de uma postura reflexiva diante da 

realidade. É a partir da construção da consciência crítica, que se podem provocar 

mudanças em/de uma dada realidade (FREIRE, 1959).   

Essa intencionalidade em promover a aquisição da consciência crítica estava 

presente em todas as esferas das atividades comunitárias, inclusive, no âmbito do 

religioso. 

Vejamos outro artigo do Pe. Sabino: 

 
De novo dezembro 

Festa de N. S. da Conceição e outros compromissos 
 

No bairro de Mãe Luiza, o mês de dezembro adquire um 
sentido especial. Comemoram-se a festa de nossa Padroeira, N. S. 
da Conceição e a celebração do nascimento de Cristo. Se essas 
festas têm significado, é porque partilhamos da Fé, que também 
Jesus e sua Mãe tinham: a certeza de que todos formamos uma 
família humana, destinados a viver na dignidade e liberdade, cada 
um aspirando à felicidade de ser filhos de Deus. A ordem “crescei, 
multiplicai-vos e dominai a terra” lembrada pelas primeiras páginas 
da Bíblia, nos estimula a responder ao seu chamado de completar a 
obra da criação. Ao longo da História, Homens e Mulheres, 
pertencentes a povos e culturas diferentes, sentiram essa vocação. 
Muitos deram a própria vida, outros puseram o seu saber à 
disposição do bem comum. Alguns foram aplaudidos em vida. Outros 
só foram reconhecidos após a morte. Hoje, mais do que nunca, 
temos que assumir nosso chamado, que para os seguidores de 
Cristo, se fundamenta no batismo. O batismo (e a fé!) não é um 
sacramento individualista. Ele foi pensado pela comunidade cristã, 
desde o começo, como celebração de um chamado vocacional junto 
aos irmãos. A vivência da fé se mede pela vivência comunitária e 
pela capacidade de sentir como próprios os problemas de todos. 
Todos nos sentimos incomodados com o mau funcionamento dos 
serviços sociais. Todos sofremos com roubos e até assassinatos. 
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Mas não adianta ficar numa atitude de queixa e de impotência e 
deixar o barco correr. Em setembro tivemos um seminário sobre o 
Idoso em Mãe Luiza. Em primeiro de dezembro haverá um outro 
seminário com o objetivo de elaborar um plano de segurança para 
nosso bairro. Outra vez haverá discussão sobre o funcionamento das 
nossas escolas e dos serviços de saúde e de outras necessidades. 
Precisamos entender melhor a relação do bairro com o Poder Público 
(o que eles pretendem?), e com outras entidades ao nosso redor (por 
ex. os hotéis da Via Costeira, o Parque das Dunas...). Celebrar a 
Padroeira, com fé, significa tomar consciência do muito que temos a 
realizar e passar a participar das lutas comunitárias. Participar disso 
também é responder ao chamado do Evangelho. Convidamos todos 
que se sentem ligados ao Evangelho a assumir a vocação de 
participarmos da construção de uma comunidade capaz de enfrentar 
seus problemas com dignidade.   

 
Pe. Sabino Gentili 

 

  Observemos como o padre busca contextualizar o sentido da festa da 

Padroeira e do Natal com a vida do bairro. Ao afirmar que “A vivência da fé se mede 

pela vivência comunitária e pela capacidade de sentir como próprios os problemas 

de todos”, o padre ressignifica o sentido do referencial teológico, relacionando a 

concretude da fé ao nível de envolvimento com os problemas da coletividade. Ou 

seja: só há fé se há envolvimento com a realidade circundante.  

Essa postura reflete o “projeto de libertação da igreja dos pobres”, para o que, 

em um mundo “em vias de secularização”, é necessário “uma religião despida de 

misticismo e irracionalidade” (STEIL, 1998, p. 64). Assim, o espaço físico da Igreja, 

por exemplo, é usado como divulgação das lutas sociais: paredes com cartazes de 

atividades, de campanhas de mobilização. No tocante à liturgia, abre-se espaço para 

que se expressem os idosos, as crianças, os doentes, os jovens, seja por meio do 

canto, da poesia, da dança; políticas governamentais que atingem a comunidade, 

ações comunitárias e de outros movimentos sociais são objeto de reflexão e 

divulgadas.     

Nessa perspectiva, o próprio ritual religioso – que se manifesta nas missas, 

festividades religiosas – é tido como espaço pedagógico, pois não se descola da 

realidade, da vida da comunidade, já que a ideia de Igreja como “fermento na 

massa”, característica ancorada nos princípios da Teologia da Libertação, cuja 

principal orientação é a relação entre fé e vida, preconiza a imersão total na vida do 
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povo a fim de ajudá-lo a pensar sobre sua existência. Portanto, ao se problematizar 

a dimensão religiosa, constrói-se a noção de que é preciso quebrar com a postura 

fatalista, com a qual se conserva o “homem brasileiro de braços cruzados, como se 

pudesse ser ele ou continuar a ser um simples expectador do processo histórico 

nacional” (FREIRE, 1959, p. 16). Postura esta que também a “Igreja tradicionalista” 

ajudou a sedimentar, com seu programa teológico voltado para a manutenção do 

status quo (SEGNA, 1977).  

É significativa a observação feita por uma moradora do bairro e militante do 

movimento da Igreja e comunitário, acerca da prática teológica engendrada em Mãe 

Luiza: 

 

[...] como a vida está em primeiro plano e esta vida tem que ser 
cuidada, não adianta você cuidar só do aspecto religioso, mas ver o 
que esse povo está querendo. Eu lembro de uma frase que ele [o Pe. 
Sabino] dizia: não adianta falar de Deus para as pessoas que estão 
com fome, de barriga vazia, para as pessoas que não têm escola, 
para alguém que não tem formação, para alguém que não tem 
trabalho. É importante falar de Deus para essas pessoas, mas 
também oferecer a essas pessoas, ou fazer com que essas pessoas 
percebam que precisam de algo mais e que é a comunidade que tem 
que cuidar (Josélia Silva. Informação verbal57). 

   

Ao relembrar a fala de Pe. Sabino sobre a necessidade de “fazer com que as 

pessoas percebam que precisam de algo mais e que é a comunidade que tem que 

cuidar”, a professora Josélia Silva situa como importante o enfoque dado ao sujeito, 

como o protagonista dessa percepção, e à comunidade, como o ator capaz de 

fornecer as respostas para seus próprios problemas. A ideia de Deus ganha 

significado nessas relações em que a comunidade se sente sujeito de si mesma, ou 

seja, conforme princípios da Igreja na Base, a noção de Deus ganha dimensão 

histórica e concretiza-se no outro. Assim sendo, abre-se o canal de diálogo inclusive 

com outras denominações religiosas. Conforme assinalou o Pastor Luterano Airton 

Schroeder: 

 

                                                 
57 Professora da rede municipal de ensino e da Casa Crescer – CSPNSC, mora em Mãe Luiza há 40 
anos. Entrevista realizada em 14 de março de 2008. 
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como liderança religiosa, acho que uma das grandes virtudes desse 
homem é que ele tinha a fé e a bíblia e não a Igreja como base de 
sua atuação. Nunca Pe. Sabino colocava a denominação [religiosa] 
como um empecilho ou como uma forma de facilitar... Eu nunca o 
ouvi citar ‘olha, eu sou católico por isso ou aquilo, eu preciso disso”, 
não! Ele agia, ele tinha aquele jeitão simples dele de ir, de avançar e 
não ficar fazendo uso da estrutura da Igreja a favor ou contra 
determinadas situações. Eu acho que ele era muito ético nisso; ele 
se apoiava no que ele acreditava e era o que era como pessoa 
também para realizar as obras. Às vezes a pessoa bota 50 títulos à 
frente de seu nome visando com isso a angariar simpatia ou poder, 
não é? Ele não tinha essa forma de atuação. 
Às vezes eu achava que ele até não subscrevia o que oficialmente a 
Igreja Católica estabelecia em Natal. Ele tinha uma liberdade grande 
de atuação, porque ele fazia atividades ecumênicas – me parecia 
que ele não precisava perguntar ao Bispo nada, não é? – Ele era 
muito autônomo, livre na sua atuação e isso facilitava também o 
nosso diálogo, não havia barreiras. Porque às vezes outras pessoas 
da liderança católica, se você quer ter acesso, tem que dizer quem é, 
de que igreja, o que quer... Pe. Sabino não tinha isso: “manda vir; tal 
dia, tal hora eu estou livre, a gente conversa”. Não tinha muitas 
dificuldades ou barreiras. 
 

 
O sacerdote anglicano, Rev. Jorge Aquino (ENTREVISTA, maio 2008), 

também aponta para essa característica de abertura, de tolerância58, inerente ao 

trabalho de Pe. Sabino: 

 
Sabino era uma referência. Eu chego a dizer que a comunidade 
católica romana da cidade perdeu sua referência no que diz respeito 
a envolvimento social. Existem padres que são valorosos em várias 
áreas, que têm um bom trabalho em várias áreas, alguém que pode 
encarnar diversos aspectos da vida de um trabalho pastoral e Sabino 
efetivamente tinha a cara deste envolvimento social. Não tinha um 
encontro em que a gente esteve, seja com lideranças políticas ou 
populares, como lideranças dos movimentos sociais envolvidos com 
a atividade litúrgica, que o nome de Sabino não fosse o primeiro 
nome da lista a ser citado: quem tinha que estar presente? Primeiro 
lugar, Sabino. Sabino era a referência das pessoas, era o grande 
mestre, o grande professor, o grande mestre de toda uma geração 
de padres e pastores que se envolvem hoje nessas atividades 
sociais; Sabino era a referência, o modelo, sempre foi! Comigo foi 
assim, com Orival da Igreja Batista e outras pessoas nas igrejas 
evangélicas e católicas. 

                                                 
58 É interessante observar também, que, mesmo não seguidores, não praticantes de uma 
denominação religiosa exprimem essa percepção da postura de tolerância adotada sempre por Pe. 
Sabino. Por exemplo, outro amigo de Sabino declarou que marcante foi a ressignificação que ele fez 
certa vez da liturgia: ao conversarem em uma taverna, na Itália, diz Sabino: “este nosso encontro, em 
que conversamos sobre a vida, também é um ritual, é uma liturgia” (CARITO. Informação verbal).  
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Nessa perspectiva, a força da Pedagogia do Consenso, empreendida por Pe. 

Sabino, é elemento crucial, pois media os conflitos em função das necessidades 

coletivas de um modo mais amplo. Essa postura, certamente, advém não só de sua 

formação como padre, mas de sua interação com a realidade social, inclusive 

brasileira, ainda quando seminarista, como já referido no Capítulo 3. 

Então, Sabino está imerso nesse contexto. Sua trajetória, pelo menos a partir 

de sua vinda para o Brasil, parece delinear a transformação do sujeito que, ao 

imergir em realidades e culturas distintas permite-se reprogramar o seu estar-no-

mundo. Esses elementos, somados a uma sólida formação humanista59 e a seu 

próprio contexto pessoal, suas influências familiares, especialmente no que diz 

respeito à preocupação com o outro, parecem conduzi-lo a elaborar formas de 

intervenção a partir da ótica dos que seriam objeto dessa intervenção. São 

ilustrativos os depoimentos que seguem: 

 
A maior contribuição foi o entendimento – ele trabalhou muito isso 
com a gente e alguns conseguiram descobrir esse caminho, outros 
seguiram uma caminhada diferente – de que a encarnação de Deus 
na gente se dá nas pessoas que mais precisam, são os excluídos 
socialmente, principalmente; isso aí foi uma contribuição marcante. 
(Assis Castro60. Entrevista. Abr. 2009). 

 

 Observemos, mais uma vez, pelo depoimento de Assis, a canalização do 

discurso religioso para o ganho dos sujeitos em função de uma causa. É importante 

situar esse contexto a partir do qual Assis fala, visto que se tratava de um grupo de 

jovens – alguns, como ele, universitários – que, mesmo atuando no espaço da 

Igreja, mantinham uma postura muito crítica em relação a esta instituição61, e em um 

                                                 
59 Na sua biblioteca podiam ser encontrados livros da área de Teologia, de Educação, Psicologia, 
Ciências Sociais, Filosofia, Literaturas brasileira e universal. 
60 Médico do Programa Saúde da Família em São Gonçalo do Amarante – RN. Colaborador do 
CSPNSC. Ex-militante da PJMP. 
61 Relata ainda Assis: “Eu me lembro de uma situação com Sabino logo no começo, naquele clima de 
contestação em que a gente vivia, a gente sentou para avaliar o trabalho e eu me lembro que a gente 
foi muito duro com ele; a gente bateu mesmo nele; a gente fez crítica, porque na realidade a gente 
estava criticando a hierarquia da Igreja, embora ele fosse diferente, mas ele era um padre, fazia parte 
da hierarquia. E é interessante como ele, apesar de ter pouca idade, conseguiu contornar isso, coisa 
que outras pessoas da Igreja não conseguiram. Pessoas que ficaram assustadas se afastavam da 
gente, nos criticaram, não consideravam a gente como igrejeiros, e a gente realmente não era de ir à 
missa.” 
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período crítico, o dos anos 70, com os militares regendo o País. Outra visão sobre o 

exercício de liderança do Pe. Sabino: 

 
Como liderança, ele liderou diversos processos. Primeiro, aqui, ele 
foi o expoente da Teologia da Libertação; segundo, foi o militante 
político, digamos assim, que estava discutindo a conjuntura nacional, 
internacional, como local. E foi o cara que enfrentou os desafios que 
estavam postos pela sociedade: Sabino enfrentou a discussão sobre 
a criança, o menor abandonado, sobre o desamparado, o 
desempregado. E foi acima de tudo um grande educador, [...] e no 
sentido de contribuir para a organização do povo (Paulo Palhano,62 
48. Entrevista, 29 jan. 2009). 

 

Os enfrentamentos a que se referiu Paulo Palhano, as demandas sociais do 

contexto do país, do Estado, da cidade de Natal e, por extensão de Mãe Luiza, 

vistos sob uma perspectiva reflexiva, eram conduzidos conforme a disposição das 

organizações e os encaminhamentos que davam em uma dada situação. Porém, um 

traço importante do modo de liderar de Sabino era a maneira como intervinha na 

condução desses encaminhamentos. Vejamos o depoimento de Paulo Palhano 

sobre isso: 

E a outra história que Sabino sempre batalhava conosco é a ideia de 
registrar. Sabino atuava muito no sentido de a gente poder 
sistematizar o pensamento. Isso eu aprendi muito com ele. A gente 
estava num grupo e era geralmente um trabalho de caráter circular, 
em que todo mundo falava, sempre tinha música popular, e ele 
trabalhava com a pergunta, e aos poucos alguém relatava o 
resultado do grupo, depois que todo mundo falava e tudo estava 
anotado no quadro, ele dizia: ‘agora vamos organizar o pensamento’. 
E ele começava: ‘número um: a gente pensa assim... número dois: 
faz assim... número três: a gente faz isso porque quer alcançar um 
objetivo... porque nós temos a esperança, a busca do novo mundo, e 
para isso é preciso que cada um assuma sua tarefa, possa dar o 
melhor de si, e cada um possa colaborar com o outro para que possa 
construir juntos, avançar juntos e conquistar juntos.’ Então, além do 
sentido libertador, organizativo, ele ajudava a gente a trabalhar o 
processo de registro, de sistematização. 
 

 

Outros depoimentos sobre a metodologia de Pe. Sabino também apontam 

sua habilidade de chamar a atenção para determinados aspectos de uma ação e 

                                                 
62 Professor universitário (UFPB), ex-militante e ex-coordenador da Pastoral da Juventude do Meio 
Popular, ex-assessor do Serviço de Assistência Rural-SAR (Arquidiocese de Natal) e ex-presidente 
da ONG Colméias. Entrevista realizada em janeiro de 2009. 
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conseguir a adesão do grupo, mediado pela consensualidade, conforme apontam os 

que seguem: 

  

como liderança, ele tinha carisma, ele tinha capacidade de síntese, 
de condução do processo, e tinha algo de peculiar, que é das 
lideranças formadas dentro da Igreja: como que você conduz as 
coisas para aquilo que você quer, encaminha a discussão para onde 
você quer chegar. E não era coisa da manipulação, mas do ponto de 
vista da técnica, mesmo, usando a racionalidade técnica e a intuição 
na condução do processo. Tanto é que era muito difícil ver Sabino 
em situações conflitivas; ele tinha essa capacidade de conduzir, de 
conciliar, de lidar com as diferenças do grupo, de modo que se 
chegasse a estabelecer um consenso. Ele é aquela pessoa que 
formou várias outras pessoas, mas você encaminha a discussão 
para onde você quer chegar; não é que ele não deixasse as pessoas 
falarem, as pessoas falavam, tanto é que há a história do ver, do 
julgar, do agir, como você arruma, organiza – e organiza para 
aqueles objetivos que você tinha previamente a definir. Eu acho que 
ele tinha uma capacidade dessa síntese e de encaminhar o que o 
grupo esperava. (Irene Paiva. Professora da UFRN. Entrevista, 
2010). 
 
[Sabino] era muito provocativo no sentido de estimular a reflexão 
permanente da realidade, sempre fazendo umas provocações no 
grupo; aquelas pessoas mais tímidas no grupo eram forçadas a se 
expressar naquilo que estavam pensando e eu acho que um dos 
aprendizados que tivemos com ele foi esse. A sua metodologia de 
trabalho foi muito significativa para todos nós, por exemplo, de estar 
numa realidade e ao mesmo tempo você partir dela; uma das coisas 
centrais da metodologia dele era essa. É você não chegar de pára-
quedas, falando palavras sem sentido de uma realidade que você 
estava vivendo. (Cícero Gomes, ex-militante da PJMP; doutorando 
em Educação. Entrevista, 2010). 
 
Tinha um projeto formal que era do MEC e tudo que vinha do MEC a 
gente desconfiava, a gente chamava de ‘pacote’, até pela conjuntura, 
tudo. Então foi uma grande discussão, e ele ajudou a gente nessa 
discussão, porque você ia pro Projeto Casulo63, aí você ia abrir para 
educação infantil... era um pão de centeio, o leite... Você teria dois 
atendimentos diferenciados numa escola só, às vezes. Aquela escola 
informal, sem banco, tudo isso. E a gente ficava querendo ter o poder 
de rejeitar as coisas. E eu aprendi com Sabino uma coisa muito boa: 
é pacote? É pacote: se abre com a população, não com a gente, que 

                                                 
63 Projeto desenvolvido pela Legião Brasileira de Assistência – LBA, e pelo Ministério da Educação, 
em 1979, seguindo a política de organizações como a UNESCO e o UNICEF, que apoiaram “projetos 
não formais, alternativos e de baixo custo para ampliação do atendimento à faixa etária de 0 a 6 
anos” (DREWINSKI, Jane Maria de Abreu. Educação Infantil: o direito negado nas políticas 
educacionais. In: GUAIRACÁ,  17 : 111-133, 2001. Disponível em: 
<www.unicentro.br/.../17/artigo%207%20educação%20infantil.pdf> Acesso em: 22 maio 2011).  
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é técnico, intermediário; não cabe decidir pela população se o pacote 
entra ou não. “Vai lá, chama o pessoal e diz que tem um atendimento 
desse jeito, é desse jeito, vocês querem um atendimento assim? 
Vocês precisam desse atendimento?” Então é uma coisa que eu 
aprendi pra toda a vida! Não é porque eu sou técnica, porque eu sou 
dona do saber que eu vou dizer se aquilo presta ou não presta para a 
população. Aí ele disse: “Deixe o povo entrar na escola. Quando o 
povo entrar, que vir dois atendimentos diferentes, que vir isso e 
aquilo outro eles vão decidindo, eles vão ficando com raiva e eles 
vão reagindo a isso tudo. A gente não pode impedir” (Francisca Iara. 
Ex-coordenadora da Escola Espaço Livre. Informação Verbal). 

 

 

 Acrescente-se, conforme relata Francisca Iara, a reflexão sempre voltada para 

se partir das necessidades reais do povo. Não é porque se é técnico que se vai 

decidir pela população, visto que o mundo de um não é o mesmo mundo do outro. 

Como analisa Paulo Freire, 

 

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo, ou 
tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. 
Temos de estar convencidos de que a sua visão do mundo, que se 
manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no 
mundo, em que se constitui. A ação educativa e política não pode 
prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se 
fazer ‘bancária’ ou de pregar no deserto. 
Por isto mesmo é que, muitas vezes, educadores e políticos falam e 
não são entendidos. Sua linguagem não sintoniza com a situação 
concreta dos homens a quem falam. E sua fala é um discurso a mais, 
alienado e alienante (FREIRE, 2006b, p. 100). 

 

É nesse espírito o qual nos desvenda Paulo Freire, que Sabino retruca à 

técnica: “Deixe o povo entrar na escola; abra com a população; deixe que o povo 

decida”. E o pano de fundo das falas de Irene e Cícero também é este: parte-se da 

realidade em que se atua; conduz-se o processo. É diferente de se tomar as 

decisões pelo outro. Ressalte-se que o consenso se constrói, tendo-se como 

parâmetro os desejos dos sujeitos que são atingidos pelos serviços. Somente estes 

é que poderão propiciar uma mudança. Essa visão encontra respaldo em Paulo 

Freire, em “Ação cultural para a liberdade”: 

 

a percepção da realidade, distorcida pela ideologia dominante, pode 
ser mudada, na medida em que, no ‘hoje’ em que está se verificando 
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o antagonismo entre mudança e permanência, este antagonismo 
começa a se fazer um desafio. 
Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma 
realidade conflitiva, implica um novo enfrentamento dos indivíduos 
com sua realidade, implica uma ‘apropriação’ do contexto, numa 
inserção nele [...] (FREIRE, 2006b, p. 47). 

 
 
 Entretanto, para a aquisição dessa percepção sobre a realidade e o modo de 

nela intervir, é imprescindível aquela postura essencial, inerente ao educador ou à 

liderança, de que nos fala Paulo Freire (2006b, p. 45): “clarificar sua opção, que é 

política, através de sua prática, também política. Sua opção determina seu papel, 

como seus métodos de ação”. 

 

 

4.1 SISTEMATIZANDO OS SABERES NA PRÁTICA  

 

 

Conheci Sabino em 1983 através de Agi Zitar, que conheceu Sabino 
(antes dele ir para o Brasil) no hospital de Penzberg, onde ele 
trabalhava nas férias da faculdade. Agi Zitar era enfermeira de noite 
e Sabino ficou amigo dela. Eu cheguei em Penzberg em 1982, e Agi 
nos apresentou, quando Sabino fez uma visita à casa dela em 
Penzberg. Já no primeiro encontro, era claro que queríamos fazer 
algo juntos. No início, não sabíamos exatamente o quê, não tivemos 
um objetivo fixo. Nós queríamos trocar experiências e deixar 
participar as nossas comunidades. Porque a gente tinha muito em 
comum e podíamos fortalecer um ao outro. 
 

(Konrad Albrecht, padre alemão, amigo de Sabino). 
 
Estava junta com Sabino na Educação desde 82. Éramos três 
colegas – eu, Glória e Graça – trabalhando na Secretaria de 
Educação com Educação Infantil. E Salete Bernardo que era 
coordenadora do 1º Grau, naquele tempo, e hoje é o  Ensino 
Fundamental, chamou Sabino para ajudar a gente na formação de 
professores. Então ele ia também pra escola – de uma forma até 
muito generosa, muito inteligente, que toda vida foi –  me lembro que 
o 1º dia foi na escola Maria Montesuma, de 1ª a 4ª série, e a gente 
discutiu com professoras e a primeira coisa que ele fez foi que o 
professor falasse de sua educação quando era criança, a educação 
que ele recebeu na escola e como via hoje as crianças, a criança que 
ele foi na escola e como via hoje. E os resultados foram engraçados. 
A escola era melhor no tempo deles e a escola era ruim no “nosso” 
tempo, no tempo em que eles estavam; as crianças não queriam 
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saber de nada e aquela mesma conversa. Aí Sabino voltava e 
questionava tudo aquilo: por que uma escola era melhor, se era tanto 
sacrifício, se era tanta coisa, se ela não via a escola com os olhos da 
infância, se já tinham perguntado às crianças o que elas achavam da 
escola... e se começava a discutir assim, numa permanente reflexão, 
o que ele sabia fazer muito bem – que a gente refletisse com as 
próprias palavras, com a própria situação, o que a gente vê até hoje. 
Ele tinha um modo muito bonito de abordar, porque ele tirava o saber 
das pessoas, ele não ia colocar o saber. Aí a gente ficou amiga dele 
desse tempo.  A gente conversava sobre educação, sobre nossas 
lutas. Depois apareceu um projeto – só tinha na educação infantil – o 
Projeto Casulo da LBA, que dava uma refeição especial, era como 
um programa de assistência, tinha farda, tinha as coisas todas que o 
Projeto Casulo dava. Não era um projeto da educação, era um 
projeto da assistência social. E veio um pessoal de Brasília no final 
do governo... aquele último governo da ditadura... Figueiredo!, entrou 
Portella – que saiu e disse que estava ministro, não era ministro – 
Eduardo Portella... Ele é escritor, é uma pessoa mais democrata... E 
criou uma equipe muito boa e essa equipe começou a ir pras regiões 
para discutir as questões da educação e tinha uma questão 
interessante que até hoje eu sinto falta – Sabino participou dessa 
discussão, dessa equipe, é por isso que estou lhe dizendo também – 
porque ele juntava cultura e esporte. Era um pessoal muito bom, 
mais politizado, era Pedro Demo... quer dizer, era uma equipe muito 
boa; enquanto ele ficou – ele ficou pouco tempo, mas deu uma 
rodada no Brasil todo; aí vinha a participação da comunidade... tudo 
isso naquele tempo. 
Foi quando sobraram uns recursos... O pessoal lá do MEC ficou 
gostando de Sabino e mandou perguntar se ele não queria pegar 
esses recursos para começar uma escolinha aqui em Mãe Luiza. Foi 
quando a gente trouxe recursos... e começou bem informal – você 
estava lá – sem cadeiras, essas coisas... Depois ele ajeitou e a 
escolinha começou com esse primeiro recurso do MEC. Ele topou, a 
gente estava na Secretaria de Educação, fez o projeto, o dinheiro 
chegou e a gente começou com vocês... (Francisca Iara, professora, 
assistente social, ex-coordenadora pedagógica da Escola Espaço 
Livre). 
 
[...] quando você conversava com ele, realmente sentia que ele 
estava prestando atenção e valorizava o que você estava dizendo. 
Não era uma coisa superficial. Aquilo se transformava muitas vezes 
em ideias, em projetos... Uma coisa realmente impressionante! (Ion 
de Andrade. Médico pediatra. Entrevista. 20 mar. 2008)  

                    

 Esses três depoimentos, colhidos intencionalmente de sujeitos não oriundos 

de Mãe Luiza nem daí moradores, embora aparentemente apontem para o 

surgimento de ações improvisadas, frutos do acaso, antes de tudo, revelam a 

intencionalidade permanente de realização de projetos de intervenção. Essa 

intencionalidade está ancorada em um compromisso social, em um projeto político e 
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na educação. Incide no enfrentamento primeiro das demandas comunitárias. Uma 

delas, fortemente crítica, a ausência de creches. Outra, a mortalidade infantil no 

bairro de Mãe Luiza. Essas demandas, prioritariamente, tinham de obter alguma 

solução, de curto prazo. E foi assim que a primeira atuação institucionalizada e 

sistematizada do Centro Sócio-Pastoral se deu no âmbito da educação formal, 

através da criação da Escola Espaço Livre para atender crianças de 3 a 6 anos. 

Também foi em função desta escola que foi concretizada a primeira parceria entre a 

Paróquia de Penzberg, na Alemanha, e Mãe Luiza. Com a demanda da escola 

Espaço Livre, parte-se para atuar em outra, também no campo da educação: o da 

alfabetização de jovens e adultos. Cria-se a “Escola Novo Lar”. 

 

 

A Escola Espaço Livre e a Escola Novo Lar 

  

 

Inicialmente, sentadas em bancos de madeira, agregados a uma grande 

mesa também de madeira, as crianças estudavam no próprio salão do Centro Sócio 

Pastoral. Eram duas turmas pela manhã e duas à tarde, contando com o número de 

40 crianças em cada turma, tamanha era a carência da comunidade, sob cuidados 

de duas professoras. Conforme depoimentos de Maria do Socorro de Lima, 

professora desde a fundação da Escola Espaço Livre, em 1986, e de Ana Lúcia de 

Assis, professora desde 1988, segunda mais antiga do quadro,   

 
a escola ainda não estava estruturada, com coordenação, espaço, 
como agora, mas viam a força de Pe. Sabino; já existia um projeto de 
trabalho, mas a primeira impressão era de acolher as crianças, 
ajudar as crianças da comunidade. Mesmo sem estrutura física, tinha 
a preocupação de atender as crianças, de ajudar os pais que iam 
trabalhar. (Maria do Socorro de Lima; Ana Lúcia de Assis. Entrevista. 
20 jul 2007). 

 
 
 Segundo Francisca Iara,  
 

 
A preocupação nossa era que a parcela de 2% da população é que 
tinha o atendimento da educação infantil. A preocupação da gente 
era em atender... era com a quantidade, apesar de existir a 
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preocupação com a qualidade. A preocupação era com a quantidade 
porque era mínima, só esses 2% tinham esse atendimento e Sabino 
pensava em um certo cuidado – como hoje acontece – com a 
educação da criança.   

 

 Essa primeira demanda, atender às crianças que não tinham acesso à 

educação infantil, tirá-las da rua, e a seus pais, que não tinham com quem deixá-las 

para poder trabalhar, constitui-se, também, em um laboratório de formação de 

professor, de aprendizagem acerca do desenvolvimento infantil, e em elo com 

parcela da comunidade que mantinha seus filhos na Escolinha (como passou a ser 

afetivamente chamada a Escola Espaço Livre – nome, aliás, escolhido pelas 

próprias crianças, que deram suas sugestões de nomes e votaram naquele que 

acharam mais bonito).  

À noite, no mesmo espaço em que as crianças estudavam durante o dia, 

adolescentes excluídos pela escola formal, analfabetos ou semialfabetizados, e 

adultos que não tiveram oportunidade de estudo também se encontravam nas 

turmas de alfabetização de jovens e adultos, na Escola Novo Lar, nome também 

escolhido pelos seus primeiros frequentadores. Baseando-se no método Paulo 

Freire, a Escola Novo Lar contava com duas professoras, dentre estas a autora 

desta tese, que também canalizavam as questões discutidas na comunidade como 

temas geradores de suas aulas. Passando a ter significado para esses jovens e 

adultos o porquê da existência da escola, o processo de aquisição da leitura e da 

escrita tornava-se menos angustiante, visto que se sentiam valorizados como 

sujeitos que tinham condições de aprender. No entanto, quando o jovem ou o adulto 

se apropriava da leitura, da escrita e do contar, era encaminhado para ser 

matriculado na escola formal para dar continuidade a seus estudos. Sempre havia a 

preocupação de que o sujeito visse que a educação era direito seu e de 

responsabilidade do poder público. A Escola Novo Lar também foi um laboratório 

para se refletir não somente sobre como se dá a aquisição da leitura e da escrita 

pelos jovens e adultos, mas também sobre o distanciamento da escola formal em 

relação a seus alunos.  
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Nas reuniões dos sábados, então, todas essas questões, pertinentes a 

crianças, jovens e adultos eram abordadas, considerando os nexos com o cotidiano 

do bairro.   

Vejamos os depoimentos das professoras Maria do Socorro (MS) e Ana Lúcia 

(AL) sobre a importância dessas reuniões: 

 
 

MS: Havia reunião aos sábados, toda semana. 
AL: De início as reuniões eram vistas com desagrado, porque 
tomavam o nosso dia de folga, mas depois vimos a necessidade de 
se fazer. A gente entendeu essa necessidade, porque a gente revia a 
nossa prática, ia se aproximando de uma ação melhor com as 
crianças. 
MS: Entendemos que educação é continuada e fomos descobrindo a 
importância disso. O Pe. Sabino sempre trazia novidades, livros, 
textos... 
MS: O conteúdo das reuniões era o que tinha acontecido na semana; 
os assuntos que surgiam a partir das conversas com as crianças. 
Esses assuntos eram discutidos com os pais e depois com a 
comunidade. 
AL: Ao refletir com os pais, também acabava atingindo a comunidade 
e ajudava até a gente a refletir sobre a nossa vivência como mãe. 
Alguns temas abordados nos encontros promovidos – reuniões, 
seminários – dentre eles o da violência na infância, que nos ajudou a 
conhecer os direitos da criança e poder ajudar a comunidade a lutar 
pelos seus direitos. Lembro-me que o Padre sempre nos pedia para 
observar mais as crianças no sentido de ajudá-las a fazer valer seus 
direitos. 
 
 

 Além da reflexão sobre a prática educativa, nas reuniões dos sábados, 

conforme citado pelas professoras entrevistadas, a percepção da vida das crianças, 

de seu contexto familiar também eram debatidos e, dessas conversas, programava-

se a pauta das reuniões com os pais, que ocorriam uma vez por mês. Havia, ainda, 

a reflexão acerca da vida das próprias professoras (eram todas mulheres), 

moradoras do mesmo bairro, cujo cotidiano se encontrava com o das crianças. Já os 

alunos da Escola Novo Lar eram incentivados a participarem das reuniões 

comunitárias sobre as temáticas surgidas desse processo de discussão, além do 

que, muitos desses alunos, também pais que mantinham seus filhos na Escola 

Espaço Livre, participavam das reuniões desta. 
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 Somando-se às reuniões aos sábados, também eram realizadas as Semanas 

Pedagógicas, a cada início de semestre64, em janeiro e em julho, e abertas à 

comunidade, pois a temática da educação formal era entendida não só como 

assunto de professores; via-se a educação como dimensão da vida humana e, 

portanto, era assunto de todo mundo. Sempre havia, nesses momentos, uma 

temática pertinente à vida do bairro e a metodologia dos encontros se dava sempre 

a partir de situações problemas, conforme o exemplo que segue: 

 

Situações problemas para debate na semana pedagógica 
 

1. Sempre converso com os meus alunos no sentido de se 
comportar bem, quando preciso sair de sala de aula para resolver 
algum problema. Às vezes saio muito para solicitar material e para 
dar um recado a um colega. Mas, sempre que me ausento, há brigas 
entre os alunos. O que devo fazer diante desta situação? 
2. Todo início de ano, o professor redige com os alunos regras de 
convivência, a que dão o nome de combinados. No entanto os alunos 
durante todo o ano transgridem as regras construídas no grupo. Por 
que será que isso acontece?  
3. Alguns alunos apresentam comportamentos afeminados. Há 
alunas que se comportam como homens, são bem masculinizadas. O 
educador faz de tudo para reprimir esses comportamentos, dando 
conselhos, carão ou até piadinhas. Tudo no sentido de o aluno ou a 
aluna mudar, porque isso pode prejudicá-los em sua vida futura. O 
que você acha?  
4. Numa escola os professores se propuseram em trabalhar com a 
preservação do ambiente por meio de pequenos gestos: separação 
do lixo e organização do espaço, projetos ecológicos, etc. No fim do 
ano a escola organiza uma festa com muitos materiais: bolas de 
encher e comidas. A festa foi muito boa, mas no final todos vão 
embora e a sujeira fica bem visível. Que sugestões você daria? 
5. Na escola deve haver coisas (brinquedos, papel, lápis, bolas, 
livros...) em abundância para que os alunos possam usar e para que 
as professoras tenham condições de trabalho. Afinal foram eles que 
trouxeram. E também se deve considerar que os eventos devem ser 
bem preparados com tudo do bom e do melhor, que é para todos 
perceberem que a escola é boa. O estrago que acontece não tem 
muita importância, tendo em vista a repercussão da festa bonita. O 
que você acha disso? 
6. Numa classe criou-se uma situação de antipatia recíproca entre 

um aluno e a professora. O menino bole com todos e não quer fazer 
tarefas. A professora não agüenta mais. Tem dias em que tem até 
vontade de não comparecer à escola. Resolveu então dar um gelo no 
menino. É como se ele não estivesse na sala. A professora dá 

                                                 
64 Essa dinâmica das Semanas Pedagógicas permanece.   
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graças a Deus quando ele não vem à escola. O que fazer num caso 
desses? 
7. Reflexão de um professor: já faz algum tempo que estou em sala 

de aula. Honestamente acho que não nasci para isso. O problema 
que por enquanto não consigo outro emprego. O que acho ruim na 
profissão de educador é que sempre tem de ler e estudar, agüentar 
aluno chato, que não quer nada com a dureza, e participar das 
atividades escolares fora do meu horário de trabalho.  O que você 
diria a esse educador? 
8. Todos dizem que a educação acontece com a participação da 
família. O problema é que muitas famílias não estão à altura de 
educar seus filhos e também não participam das coisas da escola. E 
se o professor tentar dizer aos pais que o filho ou a filha não quer 
nada, ele vem com quatro pedras na mão, contra o professor ou 
contra o filho. Outro problema é que os familiares dos alunos difíceis 
não comparecem às reuniões e nem dão satisfação. Eu acho que 
são justamente esses que deveriam ser acompanhados. Qual é sua 
sugestão para resolver uma situação assim?  
9. Um dia desse uma criança conversando sobre uma escola do 
bairro exclamou: “esta escola vai fechar”. “Por quê?”, perguntou 
alguém. O menino continuou: “porque ela não tem aula e nem 
funciona. Mas eu acho que ela não deveria fechar, ela é boa porque 
está bem perto de minha casa”. Você, educador, que escuta uma 
opinião assim, como encaminharia o caso? 

 
(CENTRO SÓCIO PASTORAL, jan. 2006) 

 

Observemos que as questões para reflexão remetem a várias temáticas, 

como postura e compromisso do professor, indisciplina, convivência com o diferente, 

discriminação, relação teoria-prática, prática educativa, formação de professores, 

relação escola-família, educação como política pública. A formação, então, dá-se de 

modo contínuo, sempre se estabelecendo a ponte entre a percepção do processo 

educativo e sua relação com a realidade onde a escola está inserida.   Havia, pois, 

um processo de troca nesses espaços de reunião que conduzia os professores a 

perceberem-se partícipes do contexto refletido.  

Nas reuniões de pais, estes também forneciam seus dilemas, preocupações e 

limitações cotidianas. Muitas dessas limitações conduziram a ações comunitárias, 

como foi o caso da realização do I Mutirão de Limpeza e Desratização, em 1991. Os 

pais apontaram, em uma das reuniões da Escola Espaço Livre em que se buscava 

discutir o processo de aprendizagem das crianças, que estavam sofrendo com uma 

peste de ratos, que as crianças eram mordidas, etc. O foco da reunião, programada 

com outra temática, passou a ser este problema levantado pelos pais. Provocou-se, 
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então, que se marcasse outra reunião, com as entidades de todas as denominações 

para se discutir o problema: quais as raízes dele? O que contribui para que ele 

exista? O que a comunidade deve fazer, frente ao problema?  

E foi daí que se encaminhou a realização do “I Mutirão de Limpeza e 

Desratização”, que mobilizou toda a comunidade na ação de cuidar do seu lixo, 

enfrentar o problema dos ratos, o que possibilitou colocar-se em debate a questão 

ambiental a partir desses problemas imediatos, sentidos no cotidiano, além de ser 

gérmen para outras mobilizações que a esta estavam relacionadas. Uma das falas 

do Pe. Sabino em uma das reuniões para mobilizar as pessoas foi esta: “rato não 

morde só católico ou só evangélico; só branco ou só preto. Então, o problema é de 

todos nós”. Buscou-se fazer reunião em vários pontos do bairro, sendo estas 

organizadas pelas lideranças religiosas, de associações esportivas, comunitárias 

para se discutir o problema e preparar o mutirão. Essa primeira grande mobilização 

foi o ponto de partida para que as demais ações tivessem participação das várias 

igrejas, de terreiros, de entidades comunitárias diversas.  

Um ponto a ser observado é de como uma ação como esta sai de uma 

reunião de pais. E eis o elemento central: o ponto de partida do foco da reunião não 

está em quem a preparou ou assume sua coordenação, mas nos sujeitos que 

participam dela. Isso provoca a maleabilidade de sair-se da temática proposta para a 

reunião e a capacidade de reorganizá-la a partir do que os sujeitos apontam, mesmo 

que não tenha interseção com o assunto previamente apresentado. E isso é 

possível, porque há a intencionalidade de um projeto político para cuja construção 

são necessárias ação e reflexão dos próprios sujeitos sobre seu contexto social. A 

reflexão e a ação não podem ser das lideranças para aqueles, sob pena de que 

esses sujeitos não se sintam partícipes de sua própria causa. Como lembra Paulo 

Freire (2006, p. 90-91),  

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. [...] Mas, se 
dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é 
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns 
homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, 
ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os 
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outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos 
demais. 

 

Outro questionamento feito às professoras sobre as ações que foram 

realizadas pela comunidade a partir dessas conversas e que foram marcantes para 

elas, apontaram: “A constatação, através dos “Amigos da Comunidade”, de índice 

alto de desnutrição. Houve discussão nas reuniões com professores, pais e 

desencadeou o espaço da “Casa da Criança”; até alguns pais se dispunham a 

ajudar”. 

 Esse, por sinal, é um desdobramento que elucida a dinâmica de uma 

intervenção a partir da realidade. O Projeto “Amigos da Comunidade” surge de uma 

demanda identificada na rotina das consultas pediátricas realizadas por Ion de 

Andrade, inclusive no atendimento às crianças da Escola Espaço Livre. Disposto a 

contribuir com a saúde da criança no bairro, passa a atuar voluntariamente no 

Centro Sócio-Pastoral. Ainda estudante de Medicina e militante do movimento 

estudantil – era presidente do DCE da UFRN, declara: 

 

eu queria fazer pediatria, mas quis fazer pediatria em boa parte por 
causa da questão da infância naquela época, que era muito séria. 
Então isso me motivou a caminhar para essa direção e já antes de 
ter entrado na Residência, a gente começou a trabalhar nessa área 
de saúde da criança lá [em Mãe Luiza], quer dizer, já terminei o curso 
e, pouco tempo depois, a gente já estava com um projeto andando 
nessa questão da saúde da criança, até antes de eu fazer a 
Residência em Pediatria. Então foi essa a caminhada. Eu cheguei ali 
através de Loyse65, mas pelas coisas que eu já vinha fazendo 
encontrei muitos pontos comuns com a militância política, com a 
questão social, elementos com que eu já estava sintonizado e que 
fizeram com que eu me identificasse um pouco com a experiência. 
(Ion de Andrade. Médico pediatra. Entrevista. 20 mar. 2008). 

 
 

 

 

 

 

                                                 
65 Ion conheceu Loyse, natural da Suíça, em uma praça na Cidade Alta, centro de Natal, quando ela, 
em intercâmbio em Mãe Luiza, ajudava a vender os produtos artesanais produzidos pela Casa 
Crescer. Isso redundou em namoro e casamento. 
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A Casa Crescer 

 

 

Inicialmente, a Casa Crescer, por meio da colaboração de Elizabeth Raboud, 

que mantinha “dedicação voluntária integral à Casa Crescer”,66 consistia em um 

ateliê que desenvolvia atividades de produção de jogos e brinquedos didáticos, 

feitos a mão, e os produtos eram enviados para a Paróquia parceira de Mãe Luiza, 

em Penzberg, Alemanha, e Associação “Amigos de Mãe Luiza” para que fossem 

vendidos, e a renda revertida para as atividades do Centro Sócio Pastoral. Assim, 

registra o “Projeto Casa Crescer” (1996, p. 2): 

 

F. COMERCIALIZAÇÃO 

A primeira etapa do ateliê foi dedicada a: 
    - formar um núcleo de trabalhadores; 
    - acertar os detalhes da produção; 
    - procurar como escoar a produção em nível local e externo. A 
partir do 2º semestre de 1995 foi possível entrar numa fase mais 
ativa quanto às vendas, nos mercados interno e externo (Alemanha e 
Suíça). 
 
G. CANAL DE VENDAS 
 
Por intermédio de um apequena entidade, fundada pela Paróquia de 
Mãe Luiza em colaboração com a AACC-RN, Sociedade para o 
incentivo ao Pequeno Artesão do Rio Grande do Norte – SIPARN 
(com a marca “DIVERS-ARTE). 

 

Ao se identificar o alto índice de crianças desnutridas durante o atendimento 

do médico pediatra Ion de Andrade, no ambulatório chamado Casa da Criança, 

surgiu a ideia de desenvolver um projeto para dar suporte alimentar à grande 

incidência de crianças desnutridas para combater o problema da mortalidade infantil 

por desnutrição. Assim, a Casa Crescer passa a atender também essa demanda do 

cuidado com a criança.  

Desse modo, segundo o Projeto Casa Crescer (1996, p. 4), 

 

                                                 
66 Segundo o PROJETO CASA CRESCER (1996, P. 18), o apoio à logística era “fornecido, em 
primeira linha, pela coordenadora Elisabeth Raboud”, inclusive, “colocando seu carro à disposição”. 
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o núcleo assim denominado contribui na realização dos objetivos do 
Centro, nos setores seguintes: 
a) assistência social diversificada a famílias carentes, 
especialmente nos casos que atingem crianças; 
b) alimentação de crianças desnutridas, notadamente das 
despistadas pelos serviços de visita e de pediatria do Centro; 
c)   reforço escolar para o mesmo público e outras crianças para 
que recuperem o nível das escolas do bairro; 
d) acompanhamento psicológico dos casos quando o mesmo se 
verifica útil ou necessário; 
e) educação ao trabalho e oportunidade de renda para mulheres e 
jovens, pela fabricação e venda de jogos didáticos confeccionados 
artesanalmente. 

 

Esse acompanhamento a crianças de 0 a 12 anos, no tocante ao estado 

nutricional, revelou também outra realidade: “o nível de educação formal, para os 

meninos em idade escolar, é baixo, muitos fora de faixa. Muitos, então, ou não 

freqüentam a escola ou não têm o aproveitamento mínimo, necessário, das aulas.” 

(PROJETO... 1996, p. 12). Assim, passou-se a ofertar reforço escolar em turno 

contrário. Segundo o Projeto Casa Crescer (1996, p. 13),  

 

constatando o efeito benéfico nesses filhos, as mães pediram para 
que outras crianças das famílias, com problemas parecidos, possam 
entrar na escola. E os vizinhos também. 
A psicóloga analisa os casos, visita a família e trata o caso com a 
professora da escola pública que, depois, vai recuperar o aluno. 
 
 

Além das aulas de reforço, atividades artístico-culturais – música, capoeira, 

dança – e esportivas, como xadrez, integram o currículo da Casa Crescer. Essas 

aulas de reforço têm continuidade e atendem a 210 crianças do Ensino Fundamental 

I e II, funcionando nos turnos matutino e vespertino. É também uma forma de livrar a 

criança e o adolescente do contato intenso com as ruas. 

 

 

O Projeto “Amigos da Comunidade” 

 

 

Na “Casa da Criança”, Ion de Andrade atendia voluntariamente as crianças do 

bairro, e a percepção de vários casos de desnutrição era partilhada nas reuniões 
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ordinárias do Centro Sócio Pastoral. Ao se encontrar criança em situação de 

desnutrição, ou com outro problema de saúde, ou em situação de risco, a família era 

orientada a procurar a Casa da Criança ou o Centro Sócio Pastoral. Do mesmo 

modo, ocorria com mulheres gestantes. Havia o acompanhamento preventivo das 

crianças, bem como apoio alimentício mediante casos de desnutrição, assim como 

um trabalho educativo relacionado à alimentação. Pela atuação do  Projeto “Amigos 

da Comunidade”, 

 

A mortalidade infantil no bairro, que era, segundo os dados do 
próprio projeto, de 600/0 em 1994, é hoje de 350/0, segundo o último 
balanço feito pela equipe em dezembro de 1998, com base nas 
informações trazidas pelos visitadores. Este índice coloca a 
mortalidade infantil em Mãe Luiza, abaixo da média do Rio Grande 
do Norte, do Nordeste, e do Brasil, estimadas em 1997, pelo 
Ministério da Saúde, respectivamente em 63,60/0, 600/0 e em 37,50/0. 
(ANDRADE,1999, p. 46). 
 

 

Esse projeto consistia em um grupo de dez visitadores de saúde, que recebeu 

formação teórica e prática na Maternidade Escola Januário Cicco (UFRN), 

principalmente referente ao aleitamento materno e que passou a acompanhar as 

crianças atendidas no ambulatório de pediatria e a identificar casos de crianças em 

estado de desnutrição e mães gestantes67. Surgiu em 1994, num contexto em que 

se debatiam alternativas de como diminuir os índices de mortalidade infantil no Rio 

Grande do Norte. Os visitadores “foram contratados pela paróquia após um curso de 

formação e remunerados segundo o salário mínimo vigente”.  Eram “responsáveis 

por áreas geográficas definidas, selecionadas em função da presença de crianças 

de 0 a 1 ano e de gestantes, e por um número determinado de famílias” (ANDRADE, 

1999, p. 44). 

As visitas de acompanhamento à saúde da criança aconteciam considerando 

algumas temáticas obrigatórias: 

 

                                                 
67 Ressalte-se que essa parcela da comunidade era mapeada pelos próprios registros feitos por meio 
dos cadastros de consulta e da visitação do “Amigos da Comunidade”. Também a observação das 
professoras da Escola Espaço Livre era importante para identificar as crianças matriculadas que 
apresentavam tais problemas. Em 1991, o Centro Sócio Pastoral, por conta própria, realizou um 
censo comunitário para saber as condições reais de vida dos moradores de Mãe Luiza, nos aspectos 
social, econômico, cultural. 
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 Aleitamento materno (duas visitas) 
 Prevenção e tratamento das diarréias  
 Infecções respiratórias e vacinas 
 Introdução de novos alimentos e aleitamento materno 
 Diagnóstico nutricional 
 Doenças de pele 
 Saúde bucal (ANDRADE, 1999, p. 45) 

 
 

No que concerne à saúde materna, pré-natal, prevenção do câncer 

feminino, orientação familiar, doenças sexualmente transmissíveis eram 

temas das visitas dos “Amigos da Comunidade”. Prioritariamente, o 

aleitamento materno era tema central das visitadoras, o que contribuiu para 

que a maternidade Januário Cicco cumprisse a meta estabelecida pelo 

UNICEF de incentivo a grupos de apoio ao aleitamento materno: 

 
Por ocasião da entrega do título de Hospital Amigo da Criança à 
Maternidade Escola Januário Cicco, foi o projeto Amigos da 
Comunidade de Mãe Luiza a sua referência de cumprimento do "10o 
passo para o sucesso do aleitamento materno", qual seja,  segundo 
estabelece o UNICEF, "Encorajar o estabelecimento de grupos de 
apoio ao aleitamento, para onde as mães deverão ser 
encaminhadas, por ocasião da alta do hospital ou ambulatório" 
(ANDRADE, 1999, p. 43). 

 

Além das frentes de atuação apresentadas, o Projeto também agia como 

intermediário entre a comunidade e os serviços de saúde de maior complexidade 

para garantir-lhe o acesso a esses serviços. 

Com o trabalho das visitadoras do Projeto Amigos da Comunidade, também 

foi se percebendo outra demanda: a da quantidade significativa de idosos em 

situação de abandono. Isso se levou a pensar em um espaço que pudesse abrigar 

esses idosos em situação de risco. Sanado o problema da mortalidade por 

desnutrição, os “Amigos da Comunidade” se desfaz para integrar outra equipe: a dos 

cuidados com os idosos.   
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 O Espaço Solidário  

 

  

 “É tanto um centro de convivência que desenvolve atividades variadas, uma 

casa lar que permite acolher diaristas, como uma instituição de longa permanência” 

(ANDRADE, 2006, p. 11). Pertencente ao CSPNSC, o Espaço Solidário foi fundado 

em agosto de 2001 para dar respostas ao grave problema do idoso em situação de 

abandono – seja por morar sozinho, seja por condições precárias de vida, 

decorrente da exclusão social, seja por dificuldades várias que o inviabilizam viver 

com dignidade.  

O Espaço Solidário, que “já nasceu avesso à ideia de ser mais um ‘depósito 

de velhos’”, conforme observou Mário Ivo Cavalcanti (2006, p. 11),  

 

conta com uma equipe de saúde que oferece alguns serviços a toda 
comunidade: uma equipe de dentistas atende tanto os idosos como 
as mulheres grávidas e as crianças da Casa Crescer e da Espaço 
Livre; um pediatra, todo dia, recebe 5 pacientes da comunidade; um 
psiquiatra e um médico atendem os idosos do ES uma vez por 
semana. Isso cria uma certa dinâmica e permite uma interação ente 
o ES e os moradores do bairro (ANDRADE, 2006, p. 49) 

   
 
Há um cronograma de atividades – elaborado com a equipe e com os idosos 

– que “compreende atividades fixas de lazer, ginástica, massagem, piscina, 

artesanato, cultura, teatro, desenho, dança, reza, etc. e também atividades 

temporais, como a elaboração e preparação de festas, passeios, etc.” (ANDRADE, 

2006, p. 50).  

 

O ES não foi pensado pela idade cronológica, mas pela necessidade. 
Segundo o Padre Sabino, ele atende, dessa forma, cidadãos com 
necessidades especiais que têm por volta de 60 anos. O conceito de 
cidadão, precedendo assim o conceito de velhice, pois é apenas à 
luz do primeiro que o segundo pode ser compreendido. [...] 
A intervenção no ES, segundo o padre, se faz tanto de forma 
personalizada, considerando cada um segundo sua necessidade, 
tentando atender as demandas e construindo as respostas em 
conjunto, como de forma coletiva, em reuniões e encontros, onde 
todos possam ser representados. Uma coletividade entendida como 
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‘não homogênea’ que seria capaz de trazer a riqueza da diversidade 
(ANDRADE, 2006, p. 51). 

 

 
Ainda segundo Loyse Andrade (2006, p. 51), que tratou do Espaço Solidário 

em sua monografia68 de final do curso de Serviço Social, “quando se visita o ES se 

encontra, antes de tudo, gente e não velhos”. No seu trabalho, Andrade (2006) 

observa que o ES tem sido o lugar de percepção da equipe que aí atua de como as 

pessoas – idosos, familiares – apreendem a velhice, o que a fez atentar para a 

grande diversidade de expressões do conceito, bem como para as dificuldades de 

toda ordem apontadas por idosos e familiares que restringem o direito que o idoso 

tem de viver bem. 

 

 

4.1.1 Os seminários comunitários: espaços da fala e do planejamento das 

ações 

 

 

No início dos anos 90, grupos de jovens69 de Mãe Luiza reagiram a um 

grande empreendimento que seria construído em cima de uma duna: o Paradiso 

Mare Flat Service. Fizeram manifestações, retiraram os outdoors do 

empreendimento, fizeram rodar carro de som pela comunidade, alertando sobre a 

construção, organizaram uma reunião para discutir a problemática. Para essa 

reunião, foram convidados o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e o grupo 

“Terra e Teto”, ONG que prestava assessoria na área de habitação e urbanismo. Era 

formado por professores da UFRN  e ex-alunos do curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Ao prestar assessoria, contribuíram para que os participantes 

enxergassem uma problemática que estava para além das dunas, pois quando 

                                                 
68 ANDRADE, Loyse Raboud M. de Andrade. Entre luzes e sombras: as construções sociais do 
conceito de velhice e suas particularidades no bairro de Mãe Luiza - Natal/RN. Natal: UFRN, 2006. 
Monografia (Bacharelado). Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Serviço Social. 
69 O iniciador do movimento foi o Grupo Revolução, liderado por Francisco Gomes (Chiquinho), hoje 
pastor da Igreja Batista do Farol, ex-membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Além 
desse grupo, havia o Grupo Teatral Filhos da Mãe e o Grupo de Jovens N. Sra. da Conceição, 
vinculado à Igreja Católica do bairro. 
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convidados para assessorar o seminário, foi com a finalidade de fazerem refletir 

melhor sobre a situação posta e visualizar possibilidades de “conter a devastação 

das dunas”, a única face do problema vista como uma ameaça.  

 Tirou-se como encaminhamento dessa reunião, a realização de um seminário 

comunitário que discutiria, então, não só as dunas, mas os temas mais críticos, 

apontados pela comunidade ali reunida. O foco fora ampliado pela percepção 

adquirida em várias reuniões de que a questão ambiental era mais uma vertente dos 

muitos problemas da comunidade e estava intimamente ligada à discussão sobre o 

direito à moradia e à questão social. Assim, gestou-se o primeiro seminário 

comunitário, realizado de 20 a 26 de janeiro de 1992: “Seminário do Povo Mãe Luiza 

Existe e Resiste: Saúde, Segurança, Educação, Meio Ambiente, Religião”, que 

aconteceria nos lugares mais estratégicos, cobrindo todo o bairro: a Rua João XXIII, 

na sua parte central (o lugar escolhido foi o Centro Social Pe. João Perestrello); o 

Barro Duro (localidade próxima à praia, cuja formação remonta aos anos 60 e que 

na atualidade “partilha” o espaço com três motéis); a  Rua Camaragibe70, na parte 

situada à direita da ladeira de Mãe Luiza;  a Rua Guanabara, no Centro Social de 

Aparecida.  

Formaram-se as comissões de organização: divulgação, contatos com gente 

para assessoria, articulação com demais entidades e moradores. Para cada área, as 

comissões buscaram especialistas para assessorar os vários grupos.  

 Assim, durante uma semana, nos quatro cantos mais estratégicos do 

bairro71, os moradores se reuniram, debateram os problemas sentidos e apontaram 

alternativas para eles. Foi tirada do seminário uma comissão para sistematizar o 

relatório com os pontos discutidos e seus encaminhamentos. Ao final do seminário, 

os participantes se reuniram no pátio da Igreja Católica e, em solenidade, 

entregaram cópias dos documentos para as autoridades públicas que se fizeram 

presentes72.  

                                                 
70 No Barro Duro e na R. Camaragibe, por falta de um local para reuniões, as discussões do 
seminário aconteceram na rua mesmo. Cada morador levou suas cadeiras durante toda a semana. 
71 Os locais foram: o Centro Social Pe. João Perestrello, localizado na parte “de cima” da R. João 
XXIII; o Barro Duro, localidade fronteiriça à Via Costeira, na parte “de baixo” da mesma rua; na E.E. 
Selva Lopes, na R. Guanabara e na Igreja Batista, na Rua Camaragibe. 
72 Prefeita, Governador, Câmara de Vereadores foram formalmente convidados, mas apenas o 
governo do Estado mandara um representante. 
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Esse primeiro seminário deu o mote para que os demais viessem a ser 

concretizados, sendo eficaz estratégia para por a comunidade em constante 

confronto com a sua realidade, para pensar sobre ela, emitir posicionamentos e, 

especialmente, elaborar sua pauta de reivindicações e seus planos de ação. Os 

seminários tornaram-se espaços primordiais de debate e mobilização. E passaram a 

acontecer sempre que se expunha uma dada situação-limite. Assim, foram 

realizados: 

  

 “A escola vive Mãe Luiza” (De 22 a 25 de novembro de 1994). 

 

A justificativa para a realização desse Seminário se dava nos seguintes 

termos:  

 

Por que o Seminário?  
- Pela experiência das lutas na conquista de melhoria de vida 
(ambiental, educacional e sanitário do bairro).  
- Porque mesmo sendo precária, a escola faz parte da vida de Mãe 
Luiza e não pode ficar fora da nossa caminhada.  
- Porque Mãe Luiza tem uma história de resistência em busca de 
uma existência mais humana: Resistir para continuar a Existir 
(FOLDER, 1994, p. 2) 

 

Organizado pelo CSPNSC, pela Pastoral Operária (PO), pelo grupo Nativitas 

e pelo Terra e Teto: Assessoria em Habitação e Urbanismo, buscou-se envolver 

todas as escolas públicas do bairro, além daquelas de fora do espaço do bairro, mas 

cuja clientela atendia grande parcela dos estudantes oriundos deste, como a E. E. 

Alberto Torres. Após o I Seminário, anteriormente citado, foi sentida a preocupação 

com a ausência de parcela das escolas do bairro das discussões engendradas na 

comunidade, quando elas deveriam ser um dos catalisadores desse grande 

processo de educação comunitária, já que parte da juventude de Mãe Luiza estava 

diariamente em suas dependências. Objetivava-se, então, integrar os educadores, 

especialmente os não residentes em Mãe Luiza, com a vida da comunidade, de 

modo que as temáticas que a perpassavam também fossem contempladas no 

currículo escolar. Por isso o título “A escola vive Mãe Luiza”. Assim, o Folder de 

divulgação (1994, p. 3) sintetizava os temas do seminário: 
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O que vamos conversar durante o Seminário? 
- Nossa Geografia: dunas, parque das dunas, etc... 
- Nossa História: de onde viemos, nosso começo, nossa identidade, 
nossa cultura e nossas lutas. 
- Nosso presente: problemas de lixo, esgotos, Lei de uso e ocupação 
do solo de Mãe Luiza, educação, etc... 
Nosso futuro: o que será de Mãe Luiza? 

  

Ampliava-se a participação “aos alunos, aos educadores, à comunidade em 

geral e a todos que se preocupam com nossa qualidade de vida” (FOLDER, 1994, p. 

2). A grande questão era que a escola fosse mais presente na vida do bairro, que 

ampliasse sua visão educacional e se tornasse mais significativa na vida dos alunos. 

 

 “Mãe Luiza assume seus adolescentes: construindo um futuro feliz” 

(1998) 

 

Em 1998, com a crescente incidência de jovens de Mãe Luiza se envolvendo 

com drogas e delitos, somada à defasagem no funcionamento da educação pública, 

foi organizado o Seminário “Mãe Luiza assume seus adolescentes”.  

No processo de preparação, buscou-se envolver os jovens, por emio das 

escolas do bairro, e promoveu-se um concurso para o desenho do slogan do 

seminário. Foram chamados para assessorar o seminário, além de líderes 

comunitários, pessoas que tinham um histórico de trabalho com jovens, em grupos 

como PJMP, em entidades como Conselho Tutelar ou SOS Criança. Novamente, as 

temáticas relacionadas à educação, cultura, esporte, lazer, drogas, violência 

estavam em pauta.  

Buscou-se que os adolescentes, com suas famílias, participassem do 

seminário, tido, principalmente, como um momento aberto para que os jovens 

expusessem suas problemáticas, seus anseios e a comunidade reafirmasse sua 

responsabilidade com a educação e o cuidar desses adolescentes. Esse seminário 

teve desdobramento quatro anos depois, colocando em foco, dessa vez, a 

responsabilidade do adolescente para com a sua comunidade. 
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 “Os adolescentes assumem Mãe Luiza” (11 de agosto de 2000) 

Contando com mais ou menos 50 jovens na sua organização, esse seminário 

ocorreu em um dia inteiro, no dia 11 de agosto de 2000, Dia do Estudante, e contou 

com a inscrição e posterior participação de cerca de 100 jovens. Promoveram 

concurso para escolher a logomarca do seminário. Reuniam-se às quartas-feiras e 

domingos para aprofundar os temas e prepará-lo. Por fim, o seminário foi organizado 

com a seguinte temática: “Quem sou eu? (Quem é a juventude?); Como eu vejo o 

bairro onde eu moro?” E dez oficinas aconteceram para se trabalhar com os temas: 

1 “Escola e futuro”; 2 “Sexualidade”; 3 “O jovem, o idoso e o doente mental”; 4 

“Religião; 5 “Violência”; 6 “Família”; 7 “Drogas”; 8 “Gravidez precoce”; 9 “Jovem na 

política”; 10 “Esporte, cultura e lazer”. (FALA MÃE LUIZA, 30 ago. 2000, p. 5). 

De praxe, ao final, os participantes elaboraram documento, contendo as 

propostas para a solução das problemáticas que apontaram – o que era cabível às 

políticas públicas; o que cabia a cada morador da comunidade. Sobre a temática 

trabalhada, assim comentou Pe. Sabino, que ajudava os jovens na preparação do 

seminário:  

 
Embora vivam a problemática de desajuste familiar, violência, 
ausência de netidades comunitárias, politicagem e escola 
problemática, os jovens têm dificuldade de fazer um discurso 
sistemático sobre o que estão vivendo, mas não existem temas para 
adultos ou para jovens, porque os problemas são iguais. O que há 
são óticas diferentes e a união dessas duas percepções poderá 
significar uma solução (FALA MÃE LUIZA, 30 ago. 2000, p. 5). 
 

 

 “O idoso na comunidade” (29 de setembro de 2002) 

 
Organizado após um ano da fundação do Espaço Solidário, a justificativa para 

sua realização, segundo a equipe do Espaço Solidário, foi “partilhar as experiências 

e preocupações e levantar propostas e ações que visem a oferecer a todos os 

idosos condições de vida digna em suas famílias e no ambiente de nosso bairro” 

(FOLDER, 2002, p. 2). Teve como objetivos: 

 

- Sensibilizar a comunidade a respeito dos idosos quanto à sua vida 
em família e no bairro. 
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- Levantar propostas de mudanças desejáveis no ambiente familiar, 
na estrutura física do bairro e nos serviços sociais oferecidos 
(FOLDER, 2002, p. 3). 

 

 Os temas desse seminário foram discutidos a partir das seguintes questões: 

 

- Como é a vida do idoso em família? O que fazer para melhorar? 
- Como era a vida dos idosos antigamente? Como é atualmente? O 
que fazer para melhorar? 
- Como você se imagina quando estiver idoso? O que fazer para 
melhorar? 
- O bairro é um ambiente que apresenta facilidades para o idoso 
morar? O que fazer para melhorar? 
 

 
O público, além dos “idosos e familiares, membros de grupos organizados e 

de entidades civis e religiosas da comunidade”, também contou com a participação 

dos departamentos de Arquitetura e de Psicologia da UFRN. 

 

 “Polícia comunitária em Mãe Luiza” (1º de dezembro de 2002) 

 

Para aprofundar a problemática da segurança, em um contexto em que no 

âmbito estadual se buscava instituir o Policiamento Comunitário como forma de 

conter a violência, é que este seminário é pensado pelas entidades comunitárias. Na 

justificativa apresentada no folder, diz-se:  

 

[...] A pobreza da população [de Mãe Luiza] foi muitas vezes 
confundida com marginalidade e delinqüência. Em nosso bairro, 
como em outros lugares, a maioria da população é composta de 
gente trabalhadora, que faz tudo para sobreviver. Problemas sociais, 
ligados à droga e outras formas de marginalidade, são parecidos 
com os de outros bairros (FOLDER, 2002, p. 2).  

 

 Quanto aos objetivos, pretendeu-se “elaborar um plano de seguranças par  o 

bairro de Mãe Luiza, a ser apresentado ao Governo do Estado/Secretaria de Defesa 

Social com finalidade de melhoria da qualidade de vida da população.” (FOLDER, 

2002, p.  3). 

 Na execução do Seminário, a metodologia se organizava por eixos temáticos. 

Desse modo, tinha-se: 
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Eixos temáticos 
 

 Quais são os problemas de segurança no bairro? – O que fazer? 
 Segurança X Educação – O que fazer? 
 Segurança X papel das entidades comunitárias e religiosas – O que 

fazer? 
 Segurança X família – O que fazer? 
 Segurança X arte e cultura – O que fazer? 
 Segurança X situação econômica (desemprego, pobreza...) – O que 

fazer? 
 Qual é a Polícia Comunitária que nossa comunidade precisa? Quais 

seriam suas tarefas? 
 Segurança X estrutura física do bairro (iluminação, lixo...) – O que 

fazer? 
 Segurança X jovens X drogas, alcoolismo – O que fazer? 

 

 

Observe-se que as questões propostas par ao debate situam a questão da 

segurança no âmbito das políticas públicas e das relações comunitárias. Apontam já 

para o fato de que o norte do problema da segurança está intimamente ligado à 

resolução dos problemas sociais que atingem o bairro. 

 

 “Mãe Luiza recorda sua história e pensa seu futuro” (1º a 03 maio de 

2006) 

 

Motivados pela reformulação do Plano Diretor, que poderia por em risco a 

estabilidade da moradia no bairro e pela iminência da construção da ponte que 

ligaria o Forte dos Reis Magos à praia da Redinha, organizou-se este seminário, em 

2006, com o objetivo de relembrar o processo histórico de Mãe Luiza, suas lutas e 

traçar propostas e planos de ação para a comunidade. Assim, afirmava-se na 

introdução do Folder (2006, p. 2): 

 

[...] O paredão de prédios  construídos à beira do nosso bairro, em 
Areia Preta, modifica nosso visual e até nosso clima.  
Queremos ter em mãos a nossa história e construir nossos projetos 
antes que outros venham colocar em risco a qualidade de vida de 
nossos filhos e netos. 

 

A programação do seminário foi assim organizada: 
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1º de maio: Debate “Nossa História e Nossos Sonhos”; 
02 de maio: Debate “Projetos oficiais e Nossas Propostas”; 
03 de maio: Plenário – Construção de Documento final. 
Durante o Seminário, acontece uma exposição de fotografias e 
objetos da história de Mãe Luiza. 

  

Desse Seminário, foi redigido documento que apontava, primordialmente, 

para a reafirmação da Lei de Uso e Ocupação do solo de Mãe Luiza, que coloca o 

bairro como Área Especial de Interesse Social – AEIS no Plano Diretor, barrando a 

especulação imobiliária, e para a necessidade da melhoria de educação, cultura, 

esporte e lazer.  

 Em um dos editoriais do jornalzinho Fala Mãe Luiza, assim se pronunciou Pe. 

Sabino sobre a realização do seminário: 

 

 
Mãe Luiza projeta seu futuro 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 
 
Há cerca de um mês realizamos em nosso bairro mais um seminário 
comunitário: Mãe Luiza recorda seu passado e pensa o seu futuro. É 
saudável na postura de qualquer pessoa lembrar suas próprias 
origens e tentar entender e programar o rumo de sua história 
presente e futura. Embora ninguém tenha a bola de cristal para ver o 
que vai acontecer, há projetos que podem ser esboçados, até para 
se estar preparado e atento a enfrentar algum tipo de ameaça ou 
dificuldade. Um estudante não sabe o que vai cair no concurso, mas 
ele se prepara para as questões que terá de enfrentar. Quem não 
pensa, na maioria das vezes não consegue entender o que de fato 
está acontecendo. Um bairro pobre e bem localizado como o nosso 
sempre atiçará a fome da especulação imobiliária. Aqui em Mãe 
Luiza e em outros bairros também, as pessoas às vezes ficam 
apavoradas e neuróticas com a insegurança. Todos ficam com medo 
porque há assaltos, vendas de drogas e até acertos de contas que 
terminam em morte. Infelizmente, neste ano de 2006, estamos 
amargando um triste recorde de morte entre os jovens. É ingênuo 
aquele que não enxerga outras ameaças até mais graves. Como 
também é ingenuidade achar que a questão da segurança se resolve 
somente com mais policiamento. 
Claro, a polícia tem um papel importante, que infelizmente não é 
cumprido. E as estatísticas estão a afirmar isso todos os dias. A 
grande maioria de ações criminosas não é resolvida. As pessoas 
ficam até sem saber se há uma investigação séria para desvendar os 
roubos, os homicídios e o tráfico de drogas. Neste editorial, repito, 
não queremos tratar da necessidade de uma polícia eficiente. Noutra 
circunstância, quem sabe, pode-se debater sobre o papel e a 
eficiência da polícia. Trata-se, agora, de entender que se o bairro 
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funcionasse na prestação de seus serviços, na escola, nas igrejas, 
no lazer, sem dúvida haveríamos de ter logo uma convivência mais 
harmoniosa e de menos medo entre os moradores. O seminário 
apontou para a necessidade da confecção de um plano de 
desenvolvimento, que possa projetar melhoras na área dos 
transportes, do trânsito, do esporte e lazer (não só para os times de 
futebol), no estar atento à especulação imobiliária, nas questões 
ambientais e ecológicas.  O poder público dá conta de dar atenção a 
todas as comunidades? A história mostra que a burocracia pública é 
lenta e na maioria das vezes distante das comunidades, além das 
mazelas das várias formas de politicagens e desvios de recursos 
públicos.   
Sabemos que nem sempre as necessidades sentidas pela população 
são as necessidades percebidas e aceitas pelo administrador 
público. Por isso a comunidade tem de saber o que quer, analisar 
seus problemas a fundo, debater em grupo, convocar suas 
lideranças e sentar no papel através de projetos concretos seus 
desejos e suas necessidades. O nosso seminário vai conseguir se 
desdobrar nisso? Do jeito que conheço a vitalidade do povo de Mãe 
Luiza, com certeza haverá de se chegar lá.  
 

                                   Sabino Gentili (junho de 2006) 
 

 

Todos os seminários tiveram como metodologia do trabalho a construção coletiva do 

conhecimento. Os assessores não estavam ali para dar palestras. Imbuídos de 

maior capital cultural relacionado à temática trabalhada, lançavam mão deste capital 

para conduzir o processo de discussões, provocando os participantes a falarem 

sobre as temáticas, ampliando sua compreensão, para que, daí, apontassem os 

encaminhamentos que seriam alternativas aos problemas apresentados. No entanto, 

esses encaminhamentos deveriam ser bem claros quanto à percepção do que cabia 

ao poder público dar respostas e do que cabia à comunidade responder.  

A elaboração de um documento final foi componente da metodologia de todos 

os seminários. As questões que nortearam os seminários, elaboradas nas reuniões 

de preparação, giraram em torno da problematização do tema e seu impacto na 

comunidade, bem como das alternativas para seu enfrentamento: o que era próprio 

dos moradores e o que era próprio do poder público.  

Foi dos processos de organização desses seminários que fora  amadurecida 

a ideia de que as associações se organizassem em um fórum de entidades para 

fortalecer a representatividade comunitária. E, desse modo, conseguiu-se 
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concretizar aquilo que fora o desejo de Pe. Sabino: o direcionamento das ações é 

assumido pelas várias lideranças comunitárias, que, à revelia dos interesses 

corporativos, põem-se em função dos ganhos coletivos. E o acúmulo dessa 

caminhada também possibilitou a concretização do Fórum de Entidades de Mãe 

Luiza. 

 

 

4.1.2 Três ações e seus desdobramentos 

 

 

1 -  A disputa  pelo solo urbano 

 

As discussões no seminário “Mãe Luiza Existe e Resiste” conduziram à 

continuidade de reuniões para se estudar sobre o contexto da produção do espaço 

na cidade de Natal e a legislação relativa à produção e apropriação do espaço 

urbano. Isso contribuiu para a comunidade constatar que a ameaça era a iminência 

de uma expulsão branca da comunidade. A reflexão, então, conduziu a pensar 

ações concretas para barrar o processo especulativo que então se intensificava. 

Fruto disso, alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo (UFRN) focaram seu 

trabalho de conclusão de curso na temática do direito à moradia e na elaboração de 

projeto de lei que regulamentasse áreas que sofriam com a especulação imobiliária. 

Elas foram, então, com assessoria também da Profa. Dulce Bentes, do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, sistematizando as discussões em 

reuniões periódicas que se sucederam e nelas se formulou a “Lei de uso e ocupação 

do solo do bairro de Mãe Luiza” (Lei n. 4.663/2005). Como iniciativa popular de lei, 

prevista pela Constituição Federal de 1988, representações comunitárias 

apresentaram a proposta ao Conselho de Planejamento da cidade de Natal – 

CONPLAN,  sendo  Mãe Luiza o primeiro bairro a conseguir regulamentação como 

Área Especial de Interesse Social no Plano Diretor da cidade, em 1994. Esse fato 

incidiu, diretamente, em inibir a especulação imobiliária no bairro e, 

consequentemente, na proteção do direito à moradia, como prevê a Constituição do 
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País. Por um período de 10 anos, a comunidade viu-se tranquilizada no tocante às 

ameaças de expulsão.  

Entre 2004 e 2007, durante o processo de revisão do Plano Diretor, esse 

direito viu-se ameaçado, novamente. O setor imobiliário passou a pressionar os 

vereadores para alterar a Lei de uso e ocupação do solo de Mãe Luiza, exatamente 

nos dois pontos-chave que regulam o uso do solo do bairro: o gabarito (só é 

permitida construção de até 2 pavimentos) e o remembramento (é proibido juntar 

vários lotes em construções que excedam os 200m²).  

Para se ter uma ideia da dimensão dessa pressão, durante o processo de 

votação do Plano Diretor, notas saíam na imprensa local falando de quanto valiam 

os votos dos vereadores. A comunidade de Mãe Luiza, então, entrou com uma 

representação junto ao Ministério Público (MP), conforme relata o jornal Diário de 

Natal (25 jul. 2008): 

 

Entidades de Mãe Luiza deflagram denúncia 
 
No dia 7 de maio de 2007, o Ministério Público iniciou investigações 
para apurar denúncias publicadas na imprensa e uma representação 
formulada pelo Fórum de Entidades de Mãe Luiza dando conta de 
um suposto esquema de corrupção de vereadores para aprovação 
de emendas ao projeto de lei do Novo Plano Diretor de Natal. 

 

  

Com base na representação do Fórum de Entidades de Mãe Luiza e na 

denúncia da Procuradora do Município, Marise Costa, que relatou conversa com o 

suplente de vereador, Sid Fonseca, o qual afirmava ser pressionado para votar 

contra o veto do prefeito, porque o voto já estava vendido por Adão Eridan, a quem 

substituía, por R$ 15 mil (DIÁRIO DE NATAL, 25 jul. 2008),  o Ministério Público, em 

uma operação batizada de “Impacto”, invadiu a Câmara dos Vereadores, em 11 de 

julho de 2007, e apreendeu material de sete vereadores envolvidos em recebimento 

de propina para derrubar vetos do então prefeito Carlos Eduardo Alves, a emendas 

do Plano Diretor que poriam em risco o solo da cidade e causariam impactos social e 

ambiental. Dentre os vetos do então prefeito Carlos Eduardo, estava a emenda 
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relacionada à alteração da Lei de Uso e Ocupação do solo de Mãe Luiza, proposta 

pelos vereadores. 

 

Depois de um ano de investigações da Polícia Civil e do Ministério 
Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte recebeu a 
denúncia resultante da Operação Impacto e abriu processo contra 22 
pessoas acusadas de participação num esquema de pagamento de 
propina a vereadores para garantir a derrubada de vetos do prefeito 
Carls Eduardo a emendas do Plano Diretor de Natal, durante votação 
na Câmara Municipal, em julho de 2007.  
Treze vereadores foram denunciados pela prática do crime de 
corrupção passiva: Emilson Medeiros, Dickson Nasser, Geraldo 
Neto, Renato Dantas, Adão Eridan, Adenúbio de Melo, Aluísio 
Machado, Carlos Santos, Júlio Protásio da Silva, Aquino Neto, Edson 
‘Sargento’ Siqueira, Salatiel de Souza e Edivan Martins. Pelo mesmo 
motivo foi denunciado o suplente de vereador Sid Fonseca, que na 
época da votação substituía Adão Eridan na Câmara. 
Apontado como um dos corruptores do esquema, o empresário 
Ricardo Abreu, proprietário da Abreu Imóveis, foi denunciado por 
corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Outras pessoas do seu 
vínculo familiar e profissional também foram indiciadas. [...] 
O relatório do MP diz que, no curso do processo legislativo de 
elaboração do novo Plano Diretor de Natal, durante o primeiro 
semestre e início do segundo semestre de 2007, os vereadores 
denunciados pelo Ministério Público aceitaram promessa de 
vantagem indevida para que, no exercício de seus mandatos, 
votassem conforme os interesses de um grupo de empresários do 
ramo imobiliário e da construção civil ‘que se formou para corromper, 
mediante pagamento de dinheiro, as consciências dos 
representantes do povo natalense’ (DIÁRIO DE NATAL, 25 jul. 2008). 

 

 

Durante a revisão do Plano Diretor, foi necessária uma intensa mobilização 

das organizações comunitárias, de assessoria técnica, inclusive de cooperação de 

grupos internacionais, a exemplo do Prêmio Nobel da Paz, Perez Esquivel, para 

pressionar o poder público municipal a não permitir alteração da Lei que 

regulamenta o bairro como AEIS, o que a custo se conseguiu. Debate se deu 

também no âmbito da imprensa, através de artigos escritos por membros do 

Sindicato da Construção Civil - SINDUSCON, atacando a Lei referida e também por 

meio do rebate feito por defensores do bairro. 

Além das associações de Mãe Luiza, outras organizações, como o Coletivo 

de Mulheres Leila Diniz, o Grupo Fé e Alegria, o Diretório Central dos Estudantes - 
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DCE/UFRN ocuparam a Câmara Municipal de Natal para pressionar os vereadores a 

votarem a favor da manutenção dos vetos do Prefeito. O resultado foi que o Plano 

Diretor da cidade de Natal não sofreu alterações naquilo que dizia respeito às Áreas 

de Proteção Ambiental e às Áreas Especiais de Interesse Social, como é o caso de 

Mãe Luiza. 

A relevância desse processo em uma experiência local, além das implicações 

que se têm no âmbito das discussões sobre acesso à cidade, direito à moradia, 

produção do espaço, aponta para a inversão de uma lógica em que geralmente as 

comunidades são alijadas do poder de decisão, especialmente num contexto em que 

as formas de distribuição de recursos e acesso a bens se dão de modo desigual 

(Telles apud Dagnino, 1994).  

No âmbito da cidade, sobretudo no caso citado, em que uma comunidade 

apresenta Projeto de Lei para garantir o seu direito à moradia, inverte-se a lógica em 

que o setor oficial geralmente faz as leis para o setor civil acatá-las. Como afirma 

Bordenave, essa divisão afeta a participação social e política, porque 

 

tradicionalmente supõe-se que o setor oficial é o iniciador e promotor 
do desenvolvimento, sendo o setor civil apenas seu benefeciário... ou 
vítima. Esta dicotomia tem tido como saldo a existência de um 
verdadeiro abismo entre os dois setores. De um lado estão os 
tecnocratas e burocratas que planejam, decidem e executam. Do 
outro lado, uma enorme massa de pessoas somente dedicadas a 
seus próprios interesses e negócios. (BORDENAVE, 1994, p. 53). 

 

No caso em questão, não está em jogo somente o setor oficial, mas também 

o poder econômico, através do setor imobiliário, que disputa o território, amparado 

por uma rede internacional que lucra com as atividades turísticas. A experiência de 

Mãe Luiza evidenciou a importância das lutas comunitárias e da apropriação do 

saber técnico, tomando as ferramentas legais, a exemplo da iniciativa popular de lei, 

garantida pela Constituição Federal, do Estatuto da Cidade, como norteadoras de 

sua ação. Esse ganho não seria possível sem a participação da comunidade, 

considerando-se o seu modo de estar no mundo, e uma articulação em rede 

(SHERER-WARREN, 1993), que punha em intercessão a comunidade, a 

universidade e as estratégias de enfrentamento, entre as quais, a adesão do Prêmio 
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Nobel da Paz, Perez Esquivel, que, ao ser solicitado, escreveu carta ao prefeito e 

aos vereadores alertando-os sobre a condição de ferir direitos humanos e atrair a 

atenção da comunidade internacional por isso.  

 
É fundamental, nesse sentido, revitalizar a luta pela permanência das 
conquistas, contando-se com as forças sociais favoráveis à causa e 
com todos os meios disponíveis de formação de opinião e de 
pressão conforme o ocorrido em Mãe Luiza: reuniões (seminários, 
oficinas) constantes de discussão, contando com a comunidade, 
lideranças comunitárias, assessoria técnica sobre a realidade social 
do bairro e os instrumentos legais que garantem a permanência dos 
moradores [...] 
Identifica-se, nessa experiência, que o êxito da comunidade na 
aplicação do instrumento ZEIS entre 1995 e 2007 está fortemente 
vinculada à conjunção de fatores como: (I) processos de participação 
e controle social; (II) assessoria técnica continuada; (III) trabalho de 
ampliação e fortalecimento da rede de proteção social para além do 
plano local, através da integração com as redes nacionais e 
internacionais de direitos humanos, em especial do direito à moradia 
(BENTES; FERNANDES-TRINDADE, 2008, p. 155-6). 

 

Assim, a comunidade resgata a sua palavra – porque apreende a realidade 

em que está inserida e, a partir dela, constrói os meios para nela intervir, 

apropriando-se de outros saberes que lhe possibilitam compreender as variantes 

sociais, culturais, políticas, econômicas que conformam os moradores à dada 

situação de vida. Essa apropriação conduz a comunidade a se impor no espaço e 

firmar-se como agente coletivo, que requisita participação, reflete sobre suas 

necessidades mais sentidas e negocia, inclusive, com o poder instituído. Ou seja, o 

que há de movimento em Mãe Luiza é uma apropriação da identidade comunitária 

como veículo de educação da própria comunidade que aponta para os seguintes 

princípios: 1. a comunidade deve agir por si mesma; 2. não pode somente esperar o 

poder público; 3. deve propor para o poder público, sendo agente produtor de sua 

historicidade. 
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2 - “A educação pelo tijolo”: a experiência do mutirão SOS sopapo. 
 
 
 

Caro Menino Jesus73 
 

                                            

 [...] Caro Menino Jesus, vejo você na gruta de Belém, um lugar não 
muito apropriado para criança nascer. Sei que muita gente ao saber 
do seu nascimento, por curiosidade ou por gostar foram ver você. 
Umas pessoas até levaram uns presentes para você. Alguém veio de 
longe seguindo uma estrela e enfrentando até dificuldades chegaram 
até você. Sei também que você foi a causa, mesmo sem querer, da 
morte de um bocado de criança, que aquele tirano de Herodes 
mandou matar, porque queria atingi-lo...  
Você sabe tudo e sabe também que umas famílias aqui em nossa 
comunidade estão lutando por uma casa. Estamos fazendo um 
mutirão. Mas parece que nem todos  topam participar. Queria tanto 
que você ajudasse todo mundo a entender que cada um tem direito a 
ter casa decente e que todos têm de fazer por onde para sair do 
sufoco. 
Pode ainda hoje em dia, aqui entre nós,  haver alguém, que, mesmo 
sem querer, digamos só por ignorância - não queria nem pensar que 
fosse por preguiça ou comodismo -  esteja causando a morte de 
crianças inocentes. 
Muita gente está visitando nosso trabalho. Alguns por curiosidade. 
Outros por solidariedade.  A gente tem recebido - como você - 
presentes em objetos e presenças em pessoas. Tudo isso alegra 
nosso coração. Abençoa a todos que nos ajudam e dá força a todos 
os lutadores por vida. 
Você sabe, Menino Jesus, que aqui perto do nosso trabalho, temos 
um farol?  Será que tem algo a ver com a estrela de Belém?  
Um grande abraço. 

Pe. Sabino 
 

 

 Experiências de mutirão são inúmeras por esse Brasil afora, inclusive sendo 

usadas como estratégias de governos para viabilizar determinadas políticas. Sabe-

se de inúmeras reclamações de que aqueles que deveriam se envolver em uma 

atividade como essa, “para o seu próprio bem, não se envolvem”, “que não querem 

participar”, etc. No entanto, ensina-nos Paulo Freire e não custa repetir, toda 

participação só é possível de ser viabilizada quando os envolvidos se sentem 

sujeitos dela. Foi por isso que uma experiência de mutirão para construção de casas 

foi concretizada, no decorrer de um processo que durou cerca de 8 anos. Como isso 

                                                 
73 O início desse texto fora citado na página 62. 
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foi possível? Conforme observa François Polet, em seu Memorial para obtenção do 

grau de licenciado em Sociologia:  

 

um dos aspectos fundamentais do projeto é que os favelados não 
construíram cada um a sua casa, mas todos juntos construíram suas 
casas. Primeiro, é indispensável a uma boa organização do trabalho 
uma divisão eficaz de tarefas, que também visa a incutir nos 
favelados um espírito de ajuda mútua e uma consciência coletiva 
(POLET, 1999, p. 83. Tradução livre). 

 

 O projeto a que se refere François Polet, belga que, juntamente a um grupo 

de mais cinco amigos, passou um ano em Mãe Luiza, trabalhando como voluntário, 

era o projeto SOS Sopapo cujo  gérmen se encontra em 1995, quando a Pastoral 

Operária da Arquidiciose de Natal planeja uma intervenção em uma realidade de 

exclusão social. Em 1995, 

 

o tema da Campanha da Fraternidade lançada pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB era sobre a Exclusão. Nesse 
ano, também seria realizado o VII Nordestão, encontro regional da 
Pastoral Operária. A atividade preparatória para o encontro era que 
os estados do Nordeste pesquisassem as condições de vida e 
anseios de uma determinada localidade que apresentasse índices de 
exclusão. Terminada a pesquisa, seu resultado deveria ser 
apresentado aos pesquisados, para que, em se vendo no contexto 
do grupo em que estavam inseridos, fossem provocados a viabilizar 
uma alternativa para o problema que para eles fosse mais sentido 
(FERNANDES, 2000, p. 130).  

 

 Em Natal, foi escolhida a Favela do Sopapo, construída sobre uma área 

dunar, uma encosta próxima ao Farol de Mãe Luiza. Morando lá, em barracos, 

desde 1987, coincidentemente em um período em que houve aumento exorbitante 

dos aluguéis no Brasil, efeito do fracasso do Plano Cruzado do Governo Sarney74, 

em condições subumanas, essa população ainda convivia com o perigo de ser 

vítima de deslizamentos, visto que o terreno onde estavam foi considerado como 

área de risco pela equipe do Departamento de Arquitetura da UFRN. 

                                                 
74 Em 1987, o Plano Cruzado havia-se tornado apenas outro programa de estabilização fracassado. 
Os preços dispararam, a indexação foi resposta como um meio de conviver com a inflação e a 
população mais uma vez ficou cética em relação a qualquer plano governamental (SKIDMORE, 2003, 
p. 273). 
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 A PO realizou, então, a pesquisa. Depois dos dados coletados, foi marcada 

uma reunião com os moradores da favela para apresentação dos dados, de modo 

que visualizassem aquele universo no qual estavam inseridos. Mais de setenta 

pessoas, do universo de cerca de 100 barracos, se fizeram presentes na reunião. Ao 

serem questionadas sobre qual seria a prioridade deles, afirmaram: “a casa”. Aqui se 

evidencia um dado interessante, pois os membros da PO esperavam que dissessem 

que a prioridade era o emprego, ancorados nos dados que mostravam uma 

população desempregada ou vivendo de biscate ou na informalidade; esperavam 

que apontassem a erradicação do analfabetismo. Ao insistirem com os participantes 

sobre isso, que emprego, educação eram importantes, responderam: “para nós o 

importante é a casa”.  

A partir disso, o grupo da PO foi fazendo outras perguntas: “Se o problema é 

a casa, quem irá construir? E os moradores da favela: “a prefeitura”. E a PO: “Por 

que a prefeitura?” Então, outros questionamentos foram feitos de modo que os 

participantes se sentissem responsáveis por quaisquer de suas ações, mesmo que a 

prefeitura fosse construir suas casas. Assim, outras reuniões foram marcadas para 

se dar continuidade ao debate sobre as prioridades que os favelados apontavam. 

Registra Polet (1999, p. 82. Tradução livre):  

 

Conscientização e responsabilização progressiva, de reunião em 
reunião, abordando o problema das casas, finalmente se traduziu no 
estabelecimento de um projeto ambicioso: os favelados deviam 
tomar seu destino em mãos e começar a trabalhar se eles queriam 
um habitat decente e digno. Foi assim que nasceu o projeto “SOS 
Sopapo”. 

 

 Nestas reuniões, tirou-se uma coordenação, eleita pelos próprios moradores 

do Sopapo: Ivanaldo, Joseane, Josefa (Branca), Laura, Sandra, Vera. E as primeiras 

dificuldades: conseguir terreno para construção das casas; conseguir material para 

construção. Foi aí que se buscou negociar com a Marinha a cessão do terreno 

vizinho à escola Dinarte Mariz. Negociação que envolveu o poder público, pois a 

Marinha se dispôs a doar o terreno em troca de a Prefeitura dar as condições para a 

construção de uma casa, usada por funcionários que cuidavam da manutenção do 

Farol. O que foi concretizado, para que os favelados pudessem ocupar legalmente e 
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construir suas casas. Outras alternativas encontradas: os próprios moradores 

fabricariam seus tijolos. Marjorie Medeiros, arquiteta que compunha o grupo Terra e 

Terro e também era funcionária da UFRN, elaborou uma proposta de remoção. Os 

moradores da favela buscariam sempre as parcerias possíveis, como também 

promoveriam suas atividades para consecução de recursos. Foi desse modo que 

organizaram uma exposição no pátio do supermercado HiperBompreço da Av. 

Prudente de Morais. Apresentaram fotos do trabalho, o que já tinham conseguido e o 

que era necessário conseguir. Panfletagens com folder do projeto foram feitas para 

sensibilizar a população com o trabalho. Dizia o folder “SOS Sopapo – um povo em 

busca de moradia digna”: 

 
 
O que queremos: 
 
Construir nossas casas com o suor do nosso rosto e com o apoio dos 
amigos. 
Negociar o terreno onde surgirão nossas moradias. 
 
Construindo nossas casas, estamos também construindo nossa vida 
comunitária, porque acreditamos que podemos administrar nossa 
convivência (FOLDER, p.3). 
 
Fundo 
 
Sabemos que é preciso se ter dinheiro para construir casa. Nossa 
ideia é buscar recurso em 
 

 Orçamento da Prefeitura; 
 Fundação Nacional de Saúde; 
 Outros órgãos dos governos municipal, estadual e federal; 
 Organizações não governamentais; 
 Nosso esforço pessoal, através de rifas, pedágios, bingos, 

apoio dos amigos... 
 
À medida que o dinheiro for chegando, vamos depositar em conta de 
POUPANÇA que será movimentada por um grupo da gente. 
 
Todos ficam sabendo quanto entra e quanto sai (FOLDER, p. 6). 

 

A construção do Canteiro de Obras do SOS Sopapo iniciou-se em maio de 

1996, contando com a participação de 20 famílias que, em mutirão, organizavam-se 

para construir 60 casas em 2 pavimentos, com 2 quartos, sala, banheiro e cozinha 

(Fala Mãe Luiza, 27/12/1998, p. 1). “Em março de 1999, 25 famílias estavam 
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morando nas suas casas e continuando o trabalho na construção das casas da 2ª 

etapa. Em dezembro desse mesmo ano, já contavam com a instalação das redes 

elétrica e hidráulica” (FERNANDES, 2000, p. 129). 

Na assessoria ao Projeto SOS Sopapo, estavam: Pastoral Operária; Terra e 

Teto; Centro Sócio-Pastoral N. Sra. Da Conceição; Departamento de Arquitetura da 

UFRN. Como registra François Polet, tal processo, 

 
obviamente, não é sem tensões, porque os papéis não são sempre 
bem definidos e, por vezes, leva a situações que irritam as 
suscetibilidades individuais. As reuniões oficiais do mutirão visam a, 
notadamente, apasiguar as tensões, a encorajar os mais 
desesperançados e a tomar certas decisões concernentes ao futuro 
do mutirão (POLET, 1999, p. 83). 

 

 Essas “suscetibilidades individuais” mostravam-se de várias formas: 

competição, pequenas intrigas, desencorajamento, resistência ao trabalho em 

equipe e, até ao próprio trabalho do mutirão.  Conforme reproduziu Mário Ivo as 

palavras de Sabino, “é mais fácil tirar as pessoas da favela do que tirar a favela das 

pessoas”. Logicamente, as incorporações – ou as “aderências”, para usar 

terminologia de Freire (2006) – do contexto social em que se vive, com suas 

relações de dominação, de competitividade, do cada um por si, e até do perfil do 

opressor, que trata o outro de cima para baixo, são externadas com maior 

visibilidade em momentos em que há várias pessoas que se agregam em um 

trabalho contínuo. Desse modo, cumpria a assessoria seu papel em fazer com que 

essas questões viessem à tona e pudessem ser resolvidas no âmbito do grupo. 

Nessas reuniões, que aconteciam todas as sextas-feiras, no próprio canteiro de 

obras do mutirão, o momento era de avaliar o trabalho da semana, expor os 

problemas advindos tanto do trabalho como das relações entre os sujeitos. Um dos 

mutirantes, Hélio Firmino, atuante desde o princípio, declara: “A reunião da 6ª feira é 

importantíssima, é a continuidade do nosso trabalho no canteiro, porque é lá que a 

gente discute, avalia e planeja as tarefas da semana” (FALA MÃE LUIZA, 21 mar. 

1997, p. 2). 

Em que pesem as tensões, a experiência do mutirão contribuiu não só para  

fortalecer as relações de solidariedade, mas também para a formação profissional – 

muitos homens engajados no trabalho, antes sem qualificação profissional, 
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tornaram-se pedreiros, eletricistas – e até para recuperar pessoas antes entregues 

ao ócio e aos vícios. É ilustrativo o depoimento que segue: 

 

Em termos de construção das casas é igual a outra construção, mas 
a forma é que é diferente. É mutirão, todos trabalham. (...) Construir 
a casa é um sonho que a gente tem... é muito importante.  Depois de 
terminar minha casa minha convivência vai mudar muito. Vou 
conviver com minha família. (...) Depois que comecei a trabalhar no 
mutirão todos os dias me recuperei mais, porque antes eu bebia 
muito, era muito solto. Com a nova morada muita coisa vai mudar na 
minha vida e da minha família pra melhor (Alderi Gomes, 32 anos, 
mutirante do SOS Sopapo. In: Fala Mãe Luiza, 12/02/1999. Gente do 
Morro, p. 3). 

 

3 - “Mãe Luiza pensa seu passado e constrói o seu futuro”: educação, cultura, 

esporte. 

 

 Desdobramento do seminário acontecido em 2006, que culminou no 

desenvolvimento de um plano de ação para Mãe Luiza, nas reuniões comunitárias 

que se seguiram, conforme apontou Pe. Sabino em seu artigo “Mãe Luiza projeta 

seu futuro: quem sabe faz a hora não espera acontecer”, este projeto está em curso. 

Nas reuniões, mediante o desafio de educar os jovens e inseri-lo à vida comunitária, 

as organizações comunitárias chegaram ao consenso de que era urgente um projeto 

que viabilizasse a integração do esporte, do lazer, da educação. Pensou-se, então, 

que o lugar propício para a concretização dessa proposta seria a Escola Estadual 

Dinarte Mariz, que já dispõe de uma quadra e detém maior espaço físico.  

Outro elemento importante é que esta escola estava em vias de ser fechada, 

devido a uma situação de precariedade extrema: falta de professores, abandono, 

biblioteca sem condições de funcionamento, espaço físico degradado, 

especialmente salas de aula. Em vistas disso, a quantidade de alunos que procurava 

a escola para realizar matrícula foi se reduzindo substancialmente. A comunidade 

realizou reuniões no espaço da própria escola para discutir os problemas por que 

esta passava. Exigiram seu funcionamento, não seu fechamento. Que o poder 

público exercesse seu papel.  

A Escola Estadual Dinarte Mariz foi uma conquista da comunidade, pois há 

muito se reivindicava uma escola que atendesse à demanda do Ensino Médio, visto 
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que os estudantes que chegavam a esse nível de ensino tinham de ir para as 

escolas “lá de baixo”, ou seja, as escolas situadas fora do bairro. Em 1985, a escola 

fora inaugurada, com oferta de ensino fundamental pela manhã e à tarde, e nível 

médio, no noturno. 

Preocupados com a manutenção, a gerência dos equipamentos e possível 

apropriação do bem comunitário pelo poder público, foi acordado que a 

administração do Complexo Poliesportivo de Mãe Luiza ficaria a encargo do Centro 

Sócio Pastoral. Mas as parcerias com os poderes públicos municipal e estadual 

foram buscadas, através de suas secretarias de Educação, no intuito de que 

empreendessem esforços para  resgatar a educação no bairro, especialmente na 

escola Dinarte Mariz. Isso, considerando que não bastava ter o complexo esportivo e 

a escola não funcionar. 

Esse plano de ação, segundo registro no blog Fala Mãe Luiza75,  

 
consiste em mover a comunidade rumo a um futuro de maior 
segurança, qualidade de vida, emprego, renda, cultura, esporte e 
bem estar. Em torno dessas idéias alguns projetos foram sendo 
elaborados e discutidos”. Eles foram apresentados à comunidade e a 
diversos apoiadores do Centro Sócio-Pastoral. Em 2009 tivemos a 
feliz notícia de que o escritório de arquitetura HERZOG e DE 
MEURON havia resolvido apoiar projetos de desenvolvimento para o 
bairro.  

 

 Jacques Herzorg e Pierre de Meuron são os fundadores desse famoso 

escritório de arquitetura suíço que existe há mais de trinta anos e, entre outros 

grandes projetos, foi responsável pela construção do Estádio Olímpico “Ninho de 

Pássaros”, em função da realização dos jogos olímpicos de Pequim, China, em 

2008. 

 Mediante o projeto de intervenção para Mãe Luiza, a representante da 

Fundação Ameropa, Nicole Miescher, que já apóia a Casa Crescer, interessou-se 

pelo projeto de esportes e entrou em contato com o escritório Herzorg & Meuron. 

Assim, em 3 de julho de 2009, uma equipe desse escritório chegou à Mãe Luiza e 

teve seu primeiro contato com o bairro e com o CSPNSC. 

                                                 
75 Disponível em: <http://jornalfalamaeluiza.blogspot.com/> Acesso em: 23 jun. 2011.  
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 Conheceram o bairro, andaram por ele a pé, fizeram a trilha pelo Parque das 

Dunas que leva até Mãe Luiza. Solicitaram conhecer o entorno do bairro, o centro 

histórico da cidade. Estudaram o processo de colonização do Rio Grande do Norte, 

o surgimento da cidade de Natal, as intervenções que nela foram feitas. Voltaram em 

2010, munidos dessas informações. Contextualizaram o bairro de Mãe Luiza para 

poder traçar seu projeto. Em 05 de maio de 2011, o escritório de arquitetura Herzorg 

& Meuron fez o lançamento do Projeto Poliesportivo da Escola Dinarte Mariz, em 

reunião que contou com a presença, além de lideranças comunitárias, com as 

diretoras da escola, representantes das secretarias de educação municipal e 

estadual.  

 

No momento foram feitos os últimos ajustes com relação às 
necessidades da comunidade e as questões legais para que os 
arquitetos, a partir de agora, se debrucem na elaboração da planta 
do projeto. É o sonho e o desejo da comunidade se materializando 
após tantas discussões. Mãe Luiza como Área Especial de Interesse 
Social necessita de desenvolvimento pensado por seus moradores e 
para os seus moradores. A garantia de que um instrumento dessa 
magnitude, de fato venha atender a comunidade, está na Lei de Uso 
e Ocupação do Solo de Mãe Luiza. Lei essa que é muito valiosa para 
a sua população.76 
 

 
Figura 10 - Lançamento do Projeto poliesportivo de Mãe 
Luiza 
 

 
Fonte: <http://jornalfalamaeluiza.blogspot.com/> 

                                                 
76 Disponível em: <http://jornalfalamaeluiza.blogspot.com/> Acesso em: 20 jun. 2011. 
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Figura 11 - Lançamento do Projeto poliesportivo de Mãe 
Luiza Reunião com técnicos  
 

 
Fonte: <http://jornalfalamaeluiza.blogspot.com/> 

 

Desse modo, o Projeto consiste em uma integração das alternativas 

encontradas pela comunidade durante o Seminário “Mãe Luiza recorda sua história 

e pensa seu futuro”, que abrange esporte, cultura, lazer; educação e 

profissionalização e geração de renda: 

Os Projetos em Vista para o Benefício da Comunidade 

 Ginásio Poli-Desportivo na área de esportes da Escola Dinarte 
Mariz; 
 Ampliação e melhorias do Centro Desportivo; 
 Anfiteatro/Escola de Música; 
 Centro Profissionalizante no Brisa do Mar; 
 Projetos de geração de renda. (FALAMAELUIZA, 23 jun. 2011). 

 

Essa é uma ação que está em processo. O Pe. Sabino, que só chegou a 

participar do Seminário referido, não viu os seus desdobramentos, devido a seu 

falecimento dois meses depois de o seminário ter ocorrido. No entanto, a formação 

engendrada por ele, em todo o período em que esteve em Mãe Luiza, possibilitou 

que os que ficaram dessem continuidade ao processo desencadeado. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO: Pe. SABINO E A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO  

 

 

stabelecer espaços de expressão – da fala, do corpo – ao mesmo 

tempo, provocando os sujeitos para que se percebam como tais, 

estabelecendo as pontes das suas falas com as suas ações, 

constitui a base de significação que possibilita a esses sujeitos se posicionarem no 

mundo e perceberem suas potencialidades de mudança. Isso é, em síntese, o 

método de ação de Pe. Sabino. 

Qual o impacto, então, dessa dinâmica, em uma localidade que contabiliza, 

17.113 habitantes77, os quais sobrevivem com uma renda variando de zero a três 

salários mínimos?78  

Quando Paulo Freire (2005) chama a atenção para a necessidade de se 

educar para libertar, ele identifica duas questões centrais para esse processo: a 

palavra e a ação. Para ele, são as categorias fundamentais para a construção da 

autonomia dos sujeitos. Mas que autonomia, que sujeitos? 

É importante evidenciar que, para Freire (2005), a educação só tem sentido 

se cumpre a função de fazer com que o ser humano descubra as possibilidades de 

sair de sua situação de apatia, dependência e subserviência. Assim, seu conceito de 

autonomia está ligado “à formação de uma consciência crítica que gere 

compromisso social” (RIBEIRO, 2003, p. 41). Alcançar essa consciência crítica é a 

condição para que sujeitos se constituam a partir da problematização da sua própria 

lide cotidiana. Essa noção está ancorada em Alain Touraine para quem o sujeito não 

é o indivíduo, mas o ator coletivo. “[...] ele constitui o seu campo de ação e de 

liberdade aproximando os contrários, alargando a sua experiência e recusando 

todas as ilusões do Eu-mesmo, todas as formas de narcisismo” (TOURAINE, 1992, 

p. 262). 

                                                 
77 Segundo dados do IBGE, 2009. In: SEMURB. Anuário Natal 2010. Natal: SEMURB, 2010. 
78 Dados das pesquisas: 1 SOCIABILIDADE METROPOLITANA – formas e significados das relações 
associativas contemporâneas. Natal: UFRN, fev. 1999. (Relatório de Pesquisa). 2 A CONDIÇÃO DE 
POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO DE NATAL. Natal: Funpec, 2005. Depto. de 
Serviço Social, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Base de Pesquisa Trabalho, Ética e 
Direitos. (Relatório de Pesquisa). 

E 
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Tornar-se sujeito, então, diz respeito à assunção de uma postura reflexiva 

mediante seu mundo e do protagonismo da própria história. 

Ao chegar a Mãe Luiza, o Pe. Sabino deparou com  um contexto social muito 

dinâmico no qual os sujeitos se moviam sob resistência. Apesar disso, também havia 

situações – em que pesem as ações reivindicativas pontuais – de perceberem-se as 

necessidades, mas se adotarem posicionamentos como “eu não sei como, o que 

fazer” ou “vamos esperar alguém olhar para nós”. Atitude típica do oprimido que, 

tendo incorporado os mecanismos da dominação, sente-se incapaz de agir frente à 

determinada estrutura. Lembremos a busca por respaldo em uma autoridade, 

quando as pessoas queriam construir seus barracos, segundo depoimento do Pe. 

Sabino: “se a polícia vier, foi o padre que mandou”. Então, a realidade de muitos dos 

moradores de Mãe Luiza era a seguinte: pessoas morando em áreas de risco, em 

barracos ou casas de dois ou três vãos, em favela, significativa incidência de 

mortalidade infantil por desnutrição, de violência, de jovens se envolvendo com 

drogas, de abandono dos estudos79, de alcoolismo, de idosos em situação de 

abandono.  

A parte mais organizada do bairro, as ruas João XXIII e Guanabara, abrigava 

as associações formais, os campeonatos de futebol, as manifestações do folclore, 

mas também a forte prática assistencialista e paternalista das lideranças instituídas. 

Prática herdada do contato com as oligarquias locais e com a política de favores 

engendrada por estas. Segundo depoimentos, formou-se em Mãe Luiza, inclusive, 

um grupo de oposição a essas lideranças, chamado de “Novo Aeon”80 – referência à 

sociedade alternativa pregada por Raul Seixas na música homônima. Conflitos por 

moradia se seguiam, e as instituições formais não conseguiam fazer frente, de modo 

organizado, às agressões dos poderes instituídos. Tanto que na memória da 

comunidade é recorrente a lembrança de Eliseu Satanás, que “não tinha dó nem 

piedade” quando a ordem era derrubar os barracos dos “invasores”. O senhor Zé 

Bernardo, por exemplo, morador de Mãe Luiza desde os anos 60, contou que “Eliseu 

                                                 
79 Segundo dados da pesquisa Sociabilidade Metropolitana (1999), já nos anos 90 e a taxa de 
escolaridade continuava baixa: as pessoas que chegavam à universidade contabilizavam 1,5%, e a 
maioria só terminava o Ensino Fundamental.  
80 Esse grupo era formado pelos jovens ligados à arte e alguns, ligados a Sérgio Dieb, militante do 
PCB e futuro vereador da cidade, eleito no primeiro pleito municipal após a abertura política, em 1988 
(FERNANDES, 2000). 
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Satanás não era boa peça, não, e dava terreno a quem ele ia com a cara” 

(FERNANDES, 2000). A falta de intervenção mais organizada da comunidade cujos 

moradores estavam mais preocupados em garantir o seu pedaço de chão, além de 

suprir outras carências, abria espaço, então, para que o fiscal da prefeitura fosse a 

Lei. Propiciava, também, que algumas negociações se dessem com base na troca 

de favores, momento em que a noção de comunidade se fragmentava em função da 

necessidade primeira de sobrevivência, e os embates se dessem na base do cada  

um por si. Era quando surgia, aqui e acolá, uma centelha de organização – mesmo 

quando a preocupação primeira era garantir a sobrevivência, como a da Rua Nova, 

relatada por Pe. Sabino, e como a atitude de vários moradores que faziam no seu 

barraco um vão de tijolo e investiam em eletrodomésticos para livrar o barraco de ser 

derrubado (LEITÃO, 1979). Isso acabou pressionando o prefeito biônico da época, 

José Agripino Maia81, a entregar Carta de Aforamento aos moradores, em 1982. 

Contudo, as ocupações em áreas de dunas continuavam e, com tanta teimosia em 

reconstruir seus barracos, como a da favela da 11ª Tva. João XXIII, a população 

consegue pressionar a prefeitura, agora sob administração de Marcos Formiga82, 

para promover mutirão a fim de construir o Conjunto Promorar.  

No entanto, outra postura também se viabilizava na solidariedade, quando 

moradores, já de posse de lotes de terra, cediam um pedaço do que havia 

demarcado para o recém-chegado “invasor”, que já não encontrara mais lugar e 

padecia com a família sem ter onde ficar. E, assim, muitas casas foram se 

construindo umas em cima das outras, por esse processo de “doação”, o que deu a 

configuração a Mãe Luiza de um “espaço geográfico marcado por ruas sem saída, 

becos, vielas, ladeiras e escadarias” (AMARAL, 2011, p. 63), conforme ilustram as 

fotos que seguem.  

 

 

 

                                                 
81 A atitude de José Agripino, então membro do PDS, em que pesem as pressões dos moradores, 
também consistiu em estratégia para pavimentar a sua candidatura ao governo do Estado, em 1982, 
quando aconteceriam as primeiras eleições diretas para deputado estadual e governador, das quais 
saiu vitorioso sobre Aluízio Alves, candidato do PMDB.  
82 Marcos César Formiga foi o último prefeito biônico de Natal, nomeado por José Agripino, e 
administrou a cidade de 1983 a 1986. 
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Figura 12 - Vista do bairro de Mãe Luiza 
 

 
Fonte: Acervo de Carmem Amaral, 2011. 
 
 
Figura  13 - Casas da R. João XXIII 
 

 
Fonte: Acervo de Carmem Amaral, 2011. 

 

Ao deparar-se com esse contexto, mesmo sem uma estrutura montada, o Pe. 

Sabino começou a empreender uma dinâmica de encontros com jovens, com idosos 

e demais moradores da comunidade, nos espaços nela existentes: as missas eram 

celebradas no CEMIC (salão da antiga FEBEM onde se desenvolviam atividades 

recreativas, cursos de bordado, de artesanato em madeira, em telha, etc.) ou no 
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pátio da Escola Estadual Prof. Severino Bezerra de Melo, bem como aí aconteciam 

as reuniões, a catequese. Ao buscar construir a Igreja de Mãe Luiza e seu centro 

paroquial, o Centro Sócio Pastoral N. Sra. da Conceição, a ideia do mutirão surge 

nesses encontros, em que já se contava com a experiência da Rua Nova, no próprio 

bairro, bem como com o acúmulo que trazia dos processos organizativos oriundos 

da Ação Católica, da PJMP, o que já remete para trabalhar o sentimento de ser 

partícipe do que se constrói. 

Então, ao contar com uma estrutura institucional, o Pe. Sabino sistematizou 

suas ações em três frentes: no campo do atendimento às demandas comunitárias – 

da assistência, no campo da ação coletiva e no da educação.  

Também foi necessário apostar na formação de novos atores sociais que 

pudessem ser multiplicadores desse “modo particular de mobilizar e educar”, 

apostando na sua autonomia. E para isso, também investia para que esses atores 

se apropriassem de sua metodologia. Pertinente é a experiência relatada pela Profa. 

Dulce Bentes83, do Departamento de Arquitetura da UFRN, sobre seu primeiro 

contato com as reuniões em Mãe Luiza, em 1992, e sobre o fato de haver tido 

continuidade na assessoria ao movimento comunitário:  

 

Dois aspectos importantes: desde o início, nós tivemos interesse em 
desenvolver esse trabalho de monitoramento da cidade, que já 
fazemos desde os anos 80 [...] através do sindicato dos arquitetos e 
do IAB nós sempre monitoramos essa parte, aqui da pinto Martins, 
dos espigões. Mas numa comunidade, trabalhar assim com um grupo 
específico eu não tinha nenhuma experiência, mais localizada, no 
sentido da permanência maior para desenvolver um trabalho. Então, 
o mais importante foi ter podido contar com a metodologia popular de 
Pe. Sabino. E foi um aprendizado fazendo, convivendo. Havia, por 
exemplo, uma série de reuniões que a gente não entendia – porque 
ele [Pe. Sabino] não ficava, porque ele não estava. E a gente ficava 
completamente perdido, porque ele encaminhava a reunião, depois 
ele ia para outra reunião... E, depois de muito tempo, a gente foi 
entendendo que aquilo fazia parte da metodologia, que em todo 
tempo ele não precisava estar mesmo, e toda a construção do 
trabalho se dava – que era você, Edilsa (você era pequenininha 
também... risos). Quantos anos você tinha em 92? Tinha Josélia, 
também. Então tinha uma equipe que com ele trabalhava e que 
vocês já tinham uma formação. Então, sempre, sempre, a gente 
ouvia, procurava entender como funcionava, a dinâmica da 

                                                 
83 Entrevista concedida em janeiro de 2009. 
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discussão, para a gente saber o que ia fazer. Quando a gente vinha 
para cá, o que dava um desespero na gente, porque a gente nunca 
sabia como ia apresentar. Porque o nosso costume era dar aula, 
então aqui, não funcionava, porque a gente chegava, já estava todo 
mundo conversando, vocês já entravam naquelas dinâmicas. Então, 
isso foi um longo tempo de aprendizado e, para mim, foi a maior 
herança [...]. 
 
 

Percebe-se, então, que o intuito era não só que houvesse multiplicadores, 

mas que estes fossem capazes de conduzir os processos, o que se foi 

concretizando no estabelecimento de um grupo permanente de reflexão sobre o 

trabalho comunitário, que se forjava para além das reuniões gerais. Esse grupo, fora 

os participantes que têm no Centro seu espaço de trabalho, também conta com 

outros sujeitos que, tendo origem em Mãe Luiza ou não, contribuem com as 

discussões e com as ações desencadeadas. É desse modo que Josélia, Ion, Loyse, 

Edilsa, Ednalva, Ir. Francisca vêm dando sustentação às atividades do CSPNSC 

após a morte de Pe. Sabino Gentili. Claro que, dispor da instituição Centro Sócio 

Pastoral possibilitou contar com o trabalho permanente de alguns desses militantes, 

como Edilsa, Ednalva e Ir. Francisca. Servidoras públicas, por meio de convênio com 

Estado e Município, o Pe. Sabino conseguiu que ficassem lotadas no Centro Sócio. 

Primeiramente, a Ir. Francisca, que era professora do Ensino Fundamental I na E.E. 

Monsenhor Alfredo Pegado, era a responsável pela administração cotidiana da 

instituição, além de também atuar ministrando cursos de costura, bordado, 

coordenar grupo de fabricação de redes. Ainda, no espaço religioso, era a 

responsável pela catequese de crianças e adolescentes.  

Edilsa Gadelha, Orientadora Educacional, passou a atuar na coordenação 

das Escolas Espaço Livre e Casa Crescer. Ednalva, pedagoga, atua no Espaço 

Solidário. Ion permaneceu como médico voluntário e Loyse, desde que fundado o 

Espaço Solidário, fora contratada pela instituição para coordenar esse Lar de 

Convivência, ao qual dedica tempo integral.  

Para além do trabalho institucional, estendem suas atividades ao movimento 

comunitário, buscando estabelecer essa parceria com as demais entidades 

comunitárias no que se refere à própria organização dos moradores para fazer frente 

a seus desafios e viabilizar os projetos.  
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Além disso, houve o estabelecimento de parcerias que foi se dando a partir de 

relações pessoais, mas que depois, constituiu-se em uma rede formal de apoio às 

atividades do CSPNSC. Foi assim que teve início a história de Partnerschaft, na 

Alemanha, e dos Amis de Mãe Luiza, na Suíça. 

 

 

Parcerias 

 

 

 Como registrado em depoimento anterior, a origem da Partnerschaft se deu a 

partir da amizade entre o Pe. Konrad Albrecht, que era pároco na cidade de 

Penzberg, na Alemanha, e o Pe. Sabino Gentili. Em entrevista, o Pe. Konrad84 

retoma esse início: 

 

Desde o início fomos simpáticos um ao outro. Sabino era 
transparente, verdadeiro. Eu gostei da sua visão de Missão. Eu 
mesmo fui padre na congregação dos Beneditinos e me interessei 
por isso. Encontramo-nos muitas vezes quando ele passava em 
Penzberg e falamos muitas vezes ao telefone. Depois visitei Sabino 
em 1987, no Brasil. Isso fortaleceu muito a amizade. Eu já sabia 
muito, mas ver as coisas no Brasil ajudou muito a compreender o 
trabalho e a vida do amigo, nós pudemos trocar melhor as 
experiências conhecendo a realidade do outro. [...] Sabino sempre se 
orientou pelas necessidades das pessoas e fez o que precisava ser 
feito. Trabalhou em pequenos grupos [...] Assim eu fiz aqui: iniciei 
grupos e comecei por baixo. Quisemos construir uma ponte. Dois 
pilares. Aqui [Penzberg] e lá [Mãe Luiza]. Foi nossa imagem de 
parceria: construir uma ponte. 

 

Essa ponte se fez através do apoio às diversas atividades do Centro Sócio-

Pastoral já relatadas anteriormente. 

Porém, o intuito era não só apoio financeiro, mas também mobilizar pessoas, 

do outro lado, habitantes de um mundo cujas dificuldades não se assemelham às de 

comunidades como Mãe Luiza, provocando-as a pensar mais globalmente, do ponto 

de vista de uma “solidariedade em rede”, configurando uma característica dos 

movimentos sociais contemporâneos, apontada por Sherer-Warren (2005, p. 120), 

                                                 
84 Entrevista realizada por Monika Aigner, em janeiro de 2008, na Alemanha. 
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que é a “transnacionalidade”. Em que pese a autora estabelecer essa denominação 

a partir da análise sobre as relações entre ONG’s, é importante assinalar que os 

grupos que se formaram no Velho Continente em apoio a Mãe Luiza, não tinham 

essa estrutura. No caso de Penzberg, inicialmente, era um grupo da igreja local 

sensibilizado com os trabalhos de Mãe Luiza. Só após anos de estrada, 

formalizaram a Associação Partnerschaft. Segundo Joachim Keller,  

 

também é uma reflexão de nossa associação, não precisa que a 
associação seja grande. É melhor que a associação dure no tempo, 
não precisa ser uma coisa gigantesca. Inclusive Pe. Sabino dizia 
também que não tem que fazer atividades enormes, tem que ter o 
prazer de fazer aquilo também. Eu lembro que quando a gente dizia: 
‘mas Pe. Sabino, a gente pode fazer algo mais’, ele sempre 
dizia:’“nada que não lhe dá prazer de fazer’. 

 

Do mesmo modo, na Suíça, não se tinha uma formalização. Foi uma rede que 

se formou a partir das relações familiares e de amizade de Loyse, que é Suíça, e, 

como já citado, tinha vindo para Mãe Luiza como intercâmbio. Conheceu Ion de 

Andrade e casou. Desde então, sempre atuaram no movimento. Uma particularidade 

é que esse grupo não tem vínculos com a Igreja. Do mesmo modo, apesar de já 

haver um grupo atuando desde 1988, conforme assinalou uma participante da 

Associação, Isabelle Raboud85, em entrevista, formalizaram a Associação Amis de 

Mãe Luiza somente em 1995. Segundo ela, “o grupo foi crescendo por meio do 

boca-a-boca, através de redes de amizades e das festas – festa da pipa, festa da 

acolhida. há pessoas que têm vínculo com a Igreja, mas há aqueles que se dizem 

abertamente ateus também. Por isso é mais uma ligação com o projeto”.  

Questionada sobre se a entidade era uma ONG, Isabelle  responde: 

 
não. É uma coisa bem simples, ela tem uma dimensão humana. Vai 
muito pela convivência humana, a gente preza a convivência, a troca 
e momentos bons de convivência. E tem a arrecadação de dinheiro 
que é um objetivo, mas não é o meio principal. 

 

As duas associações, apesar de estarem em países diferentes, têm dinâmica 

de atuação semelhantes. Reúnem-se periodicamente, fazem registros das reuniões, 

                                                 
85 Entrevista realizada em 2009. 
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estabelecem uma coordenação ou “comitê”, como foi denominado na Suíça, 

promovem festividades para divulgar os trabalhos desenvolvidos em Mãe Luiza:  Dia 

do Brasil, Festa da Pipa, Festa da Acolhida. Aí fazem exposição, vendem os 

produtos artesanais produzidos em Mãe Luiza. Sempre buscam estabelecer o 

intercâmbio de jovens e famílias com Mãe Luiza, no sentido de, no bairro, ao exercer 

uma atividade voluntária, conheçam as pessoas, a realidade e possam ser 

multiplicadores do projeto em sua terra. Do mesmo modo, solicitam de Mãe Luiza 

participação de grupos envolvidos com o trabalho nas várias esferas para que 

conheçam a realidade lá e a sistemática do trabalho. Isso tem acontecido desde 

1995, quando um grupo de militantes de Mãe Luiza, ligados às várias atividades – 

educação, saúde, catequese, moradia – fez a primeira visita a Penzberg, para 

conhecer os trabalhos que eles desenvolviam em apoio às atividades desenvolvidas 

no bairro pelo Centro Sócio.  

Ao se registrar, em Ata de Fundação do CSPNSC (1983), o objetivo da 

“promoção humana e social do bairro de Mãe Luiza”, buscou-se, então, atender a 

determinadas demandas: na educação, abriga as escolas Espaço Livre (Educação 

Infantil) e Casa Crescer (reforço escolar, atendimento a crianças com necessidades 

especiais e desenvolvimento de atividades de esporte, cultura e lazer), como 

também já havia ofertado alfabetização de jovens e adultos; na saúde, o projeto 

Amigos da Comunidade. No âmbito da terceira idade, construiu-se o Centro de 

Convivência Espaço Solidário, que atende idosos em situação de abandono. No 

campo do trabalho, oferece, além de cursos diversos de idiomas, cursos 

profissionalizantes.  

Ainda, à medida que contribuiu para dar respostas concretas a necessidades 

reais do bairro que seriam cabíveis à gestão pública, tornou esses serviços canais 

de escuta dos anseios comunitários e laboratórios onde se pensam processos de 

formação, de educação, de relações sociais e comportamentais. Configuram-se, 

pois, como espaços de educação formal e informal no seio dessa comunidade.  

Conforme nos diz Assis de Castro, o Padre 

 
ia mobilizando a energia das pessoas na construção de alternativas 
fora do espaço governamental, porque nossa cultura é a cultura do 
oficialismo, da espera, e isso aí foi bem marcante, uma herança 
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muito interessante, e ele fugia muito do personalismo, embora seja 
uma liderança inconteste ali dentro, ele não gostava do culto ao 
personalismo, diferente de alguns padres que são amigos nossos 
que gostam de ser incensados. 

 

E foi nesse processo que se delineou o que chamaremos, aqui, de uma 

Pedagogia do Consenso. 

Como já dito, o sentar nas calçadas, o observar o povo nas suas relações, 

conversar com todo mundo, indistintamente, forneceram a Sabino seus temas 

geradores: comunidade, resistência, marginalização, participação, fé, mudança. 

Facilitado pelo papel de “prestígio” que exercia – o de ser padre – cuja simbologia 

denota a ideia de mediador entre Deus e os homens, dialogou com o divergente. No 

contexto de Mãe Luiza, o divergente era o umbandista (comumente denominado 

como “macumbeiro”), a liderança paternalista, o evangélico ou pentecostal – isso, do 

ponto de vista tanto do catolicismo quanto do protestantismo tradicionais, do 

pentecostalismo, da política tradicional. O discurso de resistência, já latente na 

comunidade, as relações afetivas com o lugar – o sentimento de pertença, as 

crenças foram as ferramentas apropriadas para negociar, com esse “divergente”, 

sua contrapartida comunitária. E esse foi um embate constante. É ilustrativo um 

artigo de Sabino, de 1998, escrito para o jornalzinho Fala Mãe Luiza:  

 

Viemos para rezar ou para brigar? 

 

Um dia desses fui convidado a fazer uma prece por ocasião da morte 
de um senhor. (...) Entre os presentes havia uns senhores de uma 
outra igreja cristã. ‘Onde já se viu rezar por um morto?’ foi o que eu 
escutei. E se afastaram.  
Uma outra vez, em conversa com uma família que se queixava do 
filho ‘impossível’, perguntei se entre eles havia costume de 
frequentar alguma igreja. Acredito que a pertença a uma comunidade 
religiosa é importante para a reestruturação da personalidade e para 
a construção de um projeto de vida. Perguntei se frequentava a 
Igreja Católica, ou a evangélica, ou algum terreiro. ‘Deus me livre’ foi 
o que tive de ouvir. O tom era de alguém que se sente ofendido.  
‘Agora, sou carismático, padre’. Embutida na afirmação está a 
informação de que eu agora sou o próprio porta-voz do Espírito 
Santo. Coitados dos outros que não são como eu. 
Numa celebração ouvi alguém que dizia não ser conveniente cantar 
uma música (acho que de Roberto Carlos) na missa. No seu 
entender Deus não gosta desse tipo de música. 
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Refleti bastante antes de escrever este editorial. Fiquei com medo de 
reacender algo que para mim já estava apagado. Vejo que o ranço 
religioso (entre igrejas e grupos religiosos) ainda está vivinho da 
silva. E que em nome das religiões as pessoas continuam 
delimitando espaços e definindo os salvos dos não salvos e 
procurando briga. [...] 
Uma coisa eu entendo. Esse Deus que preza os mais certos e 
despreza os mais errados e que tem umas preferências musicais, 
não existe. O amor não faz isso.   

 
(FALA MÃE LUIZA, 12 dez. 1998, p. 2).      

 
 

Podemos ler, no texto, o apelo a não fragmentação, especialmente religiosa. 

O apelo ao “amor” e não a Deus desloca a atenção para o homem e suas relações 

(“Quem é meu próximo?”) e não para o divino. Ao fazer isso, retoma a matriz 

evangélica do Novo Testamento, reinterpretada pela Teologia da Libertação, 

segundo a qual Jesus Cristo foi um sujeito histórico, “encarnado plenamente na 

condição dos homens de seu tempo” (SEGNA, 1977, p. 111). O discurso implícito no 

artigo requisita aos sujeitos uma mudança de comportamento e, consequentemente, 

a adesão a uma dada práxis religiosa, comunitária, alicerçada na tolerância. Como 

bem relembrou a professora Brasília Ferreira, em artigo veiculado no “Diário de 

Natal”, 

 
padre Sabino qualificava o debate através do diálogo franco e 
generoso. Assim, formou várias gerações, na pedagogia da 
solidariedade com os mais humildes e respeito às diferenças. 
Homem culto, exercitou a política no sentido de Hannah Arendt: a 
política como fruto da pluralidade dos seres humanos, resultando na 
convivência entre diferentes, partilhando a idéia de que “o sentido da 
política é a liberdade” (FERREIRA, 14 jul. 2006). 

 

Outro tentáculo dessa pedagogia tem a ver com o movimento comunitário 

instituído. A apropriação do discurso de resistência – “Mãe Luiza é nossa” – e a 

devolução desse discurso em situações em que se debatiam alternativas para algum 

problema da comunidade – habitação, educação, saúde, juventude, etc. – conduzia 

a que os interesses particulares, de grupos acabassem por dar lugar à matriz de 

discussão que punha no debate a necessidade de se elevar o espírito comunitário.  

E, em muitas situações, havia o confronto mais duro entre determinadas lideranças e 

suas práticas, como evidencia outro texto provocador de um editorial do jornal Fala 
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Mãe Luiza, escrito por Pe. Sabino. Neste editorial, a partir da reflexão sobre a 

apropriação do sucesso alheio para benefício próprio que permeia a prática das 

empresas de cursinhos pré-vestibulares, Pe. Sabino confronta as lideranças 

comunitárias que transformam as lutas coletivas em meros resultados burocráticos, 

frutos dos ofícios de suas associações. Ao fazer isso, provoca a percepção para o 

fato de que o ganho é coletivo, e a luta, ação do grupo. Desconstrói, então, a ideia 

de líder como aquele instituído do poder de conseguir algo sozinho. Vejamos o 

artigo: 

 
Quem é o dono da comunidade? 

A mosca chata que se apropria do sucesso. 
 

Geralmente, depois das provas de vestibular a cidade fica cheia de 
faixas, cada uma contando mais vantagens de ter aprovado o 
primeiro da turma, ou o primeiro do curso, ou o maior número de 
aprovados, ou tantos por cento, ou o mais bonito, etc. e tal. E haja 
primeiros lugares!  

                                      Claro que tudo isto tem um sentido de propaganda comercial.  
Pela propaganda, temos mais aprovados do que candidatos. Senão 
vejamos: alguém estudou no colégio tal a vida toda. Nos últimos 
meses resolve fazer um cursinho e foi aprovado. O nome dele 
justamente será computado tanto pelo colégio onde sempre estudou 
como também pelo cursinho. Está vendo? Um candidato que vale por 
dois. Mesmo que a matemática diga diferente, a propaganda é isto.  
O que mais chama atenção também nisto é que o cursinho - que teve 
esse candidato como aluno durante alguns meses - se apropria do 
resultado dele. Atribui a si o sucesso do esforço do outro. O aluno é 
meu. Ele passou não por esforço próprio. O esforço pessoal do aluno 
não conta. 
Algumas lideranças comunitárias também fazem isto. Uma luta de 
tantas pessoas de repente se torna um "fui-eu-que-fiz"; "isso fui eu 
que consegui". Isto é coisa de político barato. Tudo acontece porque 
"apresentei um requerimento, fiz um ofício e a coisa foi realizada!".  
É a estória daquela mosca que voava sobre um jumento que puxava 
uma carroça morro acima. O pobre bicho, suando aos cântaros por 
causa da carga, tentava espantar a mosca importuna balançando o 
rabo. No fim da subida, a mosca afirma orgulhosa: lutamos, mas 
conseguimos! 
Essas posturas revelam a mesquinhez desse tipo de lideranças. 
Muitas vezes acontece coisa ainda pior. Usam o posto que ocupam 
para fazer suas guerras pessoais.  
Costumo pensar que quem faz a guerra não é o povo e sim os 
governos. Nas comunidades tantas coisas não acontecem porque há 
alguém que se sente dono das pessoas. E proíbe a elas de fazer o 
que gostariam de fazer. Transforma sua rivalidade pessoal, em 
guerra geral.   
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Não seria tão bom se ninguém se deixasse manipular? Não seria tão 
bom que um time jogasse, mesmo quando o dono, por um capricho 
qualquer, não quisesse? Não seria extraordinário se uma quadrilha 
fosse dançar, mesmo quando o "dono" estivesse fazendo beicinho, 
por causa de uma ciumeira descabida? Não seria abençoado por 
Deus,  se o povo freqüentasse os lugares de culto que quisesse, que 
vestisse a roupa de seu agrado..., apesar de o pastor ou padre ter 
proibido? 

 
Sabino Gentili 

 

Nas entrelinhas do artigo, ninguém é “dono da comunidade”, ou melhor, as 

vontades de cada sujeito são inerentes a cada sujeito. Assim, o que importa é a 

consecução da autonomia, porque ela é impulsionadora da ação, o que se evidencia 

no último parágrafo, quando incita o leitor a realizar suas vontades, 

independentemente do seu líder político, comunitário ou religioso. Estas lideranças, 

se não estão a serviço da coletividade, não merecem atenção, é o que diz o artigo, 

em outras palavras. Em que pese a presença delas, é o grupo que se organiza, que 

age; que deve tomar as rédeas da condução de sua vida política. As “guerras 

pessoais” devem ficar de fora do espaço comunitário.  

Essa Pedagogia do Consenso consiste na busca de que os contrários 

convivam, e as divergências não se sobreponham à intencionalidade de uma causa 

comum cujos resultados atingirão a todos os moradores, a todo o grupo social. 

Assim, o consensual é sempre o ganho coletivo, fruto de uma luta comum que deve 

ser legitimada como tal, não como instrumento de alguns em função de sua 

autopromoção. A ideia de autonomia perpassa essa prática, pois reside exatamente 

no fato de que seu domínio “nos impele a lutar para afastar tudo aquilo que proíbe o 

crescimento do próximo [...] Não é a responsabilidade de fazer tudo pelo outro, mas 

de fazer tudo para que o outro faça a si mesmo” (RIBEIRO, 2003, p. 70). 

 É nesse sentido que se forja o processo educativo que possibilita a 

participação com vistas ao delineamento de um projeto coletivo, o que se configura 

como identidade de projeto (CASTELLS, 2008). Para a construção dessa identidade, 

a metodologia de problematizar o outro, do lugar em que está situado, é 

imprescindível, pois aponta para o fato de que as pessoas devem assumir o 

protagonismo dos seus problemas e das respostas para eles, independentemente 

de suas lideranças, e buscar sua autonomia. Essa problematização do outro só se 
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concretiza, no entanto, calcada no diálogo, instrumento que conduza ao pensar 

crítico. “Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que a capta em 

constante devenir e não como algo estático. Não se dicotomiza a si mesmo na ação. 

‘Banha-se’ permanentemente de temporalidade cujos riscos não teme” (FREIRE, 

2006a, p. 95).  

Assim, a ênfase dada, tanto no discurso como nas ações, à necessidade dos 

sujeitos construírem seus espaços de expressão, de reflexão e luta, foram 

fomentando essa identidade de projeto que, segundo o próprio Castells, “produz 

sujeitos” cuja construção identitária “consiste em um projeto de uma vida diferente, 

talvez com base em uma identidade oprimida, porém, expandindo-se no sentido da 

transformação da sociedade como prolongamento desse projeto de identidade” 

(CASTELLS, 2008, p. 26). E, para isso, é do grupo a responsabilidade da ação. Às 

lideranças, como aponta Paulo Freire, cabe “a devolução organizada, sistematizada 

e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma 

desestruturada” (FREIRE, 2006a, p. 97). Mas, juntos, “procurar, sem descanso, 

restaurar a humanidade esmagada pela injustiça” (FREIRE, 2006a, p. 95).  

Provocações como essas dos artigos e dos embates nos espaços de 

reuniões, vão, assim, reforçando a noção de comunidade e possibilitando os 

processos educativos e mobilizadores das causas comunitárias, que não têm sentido 

se não se vislumbra esse movimento maior de transformação social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 150 
 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

A CONDIÇÃO DE POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO DE  NATAL: 
relatório de pesquisa. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento 
de Serviço Social. Programa de Pós-graduação em Serviço Social. Base de 
Pesquisa Trabalho, Ética e Direitos. Natal, RN, 2005. 140 f. 
 
 
AMARAL, Carmem Cristina Fernandes do. Mercado imobiliário informal e 
dinâmica urbana: o caso do bairro de Mãe Luiza – Natal/RN. Natal: UFRN, 2011. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Geografia. Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte. UFRN, Natal, 2011. 
Dissertação. 132 fl.: Il. 
 
 
ANDRADE, Loyse M. Raboud M. de. Entre luzes e sombras: as construções 
sociais do conceito de velhice e suas particularidades no bairro de Mãe Luiza – 
Natal/RN. UFRN: Natal, 2006. Monografia (Bacharelado). Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas. Departamento de Serviço Social. 
 
 
ANDRADE, Ion; BENTES, Dulce; FERNANDES, Aparecida; PESSOA, Vinicius. As 
relações do cotidiano na construção democrática da gestão urbana. In: Anais do 
Seminário Interdisciplinar da Anpur – Cidade e produção do cotidiano. Recife: 
UFPE, 1995. 
 
 
ANDRADE, Ion Garcia Mascarenhas de. Determinantes sócio-econômico, 
culturais e familiares do desmame precoce numa comunidade de Natal-Brasil. 
Natal: UFRN/EPM 1999. Dissertação (Mestrado em Medicina) - Departamento de 
Pediatria, Escola Paulista de Medicina. 
 
 
ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo; posfácio de 
Celso Lafer. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 348 p. 
 
 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem – problemas fundamentais 
do Método Sociológico na Ciência da Linguagem. Tradução de Michel Lahud e Yara 
Franteschi Vieira. 7ª ed. São Paulo: Hucitec, 1995. 
 
 
BENTES, Dulce; FERNANDES TRINDADE, Maria Aparecida da S. Zonas Especiais 
de interesse Social – ZEIS – e grandes empreendimentos: resistência de territórios 
populares e elementos para inclusão sócio-territorial no litoral potiguar. In: Revista 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 151 
 
 

 

da FARN – Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – 
vol.7 n.2 (jul./dez. 2008) – Natal: FARN, 2008.  
 
 
BOBBIO, Norberto.  O conceito de sociedade civil. Tradução Carlos Nelson 
Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1994. 
 
 
BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é participação? 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994. (Coleção primeiros passos). 
 
 
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 3ª ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1992. (Coleção Estudos; Ciências Sociais). 
 
 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 7ª ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 322 p. 
 
 
BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Tradução de Mariza 
Corrêa. 9ª ed. Campinas: Papirus, 2008. 
 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação Popular. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 
 
BUBER, Martin. Sobre comunidade. São Paulo: Perspectiva, 1987. Coleção 
Debates. 
 
 
CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996. 
 
 
CAMARGO, Cândido Procópio Ferreira de. Igreja e Desenvolvimento. São Paulo: 
Editora Brasileira de Ciências, 1971. (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – 
CEBRAP). 
 
 
CARNEIRO, Bartolomeu Silva. Fisionomias de um bairro: renovação do espaço e 
organização comunitária em Mãe Luiza. Natal: UFRN, 1999. Monografia 
(Bacharelado). Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Departamento de 
Ciências Sociais.  
 
 
CARNEIRO, Moaci Alves. Temas de educação comunitária. Petrópolis: Vozes, 
1988. 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 152 
 
 

 

COMERFORD, John. Reuniões camponesas, sociabilidade e lutas simbólicas. In: 
PEIRANO, Mariza (Org.). O dito e o feito: Ensaios de antropologia dos rituais. Rio 
de Janeiro: Relume Dumará, 2001.  
 
 
CASCUDO, Luís da Câmara. História da cidade do Natal. 3 ed. Natal: RN 
Econômico, 1999. (Edição Instituto Histórico e Geográfico/RN). 
 
 
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Tradução Klauss Brandini Gerhardt. 6 
ed. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; vol. 2). São Paulo: Paz e 
Terra, 2008. 
 
 
CAVALCANTI, Mário Ivo. Um elefante. In: SEREJO, Vicente. Cena Urbana. O 
Jornal de Hoje. 15 e 16 jul. 2006. Diversão & Arte. p. 11. 
 
 
CAVIGLIA, Alberto. Dom Bosco: uma visão histórica. Tradução e notas Antônio da 
Silva Ferreira. São Paulo: Editora Salesiana Dom Bosco, 1987. 
 
 
CENTRO Sócio-Pastoral N. Sra. da Conceição. Ata da Assembléia de fundação do 
Centro Sócio-Pastoral N. S. da Conceição, Màe Luiza, Natal, 1983. 
 
 
CONGREGAÇÃO SALESIANA. Secretaria Inspetorial. Registro dos Irmãos, ago. 
2010 
 
 
DAGNINO, Evelina. Cultura, Cidadania e Democracia: a transformação dos 
discursos e práticas na esquerda latino-americana. In: ALVAREZ, Sonia E.; 
DAGNINO, Evelina; ESCOBAR, Arturo (Org.). Cultura e Política nos Movimentos 
Sociais Latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: Humanitas/UFMG, 
2000. 
 
 
DAGNINO, Evelina (org.) Os Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. Vários autores. 
 
 
DENÚNCIAS da propina está na Justiça. Natal: Diário de Natal, 25 jul. 2008. 
Cidades. 
 
 
DREWINSKI, Jane Maria de Abreu. Educação Infantil: o direito negado nas políticas 
educacionais. In: Guairacá, 17: 111-133, 2001. Disponível em: 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 153 
 
 

 

<www.unicentro.br/.../17/artigo%207%20educação%20infantil.pdf> Acesso em: 22 
maio 2011.  
 
 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 12 ed. São Paulo: Nacional, 
1985. 
 
 
FERNANDES, Maria Aparecida da S. O Morro ama! Amor instinto, do autoinfinito 
nas formas da história: Comunidade e Sociedade no bairro de Mãe Luiza. Natal: 
UFRN, 2000. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais. Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte. UFRN, 
Natal, 2000. Dissertação. 157 fl. 
 
 
FERNANDES TRINDADE, Maria Aparecida da S. Sabino, um homem do bem. O 
Jornal de Hoje. Natal, 25 jul. 2006. Opinião, p. 2. 
 
 
FERRAZ, Alda Lopez (Ir.). Fraternidade cristão-judaica. Disponível em: 
<http://www.riotota.l.com.br/comunidade-judaica/juda9d1.htm> Acesso em: 26 mar. 
2010.  
 
 
FREIRE, Paulo Reglus Neves. Educação e atualidade brasileira. Recife, 1959. 
 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática docente. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999. (Coleção Leitura). 
 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 43 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2006a. 
 
 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 28ª ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 2005. 150 p. 
 
 
FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 11 ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2006b. 
 
 
FREIRE, Paulo. Educação  e mudança. Tradução de Moacir Gadotti e Lillian Lopes 
Martin. 26 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 154 
 
 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. 
São Paulo: Editora UNESP, 2000. 
 
 
FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao 
pensamento de Paulo Freire. Tradução de Kátia de Mello e Silva. 3 ed. São Paulo: 
Moraes, 1980. 
 
 
GENTILI, Sabino. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer:  a comunidade 
pensa no que quer e no que não quer. In: Jornal Fala Mãe Luiza. 2005. p. 2. 
 
 
GENTILI, Sabino. A religião que agrada a Deus: tomar conta um do outro. In: Jornal 
Fala Mãe Luiza. Editorial. Set. 2000. p. 2. 
 
 
GENTILI, Sabino. A realização dos desejos precisa de tempo: é lá dentro que de fato 
amadurecem os desejos. In: Jornal Fala Mãe Luiza. s/d.  
 
 
GENTILI, Sabino. Caro Menino Jesus. In: Jornal Fala Mãe Luiza. Editorial. 1997. p. 
2. 
 
 
GENTILI, Sabino. O que vale o estudo? Mãe Luiza nas salas de aula. In: Jornal Fala 
Mãe Luiza. Editorial. s/d. p.2. 
 
 
GENTILI, Sabino. De novo dezembro. In: Jornal Fala Mãe Luiza. Editorial. Dez. 
2002. p. 2. 
 
 
GENTILI, Sabino. Mãe Luiza projeta seu futuro: Quem sabe faz a hora, não espera 
acontecer. In: Jornal Fala Mãe Luiza. Editorial. Jun. 2006. p. 2. 
 

GENTILI, Sabino. Viemos para rezar ou para brigar? In: Jornal Fala Mãe Luiza. 
Editorial. 12 dez. 1998, p. 2. 
 
 
GENTILI, Sabino. Quem é o dono da comunidade? A mosca chata que se apropria 
do sucesso. In: Jornal Fala Mãe Luiza. Editorial. s/d. p. 2. 
 
 
GERMANO, J. Willington. Lendo e aprendendo: “A Campanha de Pé no Chão”. 
São Paulo: Autores Associados/Cortez, 1982. 180 p. 
 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 155 
 
 

 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 1989. 
 
 
GOMES, Alderi. Entrevista. In: Fala Mãe Luiza, 12 fev. 1999. Gente do Morro. p. 3. 
 
 
GÓES, Moacyr de. De Pé no Chão Também se Aprende a Ler (1961-64) – Uma 
escola democrática. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. (Coleção Educação 
e Transformação - vol. 3). 
 
 
GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e 
contemporâneos. 7 ed. São Paulo: Loyola, 2008. 
 
 
JORNAL Fala Mãe Luiza. Disponível em: <http://jornalfalamaeluiza.blogspot.com/> 
Acesso em: 23 jun. 2011. 
 
 
KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 
 
 
KRISCHKE, Paulo J.; MAINWARING, Scott (org.). A Igreja nas bases em tempo de 
transição (1974-1985). Porto Alegre: L&PM: CEDEC, 1986. 208 p. 
 
 
LEI n.º 794. Cria o bairro de Mãe Luiza e aprova um plano de loteamento. Natal, 23 
jan. 1958. 
 
 
LEITÃO, Fabrício de Paula. Considerações sobre Mãe Luiza: uma comunidade 
habitacional de baixa renda. 1978. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola 
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1978. 
 
 
LOPES, Ney. In memorian. In: Diário de Natal. Natal, 16 jul. 2006. Opinião, p. 4. 
 
 
MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades 
complexas. Tradução de Maria do Carmo Alves do Bomfim. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2001. 
 
 
MEMÓRIA Viva: Pe. Sabino Gentili, Natal: TVU, mar  2006. 
 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 156 
 
 

 

MIESCHER, Nicole. À Margem: impressões do Rio Grande do Norte, Brasil. 
Schwabe Verlag Basel, 2008. 
 
 
NATAL, Prefeitura Municipal do Natal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo. Anuário Natal 2010. Natal: SEMURB, 2010. 
 
 
ORTIZ, Renato. Pierre Bourdieu: Sociologia. Tradução de Paula Montero e Alícia 
Auzmendi. São Paulo: Ática, 1983. (Coleção Grandes Cientistas Sociais; 39). 
 
 
OS COOPERADORES SALESIANOS NO PENSAMENTO DE DOM BOSCO. Vários 
autores. Tradução José Claret Leite Cintra. São Paulo: Editora Salesiana Dom 
Bosco, 1998. 
 
 
PERESTRELLO, Pe. João. Esparsos. Natal, 1966. 
 
 
PIERRARD, Pierre. História da Igreja. 2ª ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1982. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL. Projeto de Lei n.º 155, 23 dez. 1957. 
 
 
PAIVA, Antônio Murilo de, Padre. De bem-te-vis e gaviões. Parnamirim, RN: 
Fundação Parnamirim de Cultura, 2010. 
 
 
PAIVA, Irene Alves de. Os aprendizados da prática coletiva – assentados e 
militantes do MST. São Paulo: USP, 2001. (Tese de doutoramento). 
 
 
PAIVA, Irene Alves de. Novos espaços de formação e escolarização de jovens 
assentados. In: XXX Encontro Anual da ANPOCS. GT: Ruralidade na sociedade 
contemporânea: desafios e perspectivas. Caxambu/RS, 24-28 out 2006. 
 
 
POLET, François. La favela de Sopapo: entre désespoir et rêve. Mémoire (Diplôme 
en Sociologie). Université Catholique de Louvain. Faculté des sciences 
économiques, sociales et politiques. Unité de Sociologie. Louvain, 1999. 
 
 
PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. 
Robert Putnam, com Robert Leonardi e Rafaella Y. Nanetti; tradução Luiz Alberto 
Monjardim. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996. 260 p. 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 157 
 
 

 

RIBEIRO, Marco Aurélio de Patrício. Da consciência ingênua ao pensamento 
autônomo: conscientização e autonomia em Paulo Freire. Fortaleza: Brasil Tropical, 
2003. 112p. 
 
 
SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências e 
lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1988. 
 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice – O social e o político na pós-
modernidade. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1997. 
 
 
SANTOS, Regina Bega dos. Movimentos sociais urbanos. São Paulo: Editora 
UNESP, 2008. (Paradidáticos. Série Poder). 
 
 
SÃO GONÇALO DO AMARANTE. Folclore. Disponível em: 
<http://www.ferias.tur.br/informacoes/7268/sao-goncalo-do-amarante-rn.html> 
Acesso em: 03 abr. 2010. 
 
 
SATHLER, Bruno. Teologia Política. Disponível em: 
<http://brunosathler.blogspot.com/2010/08/teologia-politica-teologia.html>  Acesso 
em: 28 mar. 2011. 
 
 
SEGNA, Egidio Vittorio. Análise crítica do Catolicismo no Brasil e perspectivas 
para uma pastoral de libertação. Petrópolis: Vozes, 1977. 
 
 
SOCIABILIDADE METROPOLITANA – formas e significados das relações 
associativas contemporâneas. Natal: UFRN, fevereiro de 1999. (Relatório de 
Pesquisa). 
 
 
SOS Sopapo – um povo em busca de moradia digna. Folder. Natal, 1996. 
 
 
SHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 2005. 
 
 
SKIDMORE, Thomas E. Uma história do Brasil. 4ª ed. Tradução de Raul Fiker. 
São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 158 
 
 

 

STEIL, Carlos Alberto. A Igreja dos Pobres: da Secularização à Mística. Religião & 
Sociedade, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 61-76, 1998. 
 
 
SZTOMPKA, Piotr. A sociologia da mudança social. Tradução Pedro Jorgensen 
Jr. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
 
 
TÖNNIES, Ferdinand. Comunidade e Sociedade. In: MIRANDA, Orlando de (org.). 
Para ler Ferdinand Tönnies. São Paulo: Edusp, 1995. 
 
 
TOURAINE, Alain. Crítica da Modernidade. Tradução Fátima Gaspar e Carlos 
Gaspar. Lisboa: Instituto Piaget, 1992. Coleção Epistemologia e Sociedade. 
 
 
TOURAINE, Alain. O retorno do actor – Ensaio sobre Sociologia. Tradução 
Armando Pereira da Silva. Lisboa: Instituto Piaget, 1984. (Coleção Economia e 
Política). 
 
 
TOURAINE, Alain. Igualdade e diversidade: o sujeito democrático. Tradução de 
Modesto Florenzano. Bauru, SP: Edusc, 1998. 
 
  
TRINDADE, Sérgio Luiz Bezerra de. Aluízio Alves: populismo e modernização no 
Rio Grande do Norte. Natal: Sebo Vermelho Edições, 2004.  
 
 
TRINDADE, Sérgio Luiz Bezerra de. Introdução à História do Rio Grande do 
Norte. Natal: Sebo Vermelho Edições, 2007. 305 p. 
 
 
TELLES, Vera da Silva. Sociedade Civil e a construção de espaços públicos. In: 
DAGNINO, Evelina (org.) Os Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. Vários autores. 
 

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Pierre Bourdieu: a teoria na prática. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
76122006000100003> Acesso em: 06 out. 2009. 
 
 
UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PARA MÃE LUIZA. Disponível em: 
<http://jornalfalamaeluiza.blogspot.com/> Acesso em: 20 jun. 2011. 
 



                                                           DA RESISTÊNCIA À AÇÃO POLÍTICA, A EDUCAÇÃO PELO CONSENSO: 

       a ação educativa de Pe. Sabino em Mãe Luiza – Natal/RN  | 159 
 
 

 

VASCONCELOS, Bruno. Sem Luiza e agora sem Sabino, a comunidade quer dar a 
volta por cima. In: O Poti. Natal, 16 jul. 2006. Cidades, p.12.  
 
 
VIANA, Cláudia. Os nós do “nós”: crise e perspectivas da ação coletiva docente 
em São Paulo. São Paulo: Xamã, 1999. 
 
 
WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Educar para transformar: Educação popular, 
Igreja Católica e política no Movimento de Educação de Base. Petrópolis: Vozes, 
1984. 
 
 
WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 
Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa; ver. téc. de Gabriel Cohn. 3ª 
ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. 464 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


