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A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no
fundo, “ação cultural” para a liberdade, por isto
mesmo, ação com eles. A sua dependência
emocional, fruto da situação concreta de
dominação em que se acham e que gera também a
sua visão inautêntica do mundo, não pode ser
aproveitada a não ser pelo opressor. Este é que se
serve desta dependência para criar mais
dependência.
A ação libertadora, pelo contrário, reconhecendo
esta dependência dos oprimidos como ponto
vulnerável, deve tentar, através da reflexão e da
ação, transformá-la em independência. Esta,
porém, não é doação que uma liderança, por mais
bem-intencionada que seja, lhes faça. Não
podemos esquecer que a libertação dos oprimidos é
libertação de homens e não de “coisas”. Por isto, se
não é autolibertação – ninguém se liberta sozinho -,
também não é libertação de uns feita por outros.
(FREIRE, 2005, p.60)

RESUMO

Este trabalho resulta de um estudo de caso sobre a Pastoral do Menor de Alagoinhas, uma
instituição fundada em 1985, vinculada inicialmente à Promoção Humana da Diocese de
Alagoinhas, com a perspectiva de minimizar os problemas enfrentados por crianças e
adolescentes do município de Alagoinhas, Bahia, expostas a diversas formas de negação dos
direitos fundamentais ao ser humano. O objetivo da pesquisa é investigar em que medida as
ações sócio-educativas incorporadas pela Pastoral do Menor de Alagoinhas
influenciaram/impactaram na vida dos(as) beneficiários(as). É uma pesquisa essencialmente
qualitativa, porém considera também os dados quantitativos, a partir da compreensão sobre a
complementaridade existente entre quantidade e qualidade, a partir de uma abordagem
dialética. Com esta abordagem, a realidade e dinâmica da instituição pesquisada são vistas
dentro de um decurso, observando-se o autodinamismo e as contradições inerentes a elas
como um processo dialético complexo, no qual, a partir da lógica indutiva, é possível discutir,
debater, analisar, refletir, transformar, etc. Os instrumentos e técnicas utilizados são variados,
partindo da pesquisa bibliográfica, até a realização de entrevistas, com diversos atores
envolvidos no trabalho da instituição, na condição de fundador, educador ou egresso(a) dos
programas sócio-educativos. A pesquisa documental foi um instrumento de coleta de dados
imprescindível, porém damos ênfase aos depoimentos, pela importância da utilização da
História Oral, para pesquisar um público que foi silenciado ao longo de suas vidas. O trabalho
trata de algumas concepções de infância, aborda aspectos da problemática das crianças e
adolescentes brasileiras, discute o Estatuto da Criança e do Adolescente, descreve o
surgimento da Pastoral do Menor da CNBB(Confederação dos Bispos do Brasil) num
contexto de mudanças significativas nas ações da Igreja Latino-americana, faz uma discussão
histórica e conceitual dos movimentos sociais, traz uma retrospectiva da trajetória
institucional e apresenta os aspectos político-pedagógicos da instituição. É realizada uma
análise dos processos de mudança vivenciados no âmbito da Pastoral do Menor de Alagoinhas
e como elas influenciaram as ações sócio-educativas propostas por esta ONG. Concluímos
que estas ações influenciaram/impactaram positivamente a vida dos sujeitos em grande
medida, por isto acreditamos que as experiências desta instituição, mesmo as dificuldades
enfrentadas, podem ser aproveitadas para aprendizagem em outros espaços legítimos de
educação, tendo em vista a superação das práticas educativas excludentes.

Palavras-chave: Sócio-educação. Infância. Movimentos Sociais. Direitos Humanos.
Cidadania.

ABSTRACT

The subject of this dissertation is a case study of the “Pastoral do Menor de Alagoinhas”. This
institution was founded in 1985 linked to another organization called “Promoção Humana da
Diocese de Alagoinhas” (Human Development of the Diocese of Alagoinhas). As from the
very beginning the Pastoral do Menor defined as its main objective to help minimizing the
problems in terms of denial of fundamental human rights faced by children and adolescents in
Alagoinhas, Bahia. The goal of this research is to investigate to what extent the socioeducational actions incorporated by “Pastoral do Menor de Alagoinhas” influenced /
impacted on the lives of the beneficiaries. Although it is an essentially qualitative research,
this does not mean that quantitative data were not taken into account, starting from the point
of view of the complementarities between quality and quantity in a dialectical approach. By
means of this approach, the reality and dynamics of the Pastoral do Menor de Alagoinhas are
considered as a process, observing the auto dynamism and contradictions inherent of a
complex dialectic process in which, from the inductive logic, you can discuss, debate,
analyze, reflect, transform, etc. The instruments and techniques used in this research are
varied, from literature study to interviews with various actors involved in the work of the
institution, such as the founder, educators or graduates from the socio-educational programs.
Although the study of documents was an essential instrument of data collection, the
importance of testimonies, the so called “Oral History”, has been the main directive in this
research of a population neglected and silenced throughout its history. This dissertation deals
with some concepts of childhood, focuses on the problems of children and adolescents,
discusses the Special Law on Children and Adolescents (Estatuto das Criança e do
Adolescente), describes the emergence of “Pastoral do Menor” from CNBB (Confederation of
Bishops of Brazil) in a context of significant changes in actions of the Catholic Church in
Latin America. The concept and history of social movements will be discussed along with a
retrospective of the history and the political and pedagogical aspects of the institution subject
of this research. An analysis has been made of the processes of change experienced in the
“Pastoral do Menor de Alagoinhas” and how this influenced the socio-educational actions
proposed by this NGO. We can conclude that these actions impacted in large measure
positively on the lives of the children and youngsters, reason why we believe that the actions
of this institution, without forgetting the difficulties, can be used for other socio-educative
initiatives that fight against educational practices that exclude people.

Key-words: Social Education. Childhood. Social Movements. Human Rights. Citizenship.
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1 INTRODUÇÃO

Como membro de uma família simples, oriunda do Sertão baiano, não tinha muitas
pretensões quando criança. Na verdade eu nem tinha idéia do mundo que habitava.
Felizmente, apesar de serem pessoas com pouca formação escolar, meus pais, em especial a
minha mãe, buscaram oferecer-me o melhor possível, entendendo que, para isto, precisavam
dar-me oportunidade de acesso a uma boa escola. Éramos apenas dois filhos, meu irmão era
bem mais velho e estava em busca dos seus sonhos. Sendo assim, foi possível fazer algum
sacrifício e, por três anos, pagar os meus estudos no “colégio das freiras”. Convicta que era
preciso que eu continuasse naquela escola e com a situação financeira mais difícil, minha mãe
batalhou por uma bolsa de estudos, que me possibilitou permanecer no Colégio Santíssimo
Sacramento até a conclusão do Curso Científico, em 1991. Concluí o Ensino Médio, com a
certeza de que seria aprovada no vestibular, afinal isto era enfatizado todo o tempo. O
problema é que eu não sabia ao certo o que fazer. Nas minhas pretensões mais realistas eu só
conseguia me imaginar como uma boa datilógrafa [eu achava o máximo quando meu pai me
levava ao banco ou a alguma repartição pública, onde eu podia ver as funcionárias
trabalhando naquelas máquinas maravilhosas...]. Universidade era algo falado apenas na
escola e, ainda assim, não conseguia percebê-la como algo possível na minha vida. Sem saber
ao certo o que queria, fiz alguns vestibulares, em diferentes áreas, sem avaliar as
possibilidades reais de cursar, nos quais não fui bem sucedida.
O tempo passava. Estava acostumada a uma vida cheia de atividades e aquela situação
de terminar os estudos e não ter o que fazer me angustiava. Depois de algumas experiências
em atividades esporádicas, consegui uma vaga temporária em uma corretora de seguros, na
área administrativa. Nos contatos no escritório soube de uma vaga como secretária em um
distribuidor de medicamentos. Em 1994, fui selecionada pelo Conselho de Administração da
entidade para a função de secretária na Pastoral do Menor de Alagoinhas (PAMA), uma
instituição fundada em 1985, vinculada inicialmente à Promoção Humana da Diocese de
Alagoinhas, com a perspectiva de minimizar os problemas enfrentados por crianças e
adolescentes do município de Alagoinhas, Bahia, expostas a diversas formas de negação dos
direitos fundamentais ao ser humano.
No início o meu trabalho esteve ligado estritamente à área administrativa. Porém, isto
não significava estar distante do trabalho sócio-pedagógico, uma vez que a todos(as) era
esclarecido sobre o compromisso de cada um(a) com a causa da criança e do adolescente.
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Então, estávamos sempre juntos(as), no transporte, nas refeições, nos intervalos, nos
momentos de conflito. Isto fez com que, a cada dia, conversando com os meninos e meninas,
passasse a conhecer um pouco mais sobre as suas histórias de vida, aumentando o meu
interesse pela proposta organizacional.
O gerente da época, hoje um grande amigo, de nacionalidade belga, descortinava para
mim a existência de um mundo até então desconhecido. Comecei a perceber que existia muito
a aprender, a conhecer. Com ele também pude me dar conta de que as aulas de história [que
eu tanto odiava] faziam sentido e que as vezes que eu deixei de estudar os mapas nas aulas de
geografia me impediam de compreender melhor o que acontecia na Instituição na qual
trabalhava, mantida basicamente com verbas do exterior. O dia-a-dia era apaixonante, eu me
sentia bastante identificada com o trabalho social, ficava feliz por estar atuando naquela
Organização. Depois de algum tempo recebi a proposta de assumir a gerência, sendo que, para
isto, deveria receber formação específica. Fui promovida a assistente administrativa e comecei
a fazer alguns cursos.
De toda a formação, o que considero mais significativo é o período em que trabalhei
como estagiária no Centro de Formação Talita, numa sala da Organização de Auxílio Fraterno
(OAF), em Salvador, em 1997. Ao lado da equipe, viajei para várias cidades do interior da
Bahia, em cursos, encontros, seminários, palestras, conferências, sempre em atividades
relacionadas à criança e ao adolescente. A minha orientadora foi muito importante, por
mostrar-me os meus preconceitos, a minha arrogância, o meu autoritarismo. Ela me mostrou
caminhos para aprender a ouvir e observar mais, falar e julgar menos, ser mais tolerante e
aberta ao outro. Neste mesmo período fiz um curso de inglês e ao final do estágio fui indicada
para participar de um Encontro sobre Educação Profissional em Minas Gerais. Naquele
encontro, tive a oportunidade de conhecer e ouvir as aulas ministradas pelo Pedagogo Antonio
Carlos Gomes da Costa e senti a necessidade maior de fazer um Curso Superior, pois, em
muitos momentos, as discussões pareciam longe do meu alcance.
No ano seguinte, no “Encontro de Formação para Gestores Sociais”, mais uma vez, a
sensação de não compreender bem as discussões. Naquele mesmo ano tive oportunidade que
muitas pessoas sonham, mas que, para mim, era algo nunca imaginado, por estar muito
distante da minha realidade. Ainda como parte da minha formação para assumir a gerência,
fiz um “estágio de idioma” na Inglaterra, o que acabou desencadeando a inscrição num curso
de inglês para estrangeiros. Esta foi uma experiência riquíssima, pois tive a chance de
conhecer quatro países europeus, culturas bem diferentes, um mundo completamente diverso
daquele que conhecia. Nem nos meus sonhos mais ambiciosos tinha pensado em algo como
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aquilo. Também em 1998 fui eleita Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) de Alagoinhas, atuando até 2001, com a reeleição.
Quando assumi a gerência-executiva, em 1999, já fazia parte da equipe que compunha
a Comissão Pedagógica. Nesta equipe, em meio a estudos, discussões, angústias, frustrações,
com revigorantes momentos de conquista, alegria e celebração, cada vez mais me interessava
pela história da entidade, por tudo que ouvia a respeito do início do trabalho, que parecia
diferente daquilo que eu tinha vivenciado até ali. Com acesso aos arquivos, alguns
documentos também chamavam a atenção. Neste mesmo ano ingressei no Curso de
Licenciatura em História, no Campus II da Universidade do Estado da Bahia(UNEB), o que
só me instigou a realizar um estudo sobre o trabalho desenvolvido pela PAMA. Estava certa
que poderia descobrir e aprender muito mais com a instituição e que isto deveria ser
compartilhado, extrapolar os muros e ser aproveitado por outras pessoas, em outros espaços.
Deixei a gerência em 2006 [tinha ingressado em outubro de 2005 na rede estadual, como
professora de história], com esta convicção, que me motivou a apresentar um anteprojeto de
pesquisa para um mestrado na área de Educação.
Uma instituição com mais de duas décadas de trabalho, que passou por uma série de
mudanças, pela necessidade de adequação às transformações sócio-político-econômicas, é um
campo aberto à investigação, podendo nos oferecer importantes subsídios para
compreendermos como as ações educativas são desenvolvidas em ambientes considerados
não formais e de que maneira podemos repensar, a partir daí, as práticas educativas operadas
em outros âmbitos educacionais. Vimos na proposta de trabalho da PAMA um grande
potencial de contribuição às discussões atuais acerca das práticas educativas excludentes, por
isto a realização de um estudo sobre esta Organização Não-Governamental (ONG), é
sistematizar e registrar um material pouquíssimo explorado, que pode e deve ser
compartilhado por muitas outras pessoas interessadas em experiências desta natureza. Como
primeiro passo para isto, trazemos uma breve reflexão a partir de um fato relacionado à sua
gênese, evidenciando como algo que é, em princípio, uma vivência individual, pode ser
reflexo de questões mais amplas, pois, ainda que não seja de fácil percepção, influenciam
constantemente o nosso cotidiano.
O Padre Freddy Goven (2009), fundador da PAMA, relata sobre a reação de uma mãe
ao saber da notícia de morte de um dos seus filhos, Ricardo, um menino de rua, com oito ou
nove anos de idade, que morrera em seus braços, em 05 de setembro de 1979, no Pronto
Socorro do Hospital Regional Dantas Bião, no município de Alagoinhas/BA: “É..., mas você
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sabe senhor, hoje talvez eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque Deus me deu a graça de
ter agora um anjo no céu que vai cuidar de mim.”
Ao ouvir o seu relato nos perguntamos sobre as razões que poderiam levar uma mãe a
agradecer a morte de um filho nesta idade, provocada por total esgotamento, causado pela
fome, pelo abandono. Pensamos, então, sobre a realidade de milhões de pessoas no mundo,
submetidas à pobreza extrema e percebemos que a mãe de Ricardo pode ser uma
representante da multidão de miseráveis, que, em decorrência das negações e privações
constantes, acabam perdendo, não apenas a dignidade, mas o sentimento de ser humano. A
manutenção da vida passa a ser apenas uma possibilidade, cada dia representa uma vitória,
sendo a morte, por vezes, a redenção, tamanha a desumanização provocada pelo modelo de
vida social engendrado com o advento da modernidade.
Quando se tenta organizar uma compreensão da modernidade, verifica-se que vários
autores que tratam deste tema, embora possam discutir sob óticas diferenciadas, convergem
no entendimento da vida moderna dentro de certos parâmetros de ser e estar no mundo, não
comparados a nenhum período anterior na história da humanidade. Seja entendida como um
turbilhão (BERMAN, 1998), como passos para a perfeição do indivíduo, ao mesmo tempo,
para a decrepitude da espécie (ROUSSEAU, 2006), configurando uma ampla e aberta
exploração do homem pelo homem, bem como a substituição do homem pela máquina
(MARX, 1982), responsável, em grande parte, pela nossa desgraça (FREUD, 2006), a
modernidade é sempre um parâmetro, a partir do qual as pessoas organizam-se em sociedade.
O modelo de vida social adotado pelo ocidente a partir do desenvolvimento da
indústria forneceu as condições ideais para o estabelecimento do capitalismo, impondo ao
mundo uma nova ordem, determinando padrões e modificando as relações sociais. Neste
modelo de sociedade, o estabelecimento de parâmetros diversos define limites arbitrários para
o aceito e o negado, para o permitido ou não, para o visível e o invisível, fazendo com que
grande parte da população mundial esteja colocada na condição de invisibilidade e,
simbolicamente, de inexistência.
Marx(1982) fala ainda do caráter global da sociedade burguesa moderna e da sua
imposição como modelo de civilização, submetendo tudo que esteja fora dos seus padrões,
corroborado por Giddens(1991), quando ressalta a separação entre tempo e espaço como
crucial no dinamismo da modernidade, conectando o local e o global de tal maneira, que afeta
a rotina de milhões de pessoas. A idéia de indivíduo livre atende aos interesses do mercado,
como centro organizador (CHAUÍ, 1992).
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Isto explicaria as contradições desta sociedade, onde, ao mesmo tempo em que somos
lembrados cotidianamente da nossa relação com o global, da interdependência de todos os
seres humanos para a preservação da vida no planeta, da importância da solidariedade para a
construção de um mundo melhor, somos impelidos ao individualismo, à introspecção, ao
recolhimento. O bombardeio de informações das mais diversas naturezas que nos chegam
quase que instantaneamente, impossibilita-nos de fazer uma reflexão mais aprofundada das
coisas do dia-a-dia. Talvez por isto não consigamos nos dar conta que, bem próximos a nós,
estão muitos “Ricardos” e muitas “mães de Ricardo”.
Numa via contrária a este pensamento, os movimentos sociais têm atuado
significativamente, abrindo perspectivas de diálogo e participação nos vários espaços de
interação, criados para o atendimento a pessoas colocadas historicamente numa condição de
inferioridade e de incapacidade. As concepções modernas se reproduzem nas várias
instituições que integram a sociedade, portanto, instituições que atuam na Educação compõem
este cenário e refletem as contradições da própria dinâmica social. São necessárias atenção e
reflexão constantes, no intuito de antever e atuar diante do perigo de tornar-se mero
reprodutor de um contexto social vigente. Por isto, acreditamos ser necessário acessar as
experiências desenvolvidas pelas várias organizações, levando-as também para o ambiente
formal da escola, na perspectiva de transpor práticas conservadoras, através da criação de
ambientes mais receptivos, que sejam referenciais positivos para os estudantes. Muitas
organizações e/ou movimentos sociais que atuam na área da Educação têm estimulado as
potencialidades dos sujeitos, através de práticas inovadoras, mesmo sem os referenciais
teórico-metodológicos que embasam as elaborações acadêmicas.
Não queremos, com isto, afirmar que todas as instituições desenvolvem ações que
verdadeiramente promovem as pessoas, nem que não existem experiências positivas nos
espaços de educação formal, mas que se constituem como fonte de aprendizagem, em um
momento em que tanto se busca que os sujeitos se contraponham à exclusão, tendo a
Educação como ação importante e significativa na superação das adversidades. Mesmo
porque, embora muitas organizações tenham atuado de forma bastante positiva no
atendimento às pessoas marginalizadas, isto desencadeou um processo de segregação, uma
vez que se buscava o atendimento em espaços “adequados”, com homogeneização dos
sujeitos, para oferecer-lhes atendimento especializado, de acordo à problemática vivenciada,
retirando-as do convívio social. Isto restringiu as possibilidades de interação com sujeitos
diversos, motivo pelo qual se busca agora fazer o caminho inverso, promovendo a sua efetiva
participação nos vários espaços de convivência social.
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Apesar da relevância destes trabalhos, observa-se a falta de sistematização dos
resultados das experiências desenvolvidas nestas organizações, impossibilitando a
socialização de materiais que poderiam ser importantes contributos às reflexões
contemporâneas. A partir das nossas observações e estudos, verificamos um movimento a
partir do final dos anos 90, havendo uma maior preocupação destas organizações em registrar
seus processos, tendo em vista o acompanhamento e avaliação do desempenho das suas ações,
bem como dispor de um manancial histórico-institucional acessível aos interessados.
Isto está relacionado à mudança vivenciada pela maioria das Organizações que
iniciaram seus trabalhos numa perspectiva de militância e reivindicação, sem a preocupação
em formalizar e sistematizar suas experiências, e só depois, pelas demandas de sobrevivência
impostas por mudanças no cenário sociopolítico e econômico internacional, começaram a ter
a preocupação em estabelecer-se formalmente, formular uma política de intervenção, basear
suas ações em projetos, buscar profissionais qualificados tecnicamente, gerar recursos
próprios, etc. Este movimento nos chama a atenção, pela necessidade de profissionalização
determinada aos trabalhos sociais, a partir da qual estes assumem algumas características
bastante próximas das estruturas organizacionais das empresas. A professora Sulivam Brito
(2005, p.3) fala sobre a relação entre Estado, Mercado e ONGs1, após a década de 80, saindo
de um completo isolamento e evoluindo para uma interdependência:
Na verdade existe um intercâmbio do terceiro setor com o Estado pois, o mesmo
necessita de representação política que a autoridade legal pode lhe fornecer e,
inclusive porque as ONGs são financiadas, também pelos órgãos do governo. De
outro lado, o 3º setor, também necessita do segundo pois, a propriedade privada é o
marco de autonomia da sociedade diante do Estado e, portanto de responsabilidade
social.
A colaboração entre esses setores por meio de ações em parceria estabelece um novo
espaço de pensar e agir as questões sociais. A parceria está representando a soma de
esforços com o intuito de se alcançar interesses que sejam comuns. É o exercício da
democracia que valoriza a co-responsabilidade dos cidadãos nos diferentes setores
dos quais eles participam.

Fundada em meados da década de oitenta, a PAMA sofreu muitas influências do
contexto externo, passando por uma dinâmica de deslocamento das ações do campo do
voluntarismo para a efetividade de um trabalho sistemático, profissional, o que pode causar
impactos significativos em qualquer instituição, não apenas na forma de desenvolver as ações,
mas também nos resultados obtidos a partir delas. Uma das características marcantes no
discurso das organizações voltadas à comunidade é a concepção dos beneficiários como
protagonistas do seu processo de desenvolvimento sócio-pessoal, capazes de (re)elaborar seus
projetos de vida e interagirem de forma participativa na sociedade. Na PAMA não era
1

Concebidas no texto como terceiro setor.
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diferente, então muitos questionamentos permeavam o meu cotidiano ao longo dos anos de
atuação: - as ações sócio-educativas incorporadas pela Pastoral do Menor de Alagoinhas
provocaram alguma mudança na vida das pessoas atendidas?; as mudanças ocorridas na
organização interferiram na intervenção pedagógica?; se houve significativas mudanças na
vida dos sujeitos, decorrentes da intervenção sócio-educativa, quais as peculiaridades das
ações que provocaram estas mudanças?; que tipo de reflexões podem levar os sujeitos a uma
(re)leitura crítica da realidade, possibilitando-os a (re)construção de identidades em seus
grupos de pertencimento?; quais meios os atores envolvidos no processo educativo da ONG
utilizam para (re)inventar seu cotidiano e superar as adversidades?; qual a formação
específica necessária aos profissionais para que atuem de forma satisfatória neste contexto?
Cada uma destas questões traz um alto grau de complexidade e encontrar todas as
respostas exigiria um nível de aprofundamento que dificilmente atingiríamos em um trabalho
desta natureza, por isto, na busca de encontrar um caminho até algumas respostas possíveis,
adotamos como pergunta de partida da nossa pesquisa a seguinte: As ações sócio-educativas
desenvolvidas pela Pastoral do Menor de Alagoinhas possibilitaram mudanças significativas
na vida das pessoas acompanhadas pela instituição? A partir daí, traçamos como objetivo
geral do nosso trabalho investigar em que medida as ações sócio-educativas incorporadas
pela Pastoral do Menor de Alagoinhas influenciaram/impactaram na vida dos(as)
beneficiários(as). O alcance deste objetivo não poderia prescindir à definição de uma
trajetória a ser seguida, descrita através dos seguintes objetivos específicos: conhecer as
propostas político-pedagógicas institucionais; analisar as concepções que norteiam o projeto
político-pedagógico da instituição; identificar os procedimentos de formação dos
profissionais para atuarem pedagogicamente; verificar o impacto das ações desenvolvidas na
vida dos(as) beneficiários(as); apresentar as motivações dos sujeitos, por meio dos seus
depoimentos.
Esta pesquisa é essencialmente qualitativa, buscando uma descrição detalhada de
todos os aspectos que são inerentes ao tema proposto, para evidenciar a sua relevância, na
perspectiva de responder a questões particulares. Este tipo de pesquisa
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis.(MINAYO, 1994, p. 21)

Com isto não se desconsidera os dados quantitativos. Entendemos que a mensuração
da realidade, a partir de determinados parâmetros, pode fornecer importantes informações, a
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partir da freqüência, duração ou intensidade dos fatos observados, mostrando a
complementaridade que existe entre quantidade e qualidade.
Consideramos importante destacar o nosso envolvimento com o objeto desta
investigação, como integrante do quadro da ONG durante muitos anos, porque realizar uma
pesquisa como esta exige de nós a consciência de que estamos fazendo indagações sobre
seres humanos, havendo, por isto, uma grande identificação, seja por questões culturais,
étnicas, etárias, ou qualquer outra razão, entre sujeito e objeto. Enquanto seres humanos, não
nos isentamos da identificação com um objeto de investigação que nos representa, porque
buscar compreender situações ocorridas num ambiente social, é buscar compreender a nós
mesmos, no nosso espaço de interação. Não é possível descartar a subjetividade da
pesquisadora ou impedir que ela se manifeste em alguns momentos, apesar de todos os
cuidados com as técnicas e procedimentos exigidos pelo trabalho científico.
Estas questões permearam todo o trabalho de pesquisa, provocando até certa angústia e
desconforto em alguns momentos. Como foi explicitado anteriormente, o desejo de realizar
uma pesquisa sobre a PAMA surgiu das inquietações que eu tinha a partir do cotidiano de
trabalho na instituição. Isto significa que, na maior parte do tempo, de acordo com o recorte
feito, eu participei ativamente de alguns processos de mudança, vivenciando e influenciando
muitas decisões tomadas. Isto suscitou muitas dúvidas na definição do procedimento para a
pesquisa, porque, pensando no envolvimento que tinha com a ONG, poderia definir o meu
trabalho como uma pesquisa-ação, pelas características deste tipo de procedimento. O que
descartava esta possibilidade era a ausência de uma proposta de intervenção, no intuito de
promover uma mudança na situação investigada. O meu projeto de pesquisa propõe uma
investigação da trajetória da instituição e da influência/impactos provocados por esta trajetória
para um segmento específico. O primeiro entrave estava resolvido, faria um estudo de caso.
Mas outros problemas decorrentes desta proximidade ainda estavam por vir.
Durante todo o tempo fiz um grande esforço para manter o distanciamento necessário
e buscar olhar as informações diante de mim dentro dos limites que elas me apresentavam,
evitando o risco de registrar também aquilo que a minha memória ampliava ou clarificava. As
entrevistas foram mais um desafio, porque precisava conduzi-las com o máximo de isenção, já
a partir da definição dos roteiros. Durante anos elaborei planos, projetos, prestações de contas,
relatórios e tantos outros documentos que apresentavam o trabalho da instituição. Muitos
deles estavam ali, para serem utilizados em uma pesquisa minha. Foi muito complicado
resistir à tentação de explicar mais do que estava escrito, justificar situações apresentadas,
esclarecer conteúdos subjacentes. Além disto, existia uma sensação permanente de auto-
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avaliação, pois muitas faltas e supostas incoerências identificadas traduziam, de certa forma,
as minhas faltas, as minhas incoerências, as minhas limitações, só percebidas ali, diante do
material empoeirado. Obviamente, esta situação tem suas interfaces e muitos momentos
também proporcionaram a sensação agradável de ter contribuído para algo construtivo, que
abria possibilidades e oportunidades diversas. Era também uma sensação muito positiva
identificar durante as leituras tantas questões inerentes ao meu cotidiano profissional, que
traduziam as minhas angústias, os meus questionamentos.
A escrita do trabalho, esta sim, foi o maior desafio de todos. Foi uma perseguição
constante aos limites da investigação científica. Muitos foram os momentos de parada e
releitura do que havia produzido, porque já não sabia se o que estava escrevendo era o texto
da dissertação ou um relatório profissional. Creio que esteja presente nisto, algo que Maria da
Glória Gohn(2005b) sinaliza, que é a tendência, em pesquisadores ligados a ONGs, de
enfatizar aspectos positivos identificados, comprometendo a criticidade que deve existir num
trabalho de pesquisa. Por muitas vezes reformulei todo um texto, diante da constatação que
muito do que havia entendido como necessário de ser dito só teria real relevância diante da
necessidade de convencimento sobre a eficácia do trabalho da instituição, o que, nem de
longe, é objetivo em uma investigação desta natureza. Ao concluir o terceiro capítulo, onde é
apresentada a trajetória da instituição, observei que há uma ênfase na fase do trabalho na qual
eu ainda não fazia parte do quadro de funcionários. É verdade que isto coincide com o
processo de maior profissionalização institucional, com a ampliação dos atendimentos e
diversificação dos programas, o que dificultaria a explanação mais detalhada de tantos anos
de atuação da ONG. Mesmo assim, fiquei me perguntando se isto não teria sido uma maneira
que encontrei de manter uma maior isenção no levantamento e registro dos dados, ou mesmo
uma forma de aprofundar o conhecimento sobre uma época que eu não acompanhei e que, por
isto mesmo, sempre despertou em mim muita curiosidade.
Enfim, foi realizado um estudo de caso, aprofundando o máximo possível o
entendimento sobre a PAMA, no intuito de obter o maior número de informações possíveis,
com algumas respostas sobre os reflexos do trabalho desta instituição na vida das pessoas
atendidas, e como as experiências desenvolvidas no ambiente institucional podem ser
aproveitadas em outros espaços.
Nossa opção é por uma abordagem dialética, que “busca encontrar, na parte, a
compreensão e a relação com o todo” (Minayo, 1994, p. 24), que enxerga a realidade em
constante mudança e entende que “no encadeamento dos processos dialéticos as
transformações acontecem quantitativa e qualitativamente” (Oliveira, 2002, p. 69). A
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realidade e dinâmica da instituição pesquisada são vistas numa inter-relação dos elementos
micro e macro, dentro de um processo, de uma marcha, de um tornar-se. O autodinamismo
das coisas e as contradições inerentes a elas fazem com que o conhecimento não seja apenas
um reflexo simples, passivo, inerte da realidade, mas um processo dialético complexo, no
qual, a partir da lógica indutiva, é possível discutir, debater, analisar, refletir, transformar, etc.
A abordagem dialética convive com a consciência histórica e reconhece os
condicionamentos decorrentes dos processos sócio-históricos:
É capaz de captar não somente os condicionamentos materiais da ação humana, mas
igualmente as formas de posicionamento social, de representação social, de
mundivisão, de ideologias, etc. Embora haja realidades implacáveis, existe a figura
do ator da história, que é o homem. A participação humana é um fenômeno de
configuração própria, dinâmico e contraditório, volúvel e versátil, para além de
qualquer equação matemática. Não há ordem absoluta, porque, de outra posição
social, pode ser vista como desordem; não há normalidade absoluta, porque, de outra
posição social, pode ser vista como psicose. A grande diferença está no nível
político, entendido como aquela esfera da prática humana. (DEMO, 1985, p.99)

Os instrumentos e técnicas utilizados para esta pesquisa são variados, partindo da
pesquisa bibliográfica, até a realização de entrevistas, com diversos atores envolvidos no
trabalho da instituição, na condição de fundador, educador ou egresso(a) dos programas
sócio-educativos. Com a pesquisa bibliográfica identificamos produções e registros já
realizados sobre o assunto pesquisado, além de identificarmos e localizarmos fontes, o que
nos permitiu fazer o planejamento da pesquisa, através da definição de critérios, das
anotações, da classificação preliminar dos dados. Por isto, foi este o primeiro passo na
realização da pesquisa.
Nos arquivos da instituição e no arquivo pessoal do fundador tivemos acesso a atas,
relatórios, cartas, fotografias, declarações, registros, certificados, documentos institucionais,
vídeos, folders, projetos, publicações diversas, todos muito importantes, por fornecer
informações necessárias sobre a trajetória institucional e trazer elementos que, confrontados
com as entrevistas realizadas, complementam os dados ou evidenciam situações
contraditórias, favorecendo a nossa análise. Neste sentido, apesar da ênfase que damos aos
depoimentos [sobre o quê falaremos em seguida], a pesquisa documental foi um instrumento
de coleta de dados imprescindível à realização deste estudo, para a obtenção de dados
quantitativos e para a identificação de informações que sinalizam para resultados
significativos quanto a mudanças em relação ao mapeamento feito no início da intervenção
junto às crianças e adolescentes [este último aspecto só foi possível verificar nos relatórios
mais recentes, onde encontramos informações mais detalhadas, quanto aos níveis de
agressividade, auto-estima, sociabilidade, traduzidos a partir de indicadores bem definidos].
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A entrevista foi fundamental enquanto abordagem técnica para a pesquisa qualitativa,
especialmente ao trabalharmos com a História Oral. Não se constitui em uma técnica fácil,
porque é necessário considerar a interferência de aspectos diversos, como o local da sua
realização, a postura e a linguagem adotadas durante a conversa, a gravação, a subjetividade,
tanto do(a) pesquisador(a), quanto do(a) entrevistado(a), dentre outros. Saber ouvir é
essencial, até porque uma escuta atenta e cuidadosa faz com que o(a) entrevistador(a) decida
sobre o melhor momento e a melhor forma de fazer suas intervenções, de maneira a conseguir
o máximo de elementos possíveis para sua análise posterior. Em todo este processo é
necessário ainda o cuidado para não conduzir a atividade de maneira a obter os resultados que
se quer, interferindo na fidedignidade às informações prestadas. Esta forma de documentação
da pesquisa nos fornece dados relevantes, porque traz muito mais elementos de análise do que
a fala do(a) entrevistado(a). O lugar de onde se fala, o silêncio, as expressões, o choro, a
emoção evidenciada, podem ser reveladores, além das palavras. São obtidos ainda alguns
dados objetivos, importantes para um melhor entendimento sobre o objeto da pesquisa.
Fizemos opção pela entrevista semi-estruturada, com a elaboração de um roteiro de
perguntas abertas, a partir do qual foi realizada uma conversação informal, dando mais
liberdade, tanto para o(a) informante, quanto para a pesquisadora. No caso dos(as)
egressos(as) da instituição optamos por focalizar a entrevista no período em que o(a)
entrevistado(a) estava vinculado ao trabalho da instituição pesquisada, abrangendo também
fases imediatamente anteriores à sua vinculação e situações posteriores ao desligamento.
Acreditamos que estes momentos permitem que o(a) depoente faça uma retrospectiva das suas
vivências e lance um olhar cuidadoso sobre as experiências passadas, fornecendo um material
muito rico para a análise, não apenas a partir da sua ótica, mas nos dá a possibilidade de ver o
reflexo da dimensão coletiva, porque a sua narrativa é reveladora quanto ao contexto no qual
as suas experiências foram vivenciadas.
Mas, porque o uso do método da História Oral para este trabalho? Depois de diversas
leituras e de muita reflexão, concluímos que seria imprescindível lançar mão da citação
seguinte, como ponto de partida, por contemplar desde mudanças de paradigmas da
historiografia até aspectos intrinsecamente vinculados a uma perspectiva de democratização
da produção do conhecimento.
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para
dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis não só
dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. Estimula professores
e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da
comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda os menos
privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar dignidade a autoconfiança.
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Propicia o contato – e, pois, a compreensão - entre classes sociais e entre gerações.
E para cada um dos historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela
pode dar um sentimento de pertencer a determinado lugar e determinada época. Em
suma, contribui para formar seres humanos mais completos. Paralelamente, a
história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo
autoritário inerente à sua tradição. E oferece os meios para uma transformação
radical do sentido social da história. (THOMPSON, 1992, p. 44)

A historiografia clássica silenciou muitas vozes e impediu que muitas pessoas ou
grupos expusessem a sua visão dos acontecimentos, explicitassem suas intenções e desejos,
dissessem as suas verdades, quando negou a importância das suas expressões orais,
imagéticas ou mesmo escritas, já que até estas foram categorizadas numa hierarquia de
importância. A instituição pesquisada trabalha com um público que foi silenciado ao longo
de suas vidas, em decorrência do medo, da violência doméstica, das afirmações constantes
sobre a sua incapacidade [inicialmente na família e mais tarde em outros espaços de
convivência social], do fracasso escolar, do trabalho iniciado precocemente [geralmente
associado a situações de humilhação e submissão], do preconceito e de tantas outras razões
que poderíamos elencar. Possibilitar que algumas destas pessoas possam expor as suas
impressões, seus sentimentos, sua versão sobre os fatos ocorridos, não é só utilizar um bom
instrumento de coleta de dados, é oferecer-lhes a chance de reconhecerem a sua importância
enquanto sujeitos, por terem papel crucial na história da instituição e das suas próprias vidas,
valorizando suas experiências e mostrando como podem contribuir para mudanças mais
amplas, a partir dos seus testemunhos.
As narrativas destes(as) informantes, descortinam um mundo vislumbrado de um
lugar muito específico, dos menos favorecidos, dos expurgados da sociedade, dos invisíveis
aos olhos da maior parte de nós que tivemos melhores oportunidades. Isto pode desencadear
no(a) pesquisador(a) uma identificação com os relatos [no caso de ter uma história de luta e
superação que o(a) aproxime do(a) entrevistado(a)], um aprendizado significativo a partir
das lições de vida postas à sua frente, ou mesmo reações negativas. O fato é que a chance de
aprendizagem neste processo de interação entre pesquisador e informantes [lembrando que
alguns destes não estão necessariamente caracterizados da forma descrita no parágrafo
anterior] é enorme, desde que haja abertura e humildade. É mister a perspectiva dialógica, na
qual o(a) pesquisador(a) se desloca da condição de pessoa detentora do saber para ouvir
quem pode melhor discorrer sobre certas questões, geralmente a partir de uma vivência,
jamais superada por qualquer estudo feito a seu respeito.
Assim que os historiadores começam a entrevistar, vêem-se inevitavelmente
trabalhando com outras pessoas – quando menos com seus informantes. E para ser
um entrevistador bem sucedido é necessário um novo conjunto de habilidades,
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entre as quais uma certa compreensão das relações humanas. (THOMPSON, 1992,
p. 29)

A perspectiva dialógica de cooperação empreendida pela História Oral possibilita que
o conhecimento chegue até as comunidades ao mesmo tempo em que este é construído a
partir delas. Isto faz com que a distância comumente verificada entre a Academia e as ditas
pessoas comuns diminua e com que haja um retorno imediato da pesquisa, deslocando os
sujeitos pesquisados da condição de meros objetos de estudo para o lugar de protagonistas na
produção do conhecimento. Ao mesmo tempo, o acesso às experiências operadas em espaços
não formalizados permite a sua sistematização e divulgação, dando-lhes a relevância que
possuem para toda uma sociedade. Vimos na História Oral muito mais do que uma
metodologia de pesquisa. A partir do momento que, na interação entre humanos, leva-os a
refazer suas trajetórias e repensar seu lugar de pertencimento, seu lugar na história, pode
constituir-se num importante meio de superação de desigualdades, promotor de mudanças,
tanto na perspectiva do fazer científico quanto na função social acadêmica.
Outro fator que também influencia significativamente na definição do trabalho com a
História Oral nesta pesquisa é a pouca sistematização de informações que evidenciem as
intenções da realização do trabalho da instituição [principalmente na fase inicial] e o número
reduzido de registros que mostrem a visão sobre ele e os sentimentos das crianças,
adolescentes, famílias, educadores, pessoas da sociedade local. “[...] a preocupação com o
registro e a sistematização das experiências só existe em função dos relatórios que devem ser
apresentados aos agentes financiadores dos projetos. A oralidade predomina” (GOHN, 2005b,
p.97). Os registros de depoimentos encontrados, que foram produzidos pela instituição estão
em vídeos feitos em momentos de embate na sociedade local, momentos festivos ou para
divulgação. Além disto, encontramos um recorte de jornal, no qual alguns depoimentos dos
meninos foram registrados para a matéria [isto não foi uma realização da entidade]. Os
registros encontrados em atas, relatórios e demais documentos oficiais, não dão conta de
explicar sobre as motivações, emoções, significados, expressos durante uma entrevista.
As entrevistas com pessoas que fizeram ou fazem parte do corpo de “profissionais” da
instituição investigada foram necessárias, a efeito de confrontar com aquilo que é evidenciado
pelos(as) beneficiários(as). Identificar a intencionalidade daqueles(as) que assumiam, de
alguma forma, a “tutela” destas pessoas, buscando fazer “o melhor” foi relevante. Isto nos
remete à questão da representatividade mencionada por Paul Thompson, no sentido de abrir
um leque de possibilidades de interpretação e análises, utilizando, para isto, dos diversos
olhares de vários atores envolvidos. “A preocupação com a representatividade é fundamental
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para que a história oral realize seu potencial. A pior espécie de história oral é a que começa e
termina com a empregada doméstica”. (THOMPSON, 1992, p. 174)
Ouvir o fundador da PAMA foi indispensável, como forma de compreender as razões
pelas quais foi movido a iniciar o trabalho e perceber o seu olhar sobre a instituição, passadas
pouco mais de duas décadas. Igualmente, a entrevista com um representante do grupo de
educadores(as) pode mostrar as suas motivações e intenções, além da sua visão sobre a
instituição e sobre os trabalhos por ela desenvolvidos. Estas entrevistas nos ajudaram também
a obter esclarecimentos sobre dados coletados nos arquivos. A importância da escuta dos(as)
egressos(as) [uma vez que não estamos investigando uma ação em desenvolvimento] dos
programas institucionais já foi amplamente explicitada.
Quanto a esta escuta, para facilitar a análise dos dados, fizemos a divisão do percurso
das ações sócio-educativas em três períodos até o ano 2006. Isto é feito pelo entendimento
que as mudanças que ocorreram têm um reflexo importante na atuação de todas as pessoas
envolvidas no processo, porque as motivações para o trabalho também se diferenciam, o
público atendido assume perfis diferenciados desde o início do trabalho até períodos mais
recentes. Apesar desta divisão ter sido pensada inicialmente considerando aspectos intrínsecos
à trajetória da PAMA, vamos observar que este processo sistêmico esteve diretamente
relacionado a questões do ambiente externo à organização, coincidindo com as
transformações no contexto brasileiro e internacional e refletindo todas as implicações e
desafios das mudanças produzidas. A divisão apresentada em seguida foi feita a partir da
identificação de situações que estabelecem marcos na história da PAMA, que, no nosso
entendimento, poderiam ter influência nos efeitos do trabalho sócio-educativo realizado pela
instituição:

a) quando o trabalho era realizado [em grande parte do período] por voluntários e
pessoas cedidas por órgãos governamentais (1985-1992); Esta primeira fase é importante para
percebermos as motivações iniciais para o desenvolvimento do trabalho, que era realizado, em
princípio, sem grande organização e planejamento, por pessoas que se dispunham a ajudar,
contribuir de alguma maneira com aqueles meninos e meninas submetidos a diversas formas
de negação de direitos e de violência. Talvez possamos dizer que era um grupo empenhado na
defesa da vida, num contexto de extermínio planejado de crianças e adolescentes que,
expostos cotidianamente nas ruas das cidades, muitos(as) praticando pequenas ou grandes
infrações, sinalizavam para os problemas da sociedade e “ameaçavam o bem-estar” das
pessoas. Consideramos necessário evidenciar as motivações que levaram jovens a dedicarem-
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se voluntariamente a uma proposta empreendida por outrem, ou, um pouco depois, recebendo
pelo trabalho, assumiam um compromisso pela vida. Ao mesmo tempo é preciso identificar as
interações que se estabeleciam entre os “tios” e “tias”2 com os meninos e meninas que
estimulavam uma visão de futuro, o sonho, a crença na mudança para suas vidas;
b) quando a instituição profissionaliza-se administrativa e financeiramente, sem a
existência de um projeto norteador das atividades educacionais (1993-1999); Esta é uma fase
na qual a quase totalidade das pessoas que trabalhavam eram funcionárias, além de algumas
pessoas cedidas pela Prefeitura Municipal ou pelo Governo Estadual. Começa um processo
efetivo de institucionalização e profissionalização, porém, concepções motivadoras para início
do trabalho parecem, de certa forma, esmaecer diante das imposições da necessidade de
sobrevivência, que exigiam adequações diversas ao contexto vigente. A organização e o
planejamento têm ênfase significativa na captação de recursos, os programas e projetos são
ampliados em termos de capacidade de atendimento, a busca por profissionais melhor
qualificados3 aumenta. No ano 1999 o Projeto Político-Pedagógico da PAMA começa a ser
desenvolvido, embora lançado oficialmente em 2000;
c) a partir da existência de um projeto político-pedagógico norteando os programas
educacionais desenvolvidos (2000-2006). A instituição já tinha percorrido um longo caminho
e busca organizar as experiências e traduzi-las em melhoria no acompanhamento aos(às)
beneficiários(as) dos programas. Tendo um Projeto Político-Pedagógico, havia agora um
direcionamento, objetivos sistematizados, a busca de formas específicas de desenvolver os
programas educacionais. É importante entender se a existência de planejamento e
sistematização das propostas educativas sinaliza mudanças na forma como os(as) egressos(as)
percebem o trabalho da entidade em suas vidas, evidenciando as peculiaridades de um
trabalho embasado teoricamente e os seus possíveis reflexos.
A amostra é composta por três egressos(as) da entidade. A definição dos critérios foi
feita de maneira a favorecer ao máximo a análise das mudanças possivelmente efetivadas a
partir da intervenção sócio-educativa institucional, sendo eles:
a) tempo de permanência na instituição - o(a) entrevistado(a) deveria ter permanecido
pelo menos três anos vinculado(a) aos programas oferecidos na PAMA, tendo em vista que

2

Esta denominação de “tios” e “tias” é da autora, pela existência de moças e rapazes no desenvolvimento dos
trabalhos, porque nas atas e relatórios utiliza-se a expressão “tios” em todas as situações onde se faz referência
aos(às) educadores(as).
3
Entendendo a qualificação enquanto capacidade técnica de desenvolver as funções, uma vez que a instituição
tinha a preocupação de fornecer formação continuada, voltadas, principalmente, para a mística institucional e
para o trabalho com as crianças e adolescentes.
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algumas mudanças só se efetivam a partir de intervenções mais duradouras, nas quais a
construção de vínculos é imprescindível;
b) características que definiram num dado momento a situação de risco de cada um(a)
– para verificar as mudanças ou os impactos provocados pela intervenção sócio-educativa é
preciso observar uma variedade de situações que podem trazer significados diferentes para as
mudanças verificadas em cada caso, a exemplo da freqüência e permanência nas ruas,
situação sócio-familiar, situação de abuso e/ou exploração sexual, uso de drogas, dentre
outros aspectos que podem ser apresentados. A identificação dos(as) depoentes foi feita com a
contribuição de profissionais vinculados à organização há pelo menos quinze anos e que
atuam ou atuaram no atendimento direto aos meninos e meninas;
c) questão de gênero – com a finalidade de perceber a existência de situações e/ou
condições específicas que possam caracterizar melhor as peculiaridades da problemática
enfrentadas pelos meninos e pelas meninas, além de identificar a existência de ações ou
procedimentos diferenciados, considerando a diversidade de gênero.
Em suma, o universo de sujeitos com o qual construiremos o nosso trabalho é
composto de cinco pessoas: o fundador da instituição, um educador e três egressos [sendo
um(a) de cada período, conforme a divisão explicitada anteriormente].
O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro este capítulo
introdutório. O segundo, intitulado Um olhar sobre a infância brasileira trata de algumas
concepções de infância, a partir do seu entendimento como um constructo social, buscando
relacioná-las às várias situações a que esteve ou está submetido o público infanto-juvenil;
aborda aspectos da problemática das crianças e adolescentes brasileiras, a partir da
contextualização histórica da sua situação, com ênfase nas legislações e nas políticas de
atendimento que engendraram e favoreceram as concepções da infância brasileira, sobretudo
no Séc. XX; discute o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente nos aspectos
relacionados à sua perspectiva de projeção de um reordenamento da sociedade brasileira e da
formação das mentalidades para maneiras diferenciadas de conceber as crianças e
adolescentes enquanto pessoas em condição de desenvolvimento e sujeitos de direitos;
descreve o surgimento da Pastoral do Menor da CNBB(Confederação dos Bispos do Brasil)
num contexto de mudanças significativas nas ações da Igreja Latino-americana, evidenciando
as situações que favoreceram a existência da instituição pesquisada;
O terceiro capítulo tem como título A Pastoral do Menor de Alagoinhas no contexto
dos movimentos sociais. Nele fazemos uma discussão histórica e conceitual dos movimentos
sociais, entendendo que a criação da Organização Não-Governamental estudada é fruto destes
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processos, buscando localizá-la neste contexto mais amplo; fazemos uma retrospectiva da
trajetória institucional, no intuito de perceber como as suas ações se coadunam com a história
da problemática infanto-juvenil brasileira e as suas possíveis contribuições nas conquistas
efetivadas; apresentamos os aspectos político-pedagógicos da instituição, tendo em vista o
esclarecimento sobre as concepções que embasam as suas elaborações, sobre os processos de
formação dos profissionais, sobre a intencionalidade das proposições e o conhecimentos das
ações sócio-educativas desenvolvidas.
O quarto capítulo está intitulado Fácil de entender, difícil de explicar: complexidade
de uma trajetória. Nele fazemos uma análise dos processos de mudança vivenciados no
âmbito da Pastoral do Menor de Alagoinhas e como elas influenciaram nas ações sócioeducativas propostas por esta instituição. Para esta análise muitos elementos são utilizados,
porém, acreditamos que as entrevistas com os egressos trazem lições de vida, de superação,
alcançadas com a contribuição desta entidade, que não poderiam ser deixadas de lado. Por
isto, dedicamos algumas poucas páginas para falar sobre a experiência de entrevistar estas
pessoas e sobre tudo que é possível relatar das observações feitas, na tentativa de trazer o
maior número possível de elementos que nos permitam perceber onde estão as sutilezas de
uma grande transformação, a partir de quê apresentamos as nossas conclusões, no quinto e
último capítulo, intitulado Humanidade e cidadania: interfaces de um mesmo ser, trazendo a
idéia que resume as duas grandes vertentes das concepções que embasam o percurso das
ações sócio-educativas da Pastoral do Menor de Alagoinhas .
Este trabalho é o registro de uma longa caminhada, de grandes aprendizados e é um
ponto de chegada para uma nova partida, representa, em linguagem escrita, quem era ao
iniciá-lo e quem sou, após a sua conclusão.
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2 UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DA INFÂNCIA BRASILEIRA.

Ao estudar sobre a infância no Brasil, mais especificamente, sobre a problemática que
atinge grande parte desta população, verificamos que houve avanços, conquistados com muita
luta, trazendo-nos, por vezes, a idéia que este é um campo tão explorado, que não oferece
mais espaço para discussão. Porém, a cada nova leitura, a cada dado encontrado, na
observação da realidade, surpreendemo-nos com a atualidade e pertinência deste debate.
Destacamos duas questões que ao nosso olhar são relevantes:
a) as concepções de infância elaboradas ao longo da história suscitaram e ainda
suscitam dúvidas, além de influenciarem significativamente nas relações sociais estabelecidas
com a população infanto-juvenil em diferentes contextos;
b) a persistência de uma situação de miséria, abandono, preconceito, discriminação,
exploração de crianças e adolescentes, que resiste às transformações sociopolíticas ocorridas
nas últimas décadas. No município de Alagoinhas, por exemplo, conforme relatório do
Conselho Tutelar (2009)4, de fevereiro de 2007 até julho de 2009, foram atendidos por este
órgão 1.193 casos de conflito familiar, 682 casos de negligência, 221 casos de maus-tratos,
176 casos de situação de risco5, 112 casos de uso de substância psicoativa/ato infracional6,
682 casos de alteração de comportamento/rebeldia, 134 casos de conflitos entre crianças e
adolescentes [bullying, vizinhança/escola], 97 casos exposição a situação vexatória ou
discriminação contra crianças e adolescentes, 1 caso de tráfico de criança, 117 casos de
violência/abuso sexual, 145 casos de violência física e 8 casos de encaminhamento para
adoção. O mesmo documento registra os bairros de Santa Terezinha, Barreiro, 21 de
Setembro e Teresópolis como aqueles que têm maior índice de violência por bairro no
município de Alagoinhas. Sabemos que estes números são uma representação parcial da
realidade de um município com população7 de 137.810 habitantes, principalmente porque a
maior parte da violência, abuso ou negligência praticados contra crianças e adolescentes não
chegam até os órgãos oficiais, seja por falta de informação, por medo de fazer a denúncia ou
das conseqüências que os encaminhamentos dados podem gerar, por indiferença à situação,
4

Conforme o órgão os dados são aproximados, já que o sistema informatizado esteve desativado por um longo
período, inviabilizando a alimentação do banco de dados. Os valores são dos registros manuais e não incluem os
plantões sobreaviso e as festas de micareta e Santos Antonio ocorridas em 2009.
5
Não temos esclarecimento sobre o significado disto para o CT.
6
De acordo com o órgão os casos de ato infracional referem-se principalmente às solicitações de
acompanhamento , oriundos dos órgãos judiciários.
7
IBGE. Estimativas de População, 14 de agosto de 2009.
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ou por tantos outros motivos possíveis. O fato é que as crianças e adolescentes continuam
tendo seus direitos violados, vitimizados pelo contexto onde estão inseridos, apesar de todos
os avanços na legislação.
Consideramos primordial, portanto, buscar uma abordagem que, levando em conta as
questões expostas, possibilite-nos uma clara delimitação do público escolhido para nossa
investigação.
É tão comum atualmente fazermos referência à infância como uma fase da nossa vida
que se inicia com o nascimento e vai até a puberdade – dissociada da adolescência – que não
pensamos na existência de outras maneiras de concebê-la, ainda que falemos de épocas
anteriores, como se esta visão fosse determinada naturalmente. Não refletimos, por exemplo,
sobre a possibilidade de alguém, em alguma época e lugar, ter imaginado a infância como
uma fase da vida que se estende até os vinte e cinco anos, inconcebível em dias atuais.
Mas, ainda que esta reflexão não seja feita no nosso cotidiano, é perceptível a
preocupação da sociedade contemporânea com a diversidade de problemas da infância, o que
possivelmente está relacionado à necessidade de garantir o bom desenvolvimento do seu
sistema educacional, estabelecendo um vínculo indissociável entre infância e educação.
Segundo Philippe Ariès (1981), a infância teria sido “descoberta” devido ao interesse
na educação surgido durante os séculos XVI e XVII. Neste caso, não nos causa estranheza a
existência do vínculo entre infância e educação nos dias atuais, embora alguns historiadores
defendam a idéia de que esta “descoberta” estaria relacionada à esfera cultural ou aos
impactos das relações econômicas. Nesta afirmação, o fato destes autores utilizarem a palavra
descoberta, fazendo referência ao período moderno, nos instiga sobre a inexistência da
infância em períodos anteriores. Assim sendo, não existia infância, ou a infância seria uma
construção, a partir de concepções diversas, elaboradas social e historicamente, existindo, por
consequência, relações sociais diferenciadas? São diversos os argumentos.
De acordo com Heywood (2004, p. 21) “a criança é um constructo social que se
transforma com o passar do tempo e, não menos importante, varia entre grupos sociais e
étnicos dentro de qualquer sociedade”, argumento também adotado por Sonia Kramer(1999).
Ariès (1981) diz que é provável que não houvesse lugar para a infância no mundo
medieval e que a sociedade não via a criança, e pior ainda o adolescente, pois assim que saia
da fase de maior fragilidade a criança se confundia com os adultos, participando do seu
mundo, partilhando das suas atividades. Faz referência ainda à existência de um sentimento
que ele denomina “paparicação”, nos primeiros anos de vida, quando a criança ainda era
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engraçadinha, tanto quanto um animalzinho. Isto faria com que a morte de uma criança nesta
fase não significasse muito, já que em breve outra a substituiria.
Alguns historiadores fizeram críticas à metodologia de análise utilizada por Ariès,
considerando-o ingênuo no trato das fontes históricas e usando de bastante rigor para fazer
referência às suas evidências iconográficas (HEYWOOD, 2004, p. 24). Muitos são os
argumentos utilizados para desbancar as suas conclusões sobre a inexistência da infância no
período medieval. Um exemplo que podemos utilizar é o pensamento de David Archard8, de
que o mundo medieval teve algum conceito de infância, mas suas concepções sobre ela não
eram como as nossas. Heywood conclui que a infância, bem como a adolescência, não foi tão
ignorada na Idade Média, mas definida de forma imprecisa, sugerindo que busquemos estas
diferenças, tentando explicá-las de forma contextualizada, fazendo referência a uma recente
pesquisa francesa que
proclama que a criança nunca foi tão celebrada como na Idade Média. [...] ninguém
menos que o papa Leão, o Grande, pregando no século V que, “Cristo amou a
infância, mestra da humildade, lição de inocência, modelo de doçura”. A inocência
das crianças significava que elas poderiam ter visões celestiais, denunciar
criminosos e servir como intermediários entre o Céu e a Terra, como no provérbio
“da boca das crianças vêm palavras de sabedoria”. (HEYWOOD, 2004, p. 28).

O autor continua a explanação, fazendo referência a outros estudiosos, demonstrando a
variedade de interpretações e contribuições de cada um deles para o estudo sobre a infância.
Podemos entender que algo evidenciado e consentido sobre a Idade Média no que se refere a
esta discussão, apesar da grande dificuldade de análise das fontes, por serem bastante vagas, é
que a criança era vista como uma criatura pecadora, “um pobre animal suspirante”, um adulto
imperfeito, a infância seria uma “idade da deficiência”. Há ainda a referência à afirmação do
historiador Jacques Le Goff que, na Idade Média, as crianças mal eram notadas, porque não
havia tempo para compaixão ou admiração por elas. Durante os séculos XVI e XVII, segundo
C. John Sommerville, o interesse pelas crianças começou com os puritanos, embora a sua
opinião sobre elas, principalmente os mais fervorosos, fosse de “fardos sujos de pecado
original”, “pequenas víboras”. Contudo, precisavam conquistar a geração mais jovem, tendo
em vista o fortalecimento do movimento de reforma. Neste mesmo período, o recém-surgido
interesse pela educação começa a evidenciar diferenças entre adultos e crianças, sendo a
escola um importante meio para delimitá-las.
Heywood destaca o século XVIII como o período no qual a percepção das
peculiaridades da infância começa a ser evidenciada, destacando-se, para tanto, as idéias de
8

Apud HEYWOOD, p. 27
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John Locke, de Jean-Jacques Rousseau e dos primeiros românticos. O pensamento romântico
traduzia as crianças com sabedoria, sensibilidade estética apurada e consciência das verdades
morais, mas estava longe de ser predominante, pela forte influência, ainda, da tradição antiga
do pecado original. A importância de J. Locke estaria vinculada à relevância que ele atribuiu à
educação, como algo que faz grande diferença para a humanidade, mesmo não escapando de
uma concepção negativa sobre a infância, atribuindo-lhes incapacidade de raciocínio,
fraqueza, decorrentes de uma enfermidade natural.
Rousseau, considerado figura de destaque por Heywood, é quem teria feito oposição
intensa à tradição cristã do pecado original, defendendo que a infância tem uma forma própria
de raciocínio e que as crianças são naturalmente boas. Leni Dornelles(2005) destaca a
importância de Rousseau para a aquisição, por parte da criança, de um estatuto de indivíduo
infantil, o que teria criado, juntamente com as idéias dos filósofos dos séculos XVI e XVII e
iluministas do século XVIII, uma infância com características e sensibilidades próprias.
A partir daí, muitos estudos propiciaram as concepções de infância que surgiram no
final do século XIX e início do século XX. Neste período se destaca a “descoberta” da
adolescência, havendo importância singular do psicólogo norte-americano G. Stanley Hall
para a popularização deste conceito, através da sua obra Adolescência(1904). A adolescência,
para ele, seria uma etapa transitória entre a infância selvagem e a maturidade (HEYWOOD,
2004, p. 42-43).
Pensando nas transformações ocorridas a partir do processo de revolução industrial e
no estabelecimento da sociedade moderna, não podemos deixar de nos deter um pouco na
concepção moderna da infância, diretamente relacionada aos paradigmas contemporâneos. As
formas de organização social instituídas e a definição de várias categorias dentro da sociedade
moderna, busca a padronização de valores, comportamentos, atitudes, que homogeneízam os
sujeitos. A modernidade cria a idéia do sujeito infantil e estabelece o discurso de um sujeito
infantil universal, produzido pela razão, ditando normas sob as quais as crianças serão
objetivadas, mensuradas, disciplinadas, comparadas, de forma que estes procedimentos se
manifestem sobre o seu comportamento.
A escola, enquanto instituição disciplinar moderna, “deverá impor o que será
conhecido e aprendido, estabelecerá parâmetros sobre o que cada sujeito deverá perguntar,
organizar, produzir, pesquisar, fazer e compreender”(DORNELLES, 2005, p.54). Nesta
configuração homogeneizante, o heterogêneo [fora da norma], o diferente, não é aceito, por
isto precisa ser normatizado, incluído na regra. Desta maneira a infância, como mais um
produto da modernidade, é tomada como uma só, independente das peculiaridades da
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existência de cada criança. Estas concepções modernas de infância são desmontadas à medida
que aparecem no cenário social, fruto das contradições da própria sociedade moderna,
milhares de crianças e adolescentes que sobrevivem em condições adversas, fugindo
completamente às regras do sujeito infantil frágil, dependente e passível da disciplina.
Num país como o Brasil, com profundas desigualdades, milhares de crianças e
adolescentes, não só estão fora das regras da modernidade, como vivem a exclusão
materializada nas diversas formas de negação de direitos fundamentais: a vida na rua, a
exploração sexual, a violência, o trabalho infantil, a institucionalização, a discriminação pela
identidade étnica, religiosa ou por gênero, dentre tantas outras. Não raro, uma mesma criança
vive mais de uma destas situações.
É deste sujeito infantil que transgride as regras desta modernidade que ditou as bases
sociais a que estamos “condicionados”9 que iremos tratar neste trabalho, primordialmente. No
que se refere à questão etária, gostaríamos de esclarecer que, ao falar de infância estaremos
nos reportando às pessoas com idade até dezoito anos incompletos, considerando a
delimitação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)10 para o fim da adolescência.
Depois de trazermos esta explanação em torno das concepções sobre a infância e
esclarecermos sobre os sujeitos, vamos entrar mais especificamente na discussão proposta
para este capítulo, buscando mostrar interfaces da infância brasileira, na perspectiva de traçar
um panorama que explicite a teia de relações que compõem o pano de fundo da problemática
da população infanto-juvenil do nosso país.

2.1 A Problemática da Infância: uma ferida aberta na sociedade brasileira.

As transformações ocorridas a partir do processo de industrialização e consolidação do
capitalismo organizaram formas hegemônicas de ser e estar no mundo. O modo de produção
industrial, adotado como um tipo de vida social impôs ao mundo o modo de vida ocidental,
fazendo com que se instaurasse a necessidade crescente das várias nações, de se adequar a
esta nova ordem.

9

Não determinados, de acordo com Freire(1996).
Art. 2º- Considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. (Lei 8.069/90).

10
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Em nome do “desenvolvimento”, este processo estabelece um “desencaixe”11,
impondo às pessoas uma vida organizada na racionalidade da máquina, onde não há lugar
para outras formas de organização social, política, econômica ou cultural. Nesta perspectiva é
que várias nações são classificadas como subdesenvolvidas.
No final do Século XX, a globalização toma contornos muito maiores, trazendo, de um
lado, a possibilidade de participação das pessoas no mercado global, usufruindo dos seus
direitos de consumidores e do acesso às novas tecnologias, de outro, a exclusão de milhões de
outras pessoas, não-consumidoras. Os países considerados subdesenvolvidos tiveram que
absorver os custos sociais da industrialização e urbanização, sem compartilhar dos benefícios
econômicos vivenciados historicamente pelo Primeiro Mundo e o crescimento econômico
adquirido foi insuficiente para aliviar a sua pobreza.
Para a população empobrecida, o acesso aos benefícios, embora pareça bastante
simples nos discursos capitalistas, exige antes o acesso a uma série de “fichas simbólicas”12, a
exemplo da escolaridade, do dinheiro, da linguagem, do conhecimento da informática, do
poder, dentre outros. A urbanização explosiva configura a incapacidade de atendimento dos
governos locais e desencadeia a falta de escolas, postos de saúde, de saneamento, de
habitação. Além disto, o desemprego tecnológico e estrutural é mais um reforço para a
permanência da população mais carente em um círculo vicioso de pobreza.
Há ainda uma crise dos valores éticos, políticos, identitários, levando-nos ao
questionamento constante sobre onde tudo isto vai parar (NASCIMENTO, 2006). Lembrando
Giddens(2001) mais uma vez, nos percebemos em um carro de Jagrená, desgovernado, sem
saber se podemos freá-lo, como isto seria possível, ou em caso de não consegui-lo, para que
caminhos ele poderia nos levar. Perguntamo-nos se é possível promover um desenvolvimento
como que se deseja, centrado nas pessoas, quando se estabelece uma relação de dependência
de uma ordem econômica imposta pelo mundo industrializado. Processos como o
colonialismo, o imperialismo, a implantação das multinacionais, retiraram do Terceiro Mundo
as suas riquezas, deixando para trás um rastro de destruição.
O paradigma tradicional dominante de desenvolvimento está baseado na ciência e na
tecnologia,

“desarrollo=modernización=industrialización”

(TEGEGN,

2000,

p.15),

preocupando-se inicialmente com o aumento no volume de produção de bens e serviços. Isto
significa dizer que o crescimento, neste caso, constitui-se em meio e fim do desenvolvimento.
11

“´deslocamento` das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões
indefinidas de tempo-espaço”( Giddens, 1991, p.29)
12
“(...)meios de intercâmbio que podem ser ‘circulados’ sem ter em vista as características específicas dos
indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer conjuntura particular.” (Ibdem, p.30)
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Este paradigma tem raiz utilitarista, concebendo que a redução da pobreza e melhoria do bemestar geral da população, ocorre a partir do aumento do produto agregado, com conseqüente
crescimento do PIB per capita. O paradigma do desenvolvimento humano discutido por Keith
Griffin(2001), questiona a premissa utilitária e a acumulação de capital físico como meio de
alcançar o desenvolvimento. Propõe um desenvolvimento centrado nas pessoas e não nos bens
de consumo.
Tegegn (2000), amplia o conceito de desenvolvimento, quando afirma que este deveria
ser entendido como a totalidade do bem-estar material, associada ao florescimento dos valores
éticos e culturais, como forma de evitar as dicotomias e fazer reconhecer os valores de todas
as culturas. Segundo Schultz (1985), o investimento na saúde, na educação, a atenção às
crianças e na experiência profissional e doméstica das pessoas pode aumentar
significativamente as perspectivas econômicas e de bem-estar dos pobres. Para ele, os gastos
públicos com educação devem ser considerados como investimento, e não como despesas
correntes, com efeito de redução da economia.
Alguns avanços já foram verificados no sentido de pensar o desenvolvimento que leva
em conta as pessoas, através de propostas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e
Banco Mundial de utilização de parte do produto adicional do crescimento em favor dos
pobres [década de 70]; reação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para
que as políticas de “ajuste estrutural” realizados nos anos 80 na África e América Latina
tivessem programas de ajustes que protegessem os pobres; posteriormente, mesa redonda
Norte-Sul; Comitê de Nações para o planejamento do desenvolvimento – Grupos de Trabalho
(GT) e Seminário de Investigação em Genebra; Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) - estabelecimento do desenvolvimento humano, com publicação
anual a partir de 1990 (GRIFFIN, 2001).
Mesmo assim, as políticas continuam baseadas numa economia de mercado global,
que busca a maximização dos lucros, estabelecendo um abismo cada vez maior entre uma
minoria que tudo tem e uma maioria que pouco ou nada tem. No Brasil, a política neoliberal
contraria os direitos sociais e civis e restringe os ideais de igualdade econômica e social e a
liberdade política e de pensamento, enfraquecendo as instituições democráticas e a
participação popular.
Sociedade sem cidadania, profundamente autoritária, onde as relações sociais são
marcadas com o selo da hierarquia entre superiores e inferiores, mandantes e
mandados, onde prevalecem relações de favor e de clientela, onde inexiste a prática
política da representação e da participação [...]. (CHAUÍ, 1992, p. 387)
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O contexto social define limites arbitrários entre o “normal” e “anormal”, o aceito e o
negado, o permitido e o proibido. A “normalidade” oculta acontecimentos visíveis, porque o
“normal” se torna cotidiano, assim, visto com naturalidade. Enquanto é “anormal” que uma
criança de classe média ande descalça, é absolutamente “normal” que centenas de crianças
em situação de rua andem sem sapatos, perambulando pelas ruas, mendigando.
Não é difícil concluir, portanto, que a situação degradante de milhões de crianças e
adolescentes seja invisível aos olhos de tantas pessoas, pois a “normalidade” das suas
evidências parece ter um efeito de incapacitar a sociedade de produzir espanto e indignação
diante da realidade que se apresenta. Isto estaria definido dentro de uma hierarquia de
valores, que distingue o visível do invisível, movida pela seletividade da consciência moral,
tornando determinados acontecimentos chocantes ou agradáveis, revoltantes ou prazerosos
quando entram em conflito ou vão ao encontro de valores instituídos social e subjetivamente.
Muitas categorizações das crianças e adolescentes trazem consigo uma enorme carga
de preconceito, de estigmas, que foram solidificados ao longo do tempo. Estas categorias
estão muitas vezes vinculadas a situações de violência a que as crianças e adolescentes são
expostos, aprofundando ainda mais os reflexos dos problemas vivenciados. Para deixar mais
claro, vamos pegar o exemplo de uma criança que foi vítima de abuso ou exploração sexual.
Além de todas as conseqüências sofridas por uma situação como esta, a criança ainda tem que
conviver com o olhar de julgamento de pessoas adultas que insistem em apontar onde estão as
possíveis culpas da vítima pelo ocorrido, dificultando a adoção de outras maneiras de
relacionamento com a infância em vulnerabilidade sócio-pessoal.
Diante da “normalidade” do cenário, as crianças e adolescentes em situação de rua não
causam mais estranheza, passaram a fazer parte do cotidiano, por outro lado, são ainda
profundamente discriminados. Esta realidade nos apresenta uma contradição bastante
significativa, que merece alguma reflexão.
[...] nossas subjetividades ainda são construídas segundo concepções
epistemológicas da modernidade, que nos mobilizam na busca de padrões de
verdades universais, padrões de excelência, portanto, subjetividades prontas para
evitar “o que está fora de lugar” em relação a um padrão estabelecido como correto.
Não aprendemos ainda a nos posicionar ante o estranho, ao diferente, sem que ele
seja visto como ameaça. Não aprendemos, ainda, a nos colocar ante o outro como
diante de uma obra de arte, valorizada extremamente por sua singularidade e
excepcionalidade. (FERREIRA, 2004, p. 172)

Isto explicaria a rejeição às crianças e adolescentes que fogem aos padrões aceitos
socialmente. Neste sentido, consideramos a discriminação contra adolescentes em conflito
com a Lei uma das mais explícitas e difíceis de superação. O olhar sobre estes sujeitos é
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extremamente imediatista, limitando-se a enxergar os atos ilícitos praticados, desconsiderando
as suas histórias pessoais e as contingências que possivelmente tenham influenciado para a
situação apresentada. Temos plena consciência que esta é uma discussão polêmica e o nosso
posicionamento, sob nenhuma hipótese, desconsidera a necessidade destes(as) adolescentes
assumirem a responsabilidade pelas suas ações, que, inclusive, descaracterizam algumas
condições precípuas da cidadania, de aceitação às regras de convivência, de cumprimento
com os deveres, de respeito ao direito das outras pessoas, enquanto integrantes de uma
sociedade. O que queremos colocar em pauta é a visão fatalista e a conseqüente
estigmatização a qual estas pessoas são “condenadas”, geralmente, levando o erro cometido
para o resto da sua existência e sendo vistos como ameaça constante, mesmo quando
cumprem as medidas determinadas e vivenciam experiências positivas de (re)socialização. É
como negar, através de uma postura pessimista de intolerância, a condição humana da outra
pessoa, que, exatamente por esta humanidade, é um ser complexo e contraditório, passível de
erros, mas com uma fantástica capacidade de transformar-se e (re)adaptar-se. Esta rejeição
estaria relacionada a uma postura defensiva das pessoas diante daquilo que representa perigo.
O ataque é utilizado como a forma mais segura e eficaz de defender-se. Uma outra alternativa
seria a fuga, que relaciona-se à colocação do outro, do diferente, na condição de
invisibilidade, por isto, a negação. Assim, os processos de negação vão se reproduzindo, com
nova roupagem, mas não menos cruéis.
O mundo das drogas arrebata para si crianças e adolescentes que buscam alternativas
de sobrevivência que podem se transformar, num curto espaço de tempo, na forma mais eficaz
de suicídio. Na (des)ordem estabelecida na sociedade brasileira contemporânea, as crianças e
adolescentes ainda são vítimas vulneráveis e a problemática da infância extrapola a infinidade
de problemas associados à pobreza. Os problemas são delineados muitas vezes pela visão que
se tem da infância numa determinada época, podendo chegar a situações extremas de
violência, inclusive, por serem concebidos como inúteis à sociedade a que pertencem.
Para compreendermos melhor este argumento, podemos citar a constância, até o fim
do século XVII, do infanticídio tolerado. Por ser uma prática criminosa severamente punida, o
infanticídio era praticado em segredo, geralmente camuflado como acidente doméstico
(ARIÉS, 1981, p. 17). Dentre outras coisas, o autor faz referência ao fenômeno baseado na
análise feita por Jean-Louis Flandrin, sobre a diminuição da mortalidade infantil no século
XVIII, sem explicação plausível por questões médicas ou higiênicas, dando a entender que as
pessoas teriam mudado a prática de deixar morrer ou contribuir para a morte daquelas
crianças que não tinham interesse em guardar.
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Se trouxermos esta realidade para o Brasil nas últimas décadas do século XX, vamos
observar que as concepções de infância, diferenciadas pela condição sócio-econômica de cada
criança ou adolescente, consolidaram, ao longo do tempo, a classificação de muitos dentro do
que o imaginário da sociedade denomina “classes perigosas”, ameaça ao “bem-estar” dos
cidadãos de bem. A partir deste pensamento, àquelas que tiveram a condição de vida adversa,
resta a criminalidade, por isto a sociedade deve expurgá-los, “antes que seja tarde”. Não seria
a fome, o abandono, a miséria, uma forma contemporânea de deixá-los morrer? Não seriam os
extermínios, as chacinas, as torturas praticadas contra crianças e adolescentes a forma
contemporânea de contribuir para a sua morte? É importante lembrar que os problemas que
envolvem crianças e adolescentes no Brasil não são algo novo e não ocorreram sempre da
mesma forma.
A questão do abandono, por exemplo, é uma prática tão antiga quanto a colonização
brasileira. Na história de abandono de crianças no Brasil a roda de expostos, conforme Maria
Luiza Marcílio (2006, p. 53) é uma das instituições brasileiras de vida mais longa, tendo
sobrevivido aos regimes colonial, imperial e republicano, extinta definitivamente apenas no
ano de 1950. O Brasil foi o último país a acabar com este sistema para os enjeitados. Apesar
da nossa reprovação a esta prática, a partir de uma ótica contemporânea, a roda de expostos
teve grande importância porque durante quase um século e meio teria sido a única instituição
de assistência à criança abandonada no país.
Para entendermos melhor a sua relevância, é preciso conhecer um pouco mais sobre o
contexto da época. O sistema foi criado na Europa, mais especificamente na Itália, durante a
Idade Média, para garantir o anonimato do expositor. No meio da parede da casa preparada
para acolher recém-nascidos abandonados eram instalados tonéis de madeira giratórios,
unindo a rua ao interior do imóvel. Assim, as pessoas que iriam acolher a criança não
tomariam conhecimento de quem estaria deixando-a.
Neste período era muito comum o abandono de crianças nascidas em decorrência de
relações fortuitas ou incestuosas, bem como de adultérios, além dos órfãos pobres. Com o
objetivo de defender a honra de uma filha, ou para regular o tamanho de uma família, os
bebês eram deixadas em caminhos, bosques, nas portas de igrejas ou em casas de família.
Muitas morriam de frio, fome ou devoradas por animais. A roda de expostos era uma
alternativa diante destas situações. Além do mais, para as pessoas da época o abandono
evitava um mal maior, como o aborto ou o infanticídio.
Em Portugal a instituição foi adotada ainda na Idade Média, sendo exportada para o
Brasil no século XVIII. Durante o período colonial três rodas de expostos foram criadas,
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sendo a primeira delas em Salvador, seguida de Rio de Janeiro e Recife. No total foram treze
rodas de expostos no Brasil, além das três já citadas.
[...] uma no início do império (São Paulo); todas as demais foram criadas no rastro
da Lei dos municípios que isentava a Câmara da responsabilidade pelos expostos,
desde que na cidade houvesse uma Santa Casa de Misericórdia que se incumbisse
desses pequenos desamparados. Neste caso estiveram a roda de expostos das cidades
de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas (RS), de Cachoeira (BA), de Olinda (PE); de
Campos (RJ), Vitória (ES), Desterro (SC) e Cuiabá(MT). Estas oito últimas tiveram
vida curta; na década de 1870 essas pequenas rodas praticamente já haviam deixado
de funcionar. Subsistiram apenas as maiores. (MARCÍLIO, 2006, p. 66)

O público acolhido nestas casas era composto fundamentalmente por crianças brancas
e pardas, de ambos os sexos. O abandono por parte das mães escravas era raro, uma vez que
estes eram propriedades dos Senhores, sendo este gesto considerado uma forma de fuga e a
perda de uma valiosa propriedade.
O bebê recém-chegado era encaminhado para a casa de uma ama-de-leite, em
princípio até os três anos, havendo estímulo para sua permanência até os sete anos, em alguns
casos até doze anos, quando já era possível explorar o trabalho da criança. As amas-de-leite
eram residentes nas cidades, pobres, solteiras e ignorantes, porém, em muitos casos, espertas
o suficiente para levar seus próprios filhos até a casa e depois recebê-los de volta,
amamentando-os com um ganho para isto. Existiram até mesmo casos em que a morte de uma
criança não era declarada para continuar recebendo o salário de ama. As rodas de expostos
teriam abrigado muitas fraudes e abusos (MARCÍLIO, 2006, p. 74-75).
O crescente processo de urbanização (principalmente nas cidades de maior porte),
coincidente com a fase pós-abolição, evidenciava um contingente significativo de pessoas nas
ruas, muitas delas ex-escravos, pedindo, trabalhando ou mesmo cometendo delitos, dentre os
quais muitas crianças. A partir dos anos de 1860 várias outras instituições surgiram no Brasil
para dar proteção à infância desamparada [o quê abordaremos em seguida].

2.2 Da Negação de Direitos à Cidadania.

Como é possível observar até aqui, as discussões feitas em torno da infância são
multifacetadas, porque não é possível dissociá-las do contexto onde ela se insere. No circuito
brasileiro as diversas classificações, atribuídas através de parâmetros relacionados à situação
sócio-econômica de cada criança e adolescente justificam o estabelecimento de uma
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legislação preconceituosa e discriminatória, que estigmatizava através da denominação de
“menor” aqueles ditos em situação irregular. É sobre isto que trataremos a partir de agora.

2.2.1 O Panorama Legal e o Modelo Assistencialista e Correcional-repressivo das Políticas de
Atendimento ao “Menor”.

De acordo com o que vimos até agora, é possível observar que a problemática da
infância no Brasil é multidimensional e tem raízes profundas, numa história de negação de
direitos e discriminação. Nesta perspectiva, colocamos em pauta a dimensão legal,
considerando sua relação intrínseca com a formulação de uma concepção preconceituosa e
discriminatória sobre as crianças e adolescentes ditas em situação irregular.
Fizemos referência anteriormente às iniciativas assistenciais de atendimento às
crianças, já a partir do Século XVIII. Nesta discussão, porém, buscaremos compreender estas
iniciativas dentro de um movimento mais amplo, através de uma breve retomada da trajetória
das políticas sociais, para, a partir daí, percebermos como se dá a sua vinculação com o
aparato legal que se estruturou diante da necessidade de solucionar os problemas emergentes
relacionados à infância brasileira.
Verificamos que até o início do Século XX não houve no Brasil o desenvolvimento
de ações que possam ser descritas dentro de uma política social, a partir de iniciativas estatais.
As várias iniciativas de atendimento às necessidades apresentadas pela população ficaram em
torno de quatro séculos por conta da Igreja Católica, tendo como instituições mais
representativas as Santas Casas de Misericórdia, auxiliadas pelas irmandades, confrarias,
ordens e outras organizações religiosas (COSTA, 1990a).
Os anos de 1900 a 1930 constituem-se num momento significativo, por abrigarem
importantes acontecimentos, tanto no que diz respeito às lutas sociais dos trabalhadores
urbanos, quanto ao estabelecimento de políticas relacionadas ao público infanto-juvenil.
É neste período que se construirá, segundo Londoño (1991) a categoria "menor", da
forma como será utilizada no Brasil no decorrer deste século. A menoridade, do
ponto de vista jurídico, representava a delimitação de limites etários para o exercício
de direitos e responsabilidades, como a maioridade civil e a maioridade penal.
Sob a influência do modelo norte-americano, de tribunais especializados, inaugurado
com a criação do Tribunal de Menores do Estado de Illinois, em 1899. Esta
perspectiva, denominada posteriormente "doutrina da situação irregular" propunha
a diferenciação do tratamento dos jovens em relação aos adultos, na aplicação da
legislação penal. (GONZALÉZ, s/d, p.1)

42

Podemos observar nesta citação que falar de políticas para o público infanto-juvenil
neste período significa pensar em formas de atendimento e acompanhamento àqueles que
estão em “situação irregular”. Isto demonstra, de antemão, a existência de categorias
diferenciadas de crianças e adolescentes, evidenciando uma situação de discriminação.
É interessante observar que esta categorização é definida a partir de um aparato legal
que, posteriormente, será legitimado não apenas através das políticas de atendimento
implementadas, mas pelo comportamento da sociedade, a partir do estabelecimento de
parâmetros de “normalidade” no que concerne aos aspectos da vida social. O termo “menor”
passa a ser sinônimo de irregularidade, seja por abandono, seja por delinqüência. Uma
primeira tentativa de aprovação de um Código de Menores é feita nos anos 10, mas é
derrotada no Congresso.
Em 1922 começa a funcionar o primeiro estabelecimento público de atendimento a
menores do Distrito Federal [Rio de Janeiro]. De autoria de Mello Mattos, juiz de Menores do
Rio de Janeiro, é criado em 1927 o primeiro Código de Menores brasileiro, como sistema
público de atenção às crianças e jovens em situações especialmente difíceis (COSTA, 1990a).
Em 1942 é criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), sob o regime autoritário nascido
da Revolução de 1930, órgão do Ministério da Justiça, com orientação correcional-repressiva,
uma espécie de sistema penitenciário para menores de idade, no qual eram atendidos
adolescentes autores de infração e aqueles categorizados como menores carentes e
abandonados.
Já a partir da experiência do SAM podemos observar uma incoerência na proposta de
atendimento do órgão, que coloca dentro de uma mesma política institucional adolescentes
com problemáticas e históricos bastante distintos, apesar do atendimento ser feito em grupos,
em diferentes espaços. Carência e abandono são vinculados à delinqüência, quando
adolescentes envolvidos em ambos os casos são descritos “em situações especialmente
difíceis”, sendo, portanto, atendidos numa mesma perspectiva.
Tido como uma experiência eficaz, o SAM é estendido para além da capital da
República, sendo implantado em vários estados, até 1945. Neste mesmo período surgem
outras entidades federais, oferecendo assistência e educação básica, além de geração de renda.
A partir dos anos sessenta verifica-se uma movimentação inicial de alguns segmentos da
sociedade civil, como forma de contraposição às heranças do Estado Novo e de reivindicação
por políticas sociais.
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No início dos anos sessenta, as massas de trabalhadores e camponeses começam a
romper com mecanismos de controle herdados do Estado Novo. A expressão desta
ruptura dá-se por meio de tentativas de organização autônoma e por reivindicações
no sentido de uma política social efetivamente redistributiva e autopromotora.(COSTA, 1990a, p. 16)

Este período é marcado pela decadência do SAM, que passa a ser visto pela opinião
pública como “universidade do crime” e “sucursal do inferno”, devido ao seu caráter
repressivo, embrutecedor e desumanizante (COSTA, 1990a). De 1964 a 1980, durante o
regime militar, o atendimento ao público infanto-juvenil “em situações especialmente
difíceis” está pautado em duas grandes políticas estabelecidas legalmente: a Política Nacional
do Bem-estar do Menor (PNBEM), Lei 4513/64 e o Código de Menores, Lei 6697/79, que
dispunha sobre a assistência, proteção e vigilância dos menores. Mais uma vez está presente a
incoerência, no sentido de restringir àqueles considerados em situação irregular a abrangência
das Leis.
Temos aí a ratificação do estigma associado ao termo "menor", compreendido a partir
dos dispositivos do código como pobre ou infrator, determinando uma clara distinção em
relação às crianças inseridas em outras condições sócio-econômicas.
O órgão Nacional da PNBEM era a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor
(FUNABEM) e os órgãos executores estaduais eram as Fundações Estaduais de Bem-Estar do
Menor (FEBEMs). Apesar de haver a tentativa de superar as práticas do SAM, a FUNABEM
era sua herdeira, tanto em infra-estrutura, quanto em cultura organizacional, fazendo com que
o modelo correcional-repressivo não chegasse a ser extinto de fato.
Com um modelo proposto numa perspectiva assistencialista, que via o “menor” como
carente de tudo, estes estabelecimentos passam a se desenvolver a partir da convivência entre
o assistencialismo e a correção-repressão, até a emergência, a partir dos anos 70, de um
movimento de educação progressista por parte de alguns educadores e trabalhadores sociais.
Estes passam a enxergar o “menor” como sujeito de uma história que é individual, com uma
dimensão coletiva. Vale ressaltar que todas estas mudanças de visão não favoreceram uma
transformação efetiva no atendimento realizado por estas instituições, que tiveram estes
enfoques de atuação convivendo de forma justaposta no seu interior.
Fora destas instituições também ocorre uma mudança de concepção sobre o trabalho
desenvolvido nas mesmas, quando setores da sociedade sensíveis à questão dos direitos
humanos verificam a perversidade das práticas nelas desenvolvidas, influenciando a atuação
da FUNABEM, que opta por fazer o acompanhamento das crianças e adolescentes nas
próprias comunidades.
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Mais uma vez de forma centralizada e verticalizada, é criado o Plano de Integração
Menor-Comunidade (PLIMEC), com o objetivo de atender as crianças e adolescentes nas
comunidades de origem, prevenindo o seu deslocamento para as ruas, fazendo desta o seu
espaço de permanência. Apesar de algumas experiências bem sucedidas, devido às iniciativas
das comunidades técnicas, o PLIMEC também fracassou, pela verticalidade e rigidez da
proposta, que inviabilizava o atendimento às demandas da realidade local.
A partir da segunda metade dos anos setenta o Estado ganha aliados no
desenvolvimento das ações sociais, a exemplo das associações de moradores, imprensa de
bairro, um novo sindicalismo, movimentos culturais e contra a carestia, grupos de teatro e
música popular. Destaca-se neste momento o papel da Igreja, principalmente a partir das
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que buscavam desenvolver trabalhos de
conscientização com as populações marginalizadas, tendo em vista a sua organização na luta
por melhores condições de vida.
A trajetória apresentada evidencia uma história de muitas décadas de injustiça e
discriminação quanto à Legislação e às políticas para a infância, que culmina com sinais de
esperança para os anos oitenta que se anunciam. No início desta década, os milhares de
crianças e adolescentes que faziam das ruas das médias e grandes cidades seu espaço de
convivência ou mesmo de moradia denunciavam a degradação da sociedade brasileira. Por
outro lado, já era possível identificar alguns sinais de mudança quanto à visão da infância e da
juventude marginalizadas, compreendidas, a partir de então, como fruto de uma problemática
mais ampla e de raízes mais profundas.
O estigma do “menor” começa a ser percebido como conseqüência do autoritarismo e
da intolerância, o olhar de medo lançado sobre os meninos e meninas que perambulavam
pelas ruas começa, aos poucos, a ser substituído por um olhar “compreensivo”, a partir do
entendimento que cada uma daquelas crianças ou adolescentes traz consigo a história de suas
famílias, que subsistem na realidade dura das periferias urbanas, sem as mínimas condições de
bem-estar e dignidade. Esta nova percepção favorecerá o início da quebra de antigos
paradigmas estigmatizantes, em vista da elaboração de uma nova forma de conceber a
problemática da infância brasileira.
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2.2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente: “um projeto de sociedade”.

O pedagogo Antônio Carlos Gomes da Costa figura entre os principais construtores do
Estatuto da Criança e do Adolescente e são muitos os documentos das décadas de oitenta e
noventa produzidos por órgãos vinculados à defesa dos direitos da infância e juventude onde
seu nome aparece como autor ou co-autor. Em um dos seus textos, ele afirma:
Após sua aprovação pelo Congresso Nacional e sanção pelo presidente da
República, o Estatuto deixa de ser um projeto de lei e passa a ser um projeto de
sociedade. Sua implementação é tarefa de todos, envolvendo lideranças públicas,
privadas, religiosas e comunitárias, capazes de acionar um processo de mobilização
da opinião pública destinado a romper com a apatia e o cinismo que, nos últimos
anos, vêm depauperando o vigor construtivo e corroendo a vitalidade cívica do
nosso povo.
Só assim seremos capazes de reordenar de maneira corajosa as nossas instituições,
erradicando as mentalidades e práticas que marcaram o inglório trajeto histórico do
velho sistema Febem-Funabem. Só assim resgataremos a Justiça de Menores e o
Sistema de Segurança Pública da triste tarefa de, numa sociedade de desigualdades
exacerbadas, ser os administradores da pobreza e da desigualdade, via controle
social assistencialista e/ou repressivo. (COSTA, 1990b, p. 39, grifo nosso).

Entendemos que esta afirmação tem bastante profundidade, ao referir-se à projeção de
uma nova sociedade, em outros moldes, construída a partir de novos paradigmas, alicerçada
no resgate de valores humanos fundamentais. Sendo a implementação do ECA uma tarefa de
todos, a mudança das mentalidades é precípua no reordenamento das diversas instituições,
uma vez que estas são formadas por pessoas. As concepções elaboradas no âmbito das
instituições se perpetuam quando são transmitidas nas atitudes e comportamentos pautados
em valores que precisam ser mudados, uma vez que as atitudes/comportamentos são nada
mais do que a exteriorização dos valores solidificados social e historicamente. A família,
enquanto instituição primeira na vida dos sujeitos tem, portanto, papel imprescindível, tanto
como espaço privilegiado de formação destes valores, quanto como ambiente de garantia de
direitos preconizados pelo ECA.
O Eca afirma que toda criança tem direito à vida familiar e define a família de um
modo bastante amplo, procurando fugir dos estereótipos da família burguesa do
casal e filhos. Trata, mesmo, do que denomina família substituta, reconhecendo,
desse modo, o direito ao amparo afetivo e material nos anos de formação. A família,
mais do que uma instituição legal e jurídica, é um direito subjetivo de encontrar
acolhimento para as dificuldades, as dúvidas, as inseguranças que a vida vai fazendo
aparecer aos que crescem. O pequeno ser humano é muito frágil e precisa de
proteção. Mas essa proteção não é, apenas, a comida e o agasalho. É difícil chegar
ao mundo, e as mãos que cuidam devem fazê-lo com carinho. O direito que o Eca
supõe está radicado nesta concepção de ambiente propício ao crescimento, não
importando quem são, juridicamente, as figuras adultas que vão servir como
mediadoras para o ingresso da criança no mundo institucional. O carinho representa,
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para a criança, o respeito e a dignidade que lhe são devidos, e o alimento deveria ser
completado com o pão do afeto. Nada quer dizer a liberdade para a criança pequena,
se ela não encontra, à sua volta, adultos que lhe dêem respaldo nos seus tateios da
realidade e lhe assegurem a experiência positiva de estar no mundo. Penso que é
essa a dimensão que o Estatuto quer dar à vida familiar. Resguardar o jovem da
violência, no âmbito doméstico, significa permitir que cresça com uma experiência
positiva da comunidade humana; significa, ainda, que o mundo institucional dos
adultos está pronto a dar guarida aos projetos que os jovens têm para o futuro.
(MELLO, 1999, p. 2-3)

A Lei, apesar da grande importância que tem, não é suficiente para modificar as
relações sociais. Ainda hoje, após dezenove anos, o ECA provoca discussões diversas e causa
muita polêmica, sendo argumentado que é uma Lei muito avançada para um país como o
Brasil. Isto quer dizer então que a nossa legislação deveria estar adequada às mazelas da
sociedade, em vez de buscar ao menos a minimização dos problemas, sendo ela uma
importante ferramenta para isto? Não se pode esquecer que o ECA é fruto do Art. 22713 da
Constituição Federal de 1988, inserido a partir de grande mobilização nacional, da qual
participaram diversos segmentos da sociedade, a partir de uma dada situação. Estariam todas
aquelas pessoas completamente equivocadas ao fazer opção por uma nova ordem que seria
ratificada na Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança?
A década de oitenta, apesar de ser considerada um período de significativa estagnação
do desenvolvimento econômico brasileiro, foi um momento de muitos avanços na direção da
construção de um estado democrático de direitos.
Em meio a uma permanente conjuntura de crise econômica, o país elegeu um
presidente civil, elaborou uma nova Carta Constitucional com ampla participação
democrática dos mais diversos segmentos da sociedade. Reviu corajosamente a
legislação herdada do autoritarismo e elevou a um nível, até então inédito, o
exercício das liberdades públicas.
Como um dos momentos da fase seminal desta floração democrática é que, no início
dos anos oitenta, começam a amadurecer as condições que haverão de engendrar, em
meados da década, um amplo movimento social em favor das crianças e
adolescentes em circunstâncias especialmente difíceis.
Este movimento chegará ao final da década com um significativo saldo de
conquistas e realizações em favor da infância e da juventude, com uma identidade,
estrutura e funcionamento diferenciados dos demais segmentos do movimento
social, exibindo ainda uma organização ampla e capilar em todo o país. (COSTA,
1990a, p. 23)

Entre 1984 e 1986 o movimento de luta pelos direitos da infância e juventude ganhou
mais força. Em novembro de 1984 foi realizado o I Seminário Latino Americano de
Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua, em Brasília. Este
13

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Constituição Federal, 1988).
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evento dava visibilidade às alternativas criadas pela população, com ações que se
diferenciavam dos modelos e das políticas de atendimento anteriores, fundamentadas no
Código de Menores. A articulação nacional do Movimento Meninos e Meninas de Rua,
iniciada com Comissões locais, depois estaduais, foi facilitada pela existência de núcleos
diversos, espalhados por todos os cantos do país, de pessoas com interesse na questão,
consolidada em 1985, com a eleição da Coordenação Nacional do movimento. Em 1986, em
Brasília, realizou-se o I Encontro Nacional Meninos e Meninas de Rua, onde crianças e
adolescentes que já participavam de movimentos locais e estaduais trouxeram suas denúncias
e reivindicações, não apenas de questões relacionadas a elas próprias, mas a todas as questões
que afligiam suas famílias, pela falta de condições dignas de sobrevivência.
A convocação da Assembléia Constituinte, em 1987, foi uma grande oportunidade
para a articulação de diversas ações, tendo em vista a garantia dos direitos da criança e do
adolescente na Carta Magna Brasileira. Por isto, houve uma grande mobilização, onde
destacam-se a Frente Nacional de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, A
Pastoral do Menor da CNBB -Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Movimento
Nacional dos Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) e a Comissão Nacional Criança e
Constituinte. Esta última realiza um amplo processo de mobilização da opinião pública e dos
constituintes, a partir de encontros, debates, manifestações envolvendo milhares de crianças
em frente ao Congresso Nacional, dentre tantas outras ações, destacando-se a entrega de uma
carta de reivindicações contendo mais de 1,4 bilhões de assinaturas de crianças e
adolescentes, como exigência da contemplação dos seus direitos na Nova Constituição. Ainda
nesta fase, foram apresentadas duas emendas populares com assinaturas de mais de duzentos
mil eleitores, que, com a fusão dos seus textos, foram inseridas na Constituição, com 435
votos favoráveis e 08 contra. O resultado de toda a luta é expresso no caput do Art. 227, que
coloca o Brasil numa situação de vanguarda, quando incorpora, já em 1988, elementos
essenciais de uma Convenção Internacional que seria aprovada em 1989. (COSTA, 1990a, p.
28-30)
A garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes na Nova Carta foi fundamental,
porém, não havia compatibilidade entre ela e o ultrapassado e estigmatizante Código de
Menores. Havia a necessidade da regulamentação do Art. 227, na perspectiva de superação da
doutrina da situação irregular, tendo em vista o estabelecimento da doutrina da proteção
integral. Em 1989, integrantes de várias áreas da sociedade civil, do Ministério Público, do
Judiciário e dos órgãos governamentais de todas as regiões do País começam o movimento
pela criação do ECA. Pessoas de todas as regiões do País colaboraram, através de sugestões
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diversas, incorporadas a partir do trabalho de uma comissão redatora, sediada em São Paulo.
Em 13 de julho de 1990 é sancionada a Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A primeira coisa que gostaríamos de destacar sobre as mudanças que o ECA traz em
relação às legislações anteriores, é a visão de todas as crianças e adolescentes como sujeitos
de direitos, como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Isto é muito
significativo na perspectiva da mudança das mentalidades, pois a sociedade aprendeu a
enxergar a criança e o adolescente em situação irregular como “menor”. A estes, nem mesmo
era dado o direito de ser chamado “criança” ou “adolescente”. Não era raro ouvir relatos de
situações onde uma “criança” fora agredida por um “menor”, para fazer referência a pessoas
dentro de uma mesma faixa etária, mas em diferentes contextos sócio-econômicos. Além
disto, o abandono e a delinqüência eram parâmetros similares na doutrina da situação
irregular, o que determinava, em conseqüência, o encaminhamento dos meninos e meninas
para instituições de caráter assistencial ou correcional-repressivo [já tratamos disto na subseção anterior], não havendo diferenciação na abordagem ou procedimentos para os dois
casos, evidentemente distintos. Ainda sobre este aspecto, verificamos que a autora evidencia
uma questão importante, quando mostra que nos Códigos de Menores, as crianças e
adolescentes são objetos de vigilância da autoridade pública ou de medidas judiciais,
enquanto que no ECA passam a ser sujeitos de direitos, pessoas. Vejamos outros aspectos de
mudanças engendradas a partir do ECA em destaque:

Aspecto
Considerado

Código de menores
(Decreto nº 17943, de
12/10/27)

Concepção
políticasocial
implícita

Instrumento de proteção e
vigilância da infância e
adolescência, vítima da
omissão e transgressão da
família, em seus direitos
básicos.

Visão da
criança e do
adolescente

Menor abandonado ou
delinqüente, objeto de
vigilância da autoridade
pública (juiz).

Código de menores
(Lei nº 6697/79 e Lei
4513/64)

Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8069/90)

Instrumento de
controle social da
infância e da
adolescência vítima
da omissão e
transgressão da
família, da sociedade
e do Estado em seus
direitos básicos.

Instrumento de
desenvolvimento social,
voltado para o conjunto da
população infanto-juvenil
do país, garantindo
proteção especial àquele
segmento considerado de
risco social e pessoal.

Menor em situação
irregular, objeto de
medidas judiciais.

Sujeito de direitos e pessoa
em condição peculiar de
desenvolvimento.
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Aspecto
Considerado

Código de menores
(Decreto nº 17943, de
12/10/27)

Código de menores
(Lei nº 6697/79 e Lei
4513/64)

Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8069/90)

Mecanismos
de
participação

Institui o Conselho de
Assistência e Proteção aos
Menores, como associação
de utilidade pública, com
personalidade jurídica. As
funções dos Conselheiros,
nomeados pelo Governo,
eram auxiliar o Juízo de
Menores, sendo os
Conselheiros denominados
“Delegados da Assistência
e Proteção aos Menores”.

Não abria espaço à
participação de outros
atores, limitando os
poderes da autoridade
policial judiciária e
administrativa.

Institui instâncias
colegiadas de participação
(Conselhos de Direitos,
paritários, Estado e
Sociedade Civil), nas três
instâncias da
administração, e cria no
nível municipal os
Conselhos Tutelares,
formado por membros
escolhidos pela sociedade
local e encarregados de
zelar pelos direitos de
crianças e adolescentes.

Fiscalização
do
cumprimento
da lei

Era de competência do
juiz, auxiliado pelo
Conselho de Assistência e
Proteção aos Menores.

Era de competência
exclusiva do Juiz e de
seu corpo de auxiliares.

Cria instâncias de
fiscalização na
comunidade, podendo estas
utilizarem os mecanismos
de defesa e proteção dos
interesses difusos e
coletivos para casos de
omissão e transgressões por
parte das autoridades
públicas.

Figura 1- Comparativo entre os Códigos de Menores (1927 e 1979) e o ECA
Fonte: Rosemary Ferreira de Souza Pereira– dissertação de mestrado em Serviço Social da PUC-SP

No que a autora chama de “concepção política-social implícita”, observamos que, num
primeiro momento, temos uma concepção assistencialista, do “menor” como vítima,
necessitada de proteção e vigilância. Posteriormente a visão já ganha um caráter de controle,
quando estes “menores”, vitimados por problemas que envolvem a omissão de vários
segmentos sociais, tornam-se uma ameaça, passível de repressão. O advento do ECA traz a
perspectiva do desenvolvimento social como direito de todas as crianças e adolescentes, sem
distinção, apesar de enfatizar a necessidade de proteção especial àquelas consideradas em
risco pessoal e social. Antonio Carlos Gomes da Costa (1990c) define “situação de risco”
aquela na qual indivíduos ou grupos não são atendidos em suas necessidades básicas, ficando
expostos à morte, à doença, à degradação pessoal e social, privados de acesso às mínimas
condições de bem-estar e dignidade, bloqueadas do acesso ao exercício pleno da cidadania
nas suas dimensões civil, política e social, por isto resvalados à condição de subcidadãos ou
cidadãos de segunda classe.
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Quanto aos mecanismos de participação, é visível a diferença quando observamos a
inexistência de espaços de participação direta da sociedade no Código de Menores,
determinando a concentração das decisões/ações no âmbito do Poder Judiciário. A criação dos
Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares
(CTs), amplia a possibilidade de intervenção direta de vários segmentos da sociedade, uma
vez que os Conselhos de Direitos são órgãos com representatividade paritária14 e os CTs são
compostos por pessoas comprovadamente experientes em atividades voltadas para a criança e
o adolescente, eleitas pela sociedade local. Isto dá maior efetividade às políticas sociais para a
infância e juventude, uma vez que os problemas locais são discutidos e encaminhados por
pessoas que estão na atuação direta em diversos espaços, com uma visão menos distanciada
da realidade e das especificidades de cada contexto. O mesmo se dá em relação à fiscalização
do cumprimento da Lei, pela criação de mecanismos e abertura de espaço de intervenção
direta das comunidades, a partir, inclusive, de programas já propostos pelo próprio texto da
Lei.
Apesar dos avanços, tanto na legislação, quanto na efetivação dos direitos
fundamentais, há muito ainda a ser feito, se pensarmos numa cidadania coletiva, onde o
indivíduo seja parte do todo, cônscio desta sua condição. Acreditamos que a garantia dos
direitos das crianças e adolescentes não deve ocorrer apenas enquanto direitos do cidadão,
mas principalmente, enquanto direitos humanos, sendo aqueles estabelecidos em uma ordem
jurídico-política e estes universais, pela condição humana, planetária (SOARES, 2004). Mas
por que fazer esta diferença?
Ressaltar esta diferença permite-nos observar que os direitos do cidadão, sendo
constituídos dentro de uma ordem jurídica e política, dependem da sociedade onde eles se
estabelecem, podendo ser diferentes em cada lugar do planeta. A cidadania, enquanto direito,
tem uma história, na qual ser cidadão não foi sempre a mesma coisa, pois exige instituições,
mediações e comportamentos próprios, com a criação de espaços sociais de lutas. O único
direito essencial à participação na vida pública, é o direito a ter direitos. De outro lado,
mesmo pessoas incapacitadas de exercerem a cidadania- considerando cidadão como um
portador de direitos, mas também de responsabilidades para com a sociedade – são titulares de
direitos humanos.

14

Com representação do Governo e da Sociedade Civil Organizada
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E é neste ponto que iremos focalizar os direitos fundamentais da infância. Isto porque,
até um determinado período da vida, estas pessoas ainda não se estabelecem socialmente
enquanto cidadãos, uma vez que “incapacitados” de exerceram a cidadania. Porém, isto não
significa que não tenham direitos, pois, independente da sua condição de exercer uma efetiva
participação social, gozam de direitos fundamentais, inerentes à sua condição humana. O
ECA traz no seu Art. 3º a evidência da importância de ressaltar os direitos inerentes à pessoa
humana:
Art. 3º- A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e dignidade. (BRASIL, 1990)

Isto significa dizer que, sendo as crianças e adolescentes, pessoas humanas em
desenvolvimento, devem estar assegurados todos os direitos que permitam este
desenvolvimento, “em condições de liberdade e dignidade”, intrínsecas à condição humana.
A implementação do ECA exige um reordenamento social, pois o seu texto propõe
mudanças estruturais na sociedade, quando, além de ressaltar a responsabilidade de todos,
define as políticas a serem implementadas e as instituições competentes para a efetivação
destas políticas. Embora trate dos direitos das crianças e adolescentes, para a efetivação deles,
é preciso um repensar completo das práticas sociais, a responsabilização dos diversos
segmentos, o comprometimento de todos com a vida. Mais do que pensar a criança como
futuro, é pensar a criança no seu presente, como sujeito integrante da sociedade, que possui
uma visão do mundo e das coisas, que tem muito a ensinar ao mundo adulto, desde que haja a
abertura de espaço para isto. À revelia de todas as expectativas, frente a todas as adversidades,
a infância floresce a cada dia, oferecendo-nos sinais de esperança. Neste sentido, o ECA se
mostra sim, muito mais que uma Lei, um projeto de sociedade, pelo fato de não prescindir de
um repensar completo das relações e práticas sociais.

2.3 A Pastoral do Menor da CNBB.

Já fizemos referência à Pastoral do Menor da CNBB como um dos protagonistas na
luta pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. A instituição pesquisada nasce
no âmbito da Igreja Católica, como uma articulação local deste movimento, por isto não
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podemos deixar de expor um pouco da sua história, evidenciando as inter-relações com toda a
trajetória já exposta.
As atividades de atendimento às crianças e dos adolescentes que deram origem à
Pastoral do Menor no Brasil estiveram pautadas em concepções renovadas dentro da Igreja,
quando passa a conceber as suas ações em um contexto mais amplo, no qual estão inseridas as
razões de toda a problemática vivenciada pelos pobres e marginalizados, buscando atuar sobre
elas.

2.3.1 Novos Paradigmas na Ação da Igreja Latino-americana.

O Pe. Joacir Della Giustina(1987) ajuda-nos a compreender como se dá o processo de
mudança dentro da Igreja, que traz a revolução industrial como elemento importante, ao fazer
ressurgir a preocupação com as questões sociais, anteriormente tratadas a título de repetição
de ensinamentos presentes nos primeiros séculos através do cristianismo. Naquele período,
levantava-se o desafio da opção pelos pobres e pela sua situação de marginalização, mas sem
perspectivas de ação concreta.
A Igreja latino-americana vê-se desafiada a fazer algo diante das transformações
apresentadas pela exploração do trabalho, pelos sistemas de produção, pelo capitalismo, que
configuravam um modelo de desenvolvimento no qual os latino-americanos foram espoliados
em seus direitos e o continente manipulado por grupos ou nações estrangeiras.
A concepção da Igreja que pregava a calma e a persistência para que, em algumas
décadas, com a ajuda dos países desenvolvidos, os subdesenvolvidos chegassem ao seu
patamar, começa a ser modificada, a partir da compreensão que as trocas que aconteceram só
contribuíram para fortalecer ainda mais aqueles que já eram fortes. “Com essas intuições, a
Igreja em nosso continente, buscando acertar o passo com tempo histórico contemporâneo,
reformula os ensinamentos eclesiais, universais, de acordo com as exigências do nosso
continente mesmo” (GIUSTINA, 1987, p. 108). Os marcos deste processo foram o Vaticano
II e, posteriormente, os compromissos assumidos nas conferências de Medellín e Puebla.
O Concílio Vaticano II foi aberto pelo Papa João XXIII em 11 de outubro de 1962 e
encerrado por Paulo VI em 8 de dezembro de 1965. Neste momento a Igreja modifica a
imagem de si mesma, deixando a investidura de poderes divinos para compreender-se dentro
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de uma realidade histórica, na qual deve ter uma maior inserção, caminhando “junto com o
povo”, prioritariamente os que estão marginalizados.
Em consonância com a abertura ao mundo dos pobres e à justiça social por parte da
Igreja através do Vaticano II, em 1968 o Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM)15
reuniu-se na Conferência de Medellín. A partir de uma releitura do Vaticano II sob a ótica do
continente latino-americano, constata-se que a miséria é uma evidência do pecado que tem
como conseqüência a injustiça social. Tendo este diagnóstico como uma negação da paz, é
feita uma convocação para a promoção da paz, como fruto natural da justiça social. Através
desta Conferência, o “próximo” é o pobre, o oprimido, a classe marginalizada. Sendo assim,
propõe-se a formação de bases populares fortes, pela formação de uma consciência crítica,
alicerçada na vida comunitária. O Episcopado Latino-americano volta a se reunir em Puebla,
no México, em 28 de janeiro de 1979, ratificando as posições assumidas em Medellín.
Convocada já por Paulo VI, aberta por João Paulo II, a Conferência define as suas
prioridades de ação pastoral em quatro opções prioritárias: pelos pobres, pelos
jovens, junto aos construtores de uma sociedade pluralista e em favor da pessoa e da
sociedade nacional e internacional. Nessas opções pastorais se percebe uma Igreja
que se sente detentora de poderes, mas que só conseguirá legitimá-los enquanto os
mesmos estiverem a serviço dos mais pobres, em defesa do homem. (GIUSTINA,
1987, p. 115)

A reunião em Puebla é um passo decisivo na opção da Igreja pelo pobre, nesta ocasião
também a criança pobre aparece como uma face explícita da marginalização no continente e
as crianças abandonadas como fruto da crise dos valores familiares. As sinalizações trazidas
na Conferência de Medellín são ampliadas em Puebla numa perspectiva libertadora, a partir
do quadro metodológico “ver, julgar e agir” [de acordo com o texto-base da Campanha da
Fraternidade de 1987, o VER relaciona-se à apresentação da realidade da sobrevivência dos
Menores na sociedade, interessando as causas e conseqüências sociais da situação; o
JULGAR propõe desafios à consciência de todos, visando a conversão pessoal e social, na
perspectiva de encontrar soluções libertadoras para o Menor, conseguida através do despertar
de uma “justa indignação ética e religiosa”; o AGIR propõe ações que concretizem respostas
ao apelo da criança, adolescente e jovem empobrecidos].
Nesta perspectiva a CNBB começa a evidenciar a sua preocupação com o “menor”
marginalizado do país, compreendendo-o dentro de uma problemática ampla, na qual é um
reflexo das desestruturas sociais. A Igreja no Brasil, da mesma forma que na América Latina,
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criado no Rio de Janeiro em 1955.
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passa a “ver, julgar, agir” de forma diferenciada, buscando atuar não apenas no atendimento
aos desamparados, mas sobre as causas geradoras do sofrimento dos marginalizados.
A Campanha da Fraternidade de 1987, com o lema Quem Acolhe o Menor a Mim
Acolhe, evidencia a preocupação da Igreja brasileira em contextualizar a problemática da
criança e do adolescente, chamando a atenção da sociedade para a condição de vítima da
criança, do adolescente e do jovem empobrecidos, considerando injusta e criminosa a ação de
extermínio contra estes, caracterizado em geral como “operação de limpeza”, a partir de uma
visão determinista, que identifica meninos e meninas como futuros marginais. O mesmo
documento descreve ainda aquilo que é denominado pela CNBB como “aspirações justas”:
149. – Que a vida das crianças do nosso povo seja a prioridade máxima da Nação.
- Que toda criança possa conviver com seus pais.
- Que toda criança tenha uma família onde seja amada e respeitada.
- Que os filhos sejam planejados pelos pais com liberdade e no pleno respeito aos
valores éticos.
- Que toda criança tenha garantidos os seus direitos de segurança efetiva –
alimentação – saúde – educação, inclusive religiosa – lazer e preparação para o
trabalho.
- Que seus pais possam ter preservada e respeitada a própria imagem, com
oportunidade de melhoria em suas condições humanas.
- Que as mulheres sejam respeitadas.
- Que as Mães gestantes e nutrizes tenham prioridade em todos os lugares. (CNBB,
1987, p. 61)

Neste sentido, nos chama a atenção a proximidade destas “aspirações justas” daquilo
que é trazido posteriormente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, como
direitos das crianças e adolescentes, sinalizando a grande influência deste trabalho, iniciado
na Igreja e consolidado através de ações com envolvimento direto das comunidades, para os
avanços significativos na conquista e implementação dos direitos da infância no Brasil.

2.3.2 A Pastoral do Menor na Conquista e Implementação dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Considera-se que a história de compromisso com a infância por parte da CNBB tem
seu embrião em atividades de atendimento a crianças e adolescentes, que, apesar de não serem
denominadas Pastoral do Menor, já traziam em si princípios e critérios norteadores da sua
ação, a exemplo do Centro Salesiano do Menor (CESAM), iniciado em Belo Horizonte, em
1972, e da Associação Maria Helen Drexel (AMHD), em São Paulo, por volta de 1973.
(ASSEMBLÉIA..., s/d)
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O início do trabalho da Pastoral do Menor se dá em 1977, partindo da necessidade de
ampliação do atendimento às necessidades de menores acompanhados na FEBEM de São
Paulo, que atendia infratores primários, uma vez que os técnicos que os acompanhava
concluíram que a Liberdade Vigiada [programa previsto por Lei] era ineficaz frente à
problemática na qual estavam inseridos. Buscando uma participação mais efetiva da
comunidade no atendimento a esses meninos, procuraram Dom Luciano Mendes de Almeida,
que colocou quatro seminaristas e duas religiosas à disposição do trabalho, implantando-se
um projeto piloto, com resultados considerados positivos, a partir do envolvimento das
famílias dos menores e, em seguida, com vizinhos destas famílias.
Evidenciou-se então a necessidade de trabalhar com as famílias de forma preventiva,
motivando outros religiosos a atuar tanto no acompanhamento aos menores quanto no
atendimento às famílias, trazendo a demanda pela existência de um espaço físico para reunião
e reflexão da comunidade, sendo construído, através de promoções para angariar fundos, o
Centro Comunitário Nossa Senhora da Esperança, na favela do Jardim Sinhá.
O trabalho ampliou-se e percebeu-se a necessidade de extrapolar a atuação apenas dos
religiosos, partindo para uma busca de famílias que pudessem ajudar as outras. Em contato
com a Pastoral da Família, em julho de 1978 foi realizada uma reunião com 200 casais, na
qual foi apresentado o projeto Liberdade Vigiada, que passou a chamar-se posteriormente
Liberdade Assistida Comunitária (LAC). O atendimento às famílias dos menores passou a ser
assumido pelos casais, que eram orientados pelos técnicos da UT-3 da FEBEM-SP a adotar
postura na qual deveria estar presentes três atitudes:
1ª) um profundo respeito pelo menino, ao se tomar conhecimento da sua infração;
2ª) o trabalho não deveria se tornar paternalista e que se mantivesse um respeito à
potencialidade do menino; 3ª)que a intenção de proselitismo não deveria estar
presente em nenhum momento. Assim começou a ação da Pastoral.
(ASSEMBLÉIA..., s/d, p. 7)

Surgiram, a partir da LAC, outras atividades que estavam relacionadas às necessidades
de atendimento às crianças e adolescentes, como Plantão de Atendimento, Casas de Apoio,
Famílias Irmãs, Oficinas de Trabalho, Educadores de rua, Adoção, Pastoral da Criança,
Articulação na elaboração e operacionalização do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Centros de Defesa.
Na consolidação da Pastoral do Menor foram muito importantes as formações para
agentes multiplicadores, voltadas à compreensão mais ampla dos aspectos que envolviam a
problemática das meninas e meninos marginalizados. A sucessão de Seminários, Semanas do
Menor, organizadas com outras Igrejas Cristãs desde 1981, intervenções da Comissão
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Ecumênica do Menor para que as políticas públicas dessem prioridade à criança e ao
adolescente, foram importantes na difusão do trabalho, tendo sido marco referencial o
Encontro Nacional do Menor, em São Paulo, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 1984, que
estabeleceu o “embrião da coordenação a nível nacional”. A partir daí uma sucessão de
encontros e seminários marcavam a ação pastoral no Brasil.
Todo este movimento abriu espaço para o surgimento de diversos trabalhos dentro da
própria Igreja, a partir da iniciativa de clérigos simpatizantes à causa da criança e do
adolescente, que se colocavam ao dispor de contribuir, mobilizando grupos de leigos e
colocando a Igreja a serviço daqueles que precisavam de uma ação mais efetiva. No próximo
capítulo será possível entender melhor como isto se deu, a partir da experiência da PAMA.

57

3 A PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS NO CONTEXTO DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS.

Uma primeira questão a que podemos nos reportar é a permanência do termo “menor”
no nome da instituição pesquisada. Depois de tanto se falar a respeito do estigma presente
neste termo, em função da doutrina da situação irregular, que estabelecia parâmetros
discriminatórios para o atendimento às crianças e adolescentes, esta permanência pode
suscitar alguns questionamentos.
Comecemos tomando conhecimento que esta permanência está relacionada à
manutenção do termo na apresentação do nome em nível nacional. A Pastoral do Menor da
CNBB [conforme já foi explicitado] é uma instituição que tem sua história pautada na luta
pelos direitos das crianças e adolescentes. O nome Pastoral do Menor é bastante
emblemático, porque traz consigo o legado das conquistas da infância brasileira. Em
Assembléia Nacional, discutiu-se a mudança de nome, em grupos com posicionamentos
distintos sobre a questão, onde alguns defendiam propostas como, por exemplo, de
substituição do nome para Pastoral do Adolescente. Adolescentes que estavam presentes
defenderam a permanência, afirmando que, apesar de todo o estigma da palavra “menor”, a
Pastoral do Menor é muito mais do que isto. O texto-base da Campanha da Fraternidade de
1985 define a quem se refere quando fala de Menor, da seguinte forma:
[...] uma lista enorme de crianças, adolescentes e jovens identificados como Menores
empobrecidos abandonados, marginalizados e oprimidos. Citemos alguns exemplos:
O Menor Bóia-fria, Lavrador, Minerador, Posseiro, Peixeirinho de beira-rio,
Migrante, Favelado, Cortiçado, Oleiro, Vidreiro, Vendedor ambulante, Picolezeiro,
Engraxate, Menor de Rua, Guarda-Mirim, “Boy”, Limpador de pára-brisa,
Guardador de carro, Vendedor de Santinho, Catador de papelão, Carregador...
Sofre maior opressão na sociedade o Menor negro e, especialmente, a menina. O
Menor índio, ainda que acolhido de maneira exemplar pelos adultos da tribo, sofre
com eles a marginalização a que seu grupo está submetido na sociedade. (CNBB,
1985, p. 8, grifo da autora)

Pode-se observar que a primeira referência é feita a crianças, adolescentes e jovens
[mesmo antes da aprovação do ECA], só depois se utiliza uma espécie de categorização, onde
é possível identificar que, para a Igreja, Menor significa todo(a) aquele(a) que se encontra em
situação de risco16. Isto reforça a idéia apresentada na Assembléia Nacional pelos defensores
da manutenção do nome, no que tange o significado do termo para a própria Igreja, a despeito
de qualquer outra referência, por mais negativa que seja. Sendo a Pastoral do Menor uma
16

Conforme definição de Antônio Carlos Gomes da Costa, já apresentada na página 49.
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instituição vinculada à Igreja Católica, a relevância está relacionada à concepção que tem a
Igreja, de Menor enquanto “pequeno”, no sentido de oprimido.
A PAMA, embora tenha se desvinculado legalmente da Igreja17, começou seus
trabalhos como uma ação da Igreja Católica e bastante articulada com a Pastoral do Menor
nacional. Este vínculo inicial e esta articulação tornam a história da Pastoral do Menor de
Alagoinhas intrinsecamente ligada aos princípios que fundamentaram as ações em nível
nacional, na luta pela causa da criança e do adolescente. Isto justifica a decisão18 de também
manter o termo Menor, enquanto houver esta referência nacional.
A história da PAMA também está intimamente relacionada à história dos movimentos
sociais no Brasil. Nos vários documentos e relatos a que tivemos acesso, são muitas as
situações nas quais observamos a dinâmica institucional bem próxima da dinâmica operada na
sociedade brasileira, tendo, por muitas vezes, inclusive, uma participação direta de pessoas ou
grupos integrantes da ONG em movimentos regionais ou nacionais em defesa dos direitos da
infância e da juventude. Assim, este capítulo busca evidenciar estas inter-relações, de forma a
percebermos, dentro da perspectiva dialética, como o conhecimento dos processos
vivenciados num contexto micro possibilita-nos a compreensão e o estabelecimento de
relações com o macro.

3.1 Discutindo Movimentos Sociais, ONGs e Educação na Sociedade Contemporânea.

Ao tratar da atuação da PAMA, não é possível dispensar a discussão sobre teorias dos
movimentos sociais, visto que a trajetória iniciada em meados dos anos oitenta, inserem-na
num amplo movimento de mobilização de diversos segmentos, na perspectiva da
redemocratização do nosso país e da garantia dos direitos das populações marginalizadas.
Também não podemos deixar de dizer que a PAMA apresenta-se como uma ONG, o que
produz algumas conseqüências para a nossa análise, tendo em vista as várias transformações
no cenário das ações coletivas no Brasil.
A primeira vez que a necessidade de conceituar movimento social se apresentou como
um problema para mim foi quando elaborava o anteprojeto de pesquisa para a seleção do
mestrado, principalmente no momento de definir o título. À minha cabeça chegavam
17
18

Na subseção 3.2 há maiores explicações sobre este desligamento.
Segundo Pe. Freddy Goven (2009).
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possibilidades diversas, pensei em ONGs, em Organizações da Sociedade Civil, em
Movimentos Sociais, em Organizações do Terceiro Setor, até que decidi colocar
Organizações Sociais: do afetivo ao efetivo no percurso das ações sócio-educativas [o termo
foi substituído posteriormente por Pastoral do Menor de Alagoinhas, até a definição do título
deste trabalho].
Na introdução deste trabalho falei que as organizações, na maior parte das vezes, não
estão embasadas em pressupostos teórico-metodológicos acadêmicos. Como integrante de
uma ONG, as minhas experiências estavam voltadas àquilo a que tínhamos acesso nas várias
formações oferecidas dentro das necessidades específicas de aprendizagem e das
oportunidades que surgiam. Em 2001 a Fundação Kellog’s patrocinou o “Curso de
Administração para o Terceiro Setor”, ministrado pelo Centro de Estudos do Terceiro Setor
da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, no qual várias instituições puderam participar por
um custo mínimo. Como representante da PAMA participei do curso, que estava totalmente
voltado à profissionalização do trabalho, já que o contexto vigente exigia [e continua a exigir]
uma organização institucional em moldes empresariais. Então, por muito tempo, a concepção
conceitual do trabalho que eu desenvolvia estava pautada na idéia de Terceiro Setor - isto está
refletido no título da minha monografia do curso de especialização “Educação no Terceiro
Setor: a afro-descendência em pauta na requalificação de educadores(as) sociais”.
Isto foi ainda reforçado com a adesão da PAMA à Rede Brasileira de Entidades
Assistenciais Filantrópicas (REBRAF), atualmente denominada Rede Brasileira do Terceiro
Setor (REBRATES). Em meio a estes acontecimentos, comecei a conversar com pessoas que
atuavam vinculadas à Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais
(ABONG), identificando a existência de diferentes concepções envolvendo o locus das várias
iniciativas da sociedade civil. Ainda assim, conseguia identificar apenas uma polêmica em
termos ideológicos, sem pensar numa perspectiva teórico-conceitual, ampliando minha ótica
sobre o assunto apenas depois de me tornar estudante do mestrado.
Maria da Glória Gohn (2005c, p. 73-76) diz que “terceiro setor é uma expressão com
significados múltiplos devido a sentidos históricos diferenciados, em termos de realidades
sociais”. Ela define o terceiro setor como uma forma de associativismo na sociedade
contemporânea e as ONGs são apresentadas como parte integrante desta nova configuração.
As ONGs surgem no pós Segunda Guerra Mundial, como “um universo de entidades que não
representavam governos, mas tinham presença significativa em várias partes do mundo”, mas
evolvem para “um novo tipo de ONG [...], atuando no campo da cultura política, dos valores
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de uma sociedade”. Ela destaca a existência de outros processos de desenvolvimento e de
atuação das ONGs na América Latina.
[...] no Chile e no Brasil, as ONGs encontraram um outro campo de atuação dado
pelos regimes políticos militares vigentes nos anos 70 e parte dos 80. Surgem ONGs
de luta contra o regime político, em função da questão dos presos políticos, torturas,
etc.; e ONGs para atuarem no campo da organização popular, de luta por direitos e
condições mínimas de sobrevivência cotidiana no que diz respeito a necessidades
básicas. Estes campos delinearam novos perfis às ONGs, que denomino de ONGs
cidadãs e militantes. [...]
No Brasil, nos anos 70-80, as ONGs cidadãs e militantes estiveram por detrás da
maioria dos movimentos sociais populares urbanos que delinearam um cenário de
participação na sociedade civil, trazendo para a cena pública novos personagens [...]
contribuíram para a reconstrução do conceito de “sociedade civil”, termo originário
do liberalismo, que adquire novos significados, menos centrado na questão do
indivíduo e mais direcionado para os direitos de grupos.

Mas a discussão sobre as ONGs não se encerra aí, porque nos anos 90, mais uma vez,
observa-se, a partir de um cenário de crise econômico-financeira nas ONGs, relacionada à
escassez de recursos das agências de cooperação internacional, um redesenho das suas
características e as ONGs denominadas por Gohn como cidadãs e militantes, deslocam as
suas ações de militância para o estabelecimento de um trabalho voltado ao atendimento direto,
com profissionalismo e centram na produtividade cotidiana que visa a sustentabilidade.
Podemos inferir que esta é a fase seminal da polêmica à qual nos referimos anteriormente,
pois, concomitante a esta reconfiguração ocorrida no âmbito das ONGs cidadãs e militantes,
emergem “outros tipos de entidades, próximas do modelo norte-americano non-profits,
articuladas às políticas sociais neoliberais”, que “auto-denominam-se terceiro setor” (GOHN,
2005c, p.78). Aí a discussão passa a ser, não apenas sobre as ações objetivas, mas em torno
das concepções de cada Organização. As recém surgidas ONGs autodenominadas terceiro
setor argumentam que querem se firmar pela positividade, em contraponto à negatividade
presente no termo Não-Governamental, com o propósito de delimitar a sua condição de nãogoverno. Estruturadas como empresas, elas definem-se como instituições de caráter privado,
que oferecem um serviço público.
Não é nosso objetivo aprofundar esta polêmica, porém estas questões suscitam-nos
depreender
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institucionalizaram, enquanto a denominação de terceiro setor está relacionada a entidades
que, ou têm outros interesses, que atendem a uma ordem hegemônica, ou perderam o rumo
das suas propostas iniciais e se encontram “adequadas” a um modelo estabelecido por esta
ordem vigente. Gohn (2005b;2005c;2007) deixa clara a sua visão de ONGs enquanto
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movimentos sociais institucionalizados. Este embasamento é importante para localizarmos a
nossa pesquisa sobre a PAMA no campo conceitual dos movimentos sociais.
Para iniciar, salientamos a inexistência de um conceito de movimentos sociais. A sua
definição varia de acordo às concepções vigentes em cada contexto, à visão de cada analista,
por isto a existência de diversos conceitos em torno do termo (GOHN, 2007; GOSS e
PRUDÊNCIO, 2004). É importante também chamar a atenção para as várias iniciativas que
são muitas vezes denominadas movimento social, mas que não passam de ações
reivindicatórias, por exemplo, sendo o termo utilizado indiscriminadamente para classificar
qualquer tipo de ação organizada da sociedade civil.
Gohn(2007) evidencia que os vários conceitos de movimentos sociais estão pautados
em diferentes paradigmas, que refletem o contexto do qual emergem, por isto a inexistência
de um único conceito que se aplique a todas as realidades. Para discuti-los a autora fez uma
classificação que levou em conta a questão territorial e temporal, considerando a influência
dos processos vivenciados em cada contexto para a sua formulação. Na sua divisão, portanto,
ela define a existência de paradigmas

norte-americano, europeus e latino-americanos,

apresentando suas evoluções ao longo da história.
O paradigma norte-americano é discutido a partir das teorias clássicas sobre a ação
coletiva, teoria da Mobilização de Recursos (MR) e teorias da mobilização política e suas
explicações estão centradas “mais nas estruturas das organizações dos chamados sistemas
sociopolítico e econômico”, desenvolvendo, a partir das categorias de suas análises, conceitos
como “privação cultural, escolhas racionais, mobilização de recursos, institucionalização de
conflitos, ciclos de protestos, micromobilizações, frames, oportunidades políticas etc.”
Na Europa, os paradigmas são apresentados em duas correntes, a marxista e dos Novos
Movimentos Sociais (NMS). A teoria marxista, centrada “nos processos históricos globais,
nas contradições existentes e nas lutas entre diferentes classes sociais”, desenvolve conceitos
como “experiência coletiva, campo de forças, organização popular, projeto político, cultura
política, contradições urbanas, movimentos sociais urbanos, meios coletivos de consumo etc.”
O paradigma dos NMS traz explicações mais conjunturais, fazendo recortes na realidade,
destacando a ação política dos novos atores sociais e elabora conceitos como “identidade
coletiva, representações coletivas, micropolítica do poder, política de grupos sociais,
solidariedade, redes sociais, impacto das interações políticas etc.”

A autora destaca a

existência, nos anos oitenta, de um intenso debate entre o paradigma norte-americano e a
corrente européia dos Novos Movimentos Sociais.
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O paradigma latino-americano desenvolveu estudos sobre “movimentos sociais
libertários ou emancipatórios, lutas populares urbanas por bens ou equipamentos coletivos ou
espaço para moradia urbana e lutas pela terra, na área rural”. É apresentado sob forte
influência dos paradigmas europeus, com predominância do marxista nos anos setenta e dos
NMS nos anos oitenta.
Os estudos baseados nas teorias marxistas destacaram certas categorias: hegemonia,
contradições urbanas e lutas sociais. Os estudos que aplicaram o paradigma dos
Novos Movimentos Sociais às categorias da autonomia e da identidade tiveram
maior destaque. Mas houve certa releitura daquelas teorias, resultando também na
criação de outras categorias de análise tais como: novos sujeitos históricos, campo
de força popular, cidadania coletiva, espoliação urbana, exclusão social,
descentralização, espontaneidade, redes de solidariedade, setor terciário privado e
público etc. (GOHN, 2007, p. 16)

A autora destaca ainda, a existência de vários dilemas relacionados ao paradigma
latino-americano, como a ênfase na estrutura [dada pelos marxistas] versus a ênfase no ator
social [NMS] e a controvérsia quanto à ênfase em fatores sociopolíticos [NMS] ou políticoeconômicos [paradigma marxista] para definição do locus onde se deslocam os movimentos
sociais.
No Brasil, a influência da globalização da economia, a institucionalização de muitos
movimentos sociais e a conquista no processo de redemocratização, fez com que as lutas
adquirissem um novo contorno, sendo deslocadas da reivindicação dos direitos para o
combate aos processos de marginalização vivenciados pelas populações, que foram
vulnerabilizadas pela falta de acesso aos bens materiais e culturais.
Esta nova perspectiva relaciona-se com o paradigma europeu de Touraine(1994), que
define o sujeito como movimento social. A sua concepção de movimento social é apresentada
como contestação da lógica da ordem, como esforço coletivo contra um adversário ao qual se
está ligado por relações de poder, na perspectiva de tomar a posse dos valores, das orientações
culturais de uma sociedade. Touraine se contrapõe ao paradigma marxista, defendendo que a
noção de movimento social deve substituir a noção de classe social, a partir da afirmação que
movimento social operário difere da luta de classes.
esse tipo de movimento operário [...] deve ser reconhecido como a primeira grande
ação coletiva que transformou a subjetivação de uma orientação cultural em um
movimento social. [...] ele situou sua luta no interior da modernidade e fez com que
aparecessem os conflitos que opõem a busca da produtividade ao respeito dos
direitos dos trabalhadores na maioria das vezes tratados como objetos, como simples
força de trabalho. (TOURAINE, 1994, p. 252)

A partir disto o autor explica que o apelo ao sujeito é feito como contestação. Sendo
assim, não atribui a ele a importância na elaboração de contraculturas, uma transformação
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global, mas a possibilidade de gestar formas diferenciadas de estabelecer relações, gerando,
não apenas o conflito social inerente à contestação, mas um projeto cultural, tendo em vista a
criação de novas formas de interação social. É ressaltado ainda que este movimento do sujeito
é importante não apenas do lado dos “dirigidos” [embora para estes tenha importância
fundamental], mas que é necessário também uma mudança por parte dos “dirigentes”, no
sentido de abrir possibilidades para que estes processos de mudanças possam ser
concretizados.
As contestações mais acirradas têm hoje um fundamento moral, não porque a ação
coletiva é impotente, mas porque a dominação se exerce sobre os corpos e as almas
ainda mais que sobre o trabalho e a condição jurídica, porque as propagandas e a
repressão totalitárias são as doenças mais graves do mundo que se diz moderno.
(TOURAINE, 1994, p. 261)

Daí a importância dos movimentos sociais para as pessoas marginalizadas, na
perspectiva do fortalecimento da sua autonomia. Estando fora do “encaixe”19 da racionalidade
vigente, estas pessoas precisam constantemente reinventar sua realidade, como forma de
garantir sua sobrevivência, criando alternativas de superação das adversidades e
estabelecendo um movimento, que não é só de resistência, mas promotor de mudanças do
status quo. Giddens (1991) sugere que a atuação dos movimentos sociais são veículos
importantes para a existência de um mundo mais seguro e mais humano. Porém não apenas os
movimentos sociais vão garanti-lo, uma vez que existem ainda outras influências, como a
opinião pública, políticas públicas e do setor privado e atividades de organizações
internacionais, na perspectiva da obtenção de reformas básicas. Chama a atenção para o uso
coordenado do poder, como forma de maximizar oportunidades e minimizar riscos de altaconseqüência.
Sendo assim, faz-se necessário potencializar as capacidades dos sujeitos, para que
possam exercer o seu papel contestador e mobilizador, pois “aqueles que consomem a
sociedade em vez de produzi-la e de transformá-la são submissos aos que dirigem a economia,
a política e a informação”(TOURAINE, 1994, p. 247). Esta capacidade transformadora só se
efetiva na interação com outros atores sociais, estando aí a importância de uma prática
educativa que estimule e possibilite o exercício da participação e que exerça uma função
formadora de uma nova consciência do estar no mundo de cada pessoa, com todas as
implicações e desafios para uma (re)construção dos valores democráticos. Isto é muito
importante quando falamos de pessoas que desde sempre tiveram seus direitos fundamentais

19

Lembrando o conceito de “desencaixe” de Giddens.
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negados e foram impossibilitadas de expressar seus pensamentos e opiniões, estigmatizadas,
pela cor, pelo sexo, pela situação sócio-econômica, dentre outros fatores.
Cada cidadão, nos planos individual e social, local e global, deve descobrir, construir
e exercer no cotidiano o poder que tem em virtude de sua condição de cidadão. É
importante que cada grupo, movimento ou associação descubra o seu poder e o
exerça. É tarefa educativa fundamental colaborar com a construção do fortalecimento
dos grupos tradicionalmente marginalizados e agora excluídos. (SACAVINO, 2000,
p. 21)

A abertura para o diálogo [através de linguagens diversas], faz com que, através da
escuta sensível, as pessoas traduzam o que é estar à margem a partir do lugar que configura
esta delimitação, expressando suas subjetividades. Para o(a) educador(a), esta é uma prática
que foge ao tradicional de sentir-se autorizado para falar em nome do outro. A adoção de
práticas desta natureza, estimula a participação e abre perspectivas de elaboração conjunta de
alternativas que possibilitem as mudanças esperadas a partir da intervenção educativa.
O processo educativo desenvolvido nos movimentos sociais nas últimas décadas, tem
privilegiado a educação popular. Essa tenta favorecer os processos de libertação do
povo e constitui parte substancial da prática pedagógica popular latinoamericana.(RAMIRÉZ, 2000, p. 61)

Pensar em processos de libertação exige, antes de mais nada, compreender-se diante
do universo e estabelecer-se dentro dele, num refazer constante das nossas práticas, alinhadas
a valores que vão sendo constituídos pelas experiências cotidianas, nas relações com outras
pessoas ou grupos. Desfazer-se do medo de apoderar-se do que foi sempre determinado como
proibido é condição precípua à libertação e o exercício da prática cotidiana dentro dos
movimentos sociais têm possibilitado isto.
Aprende-se a não ter medo de tudo aquilo que foi inculcado como proibido e
inacessível. Aprende-se a decodificar o porquê das restrições e proibições. Aprendese a acreditar no poder da fala e das idéias, quando expressas em lugares e ocasiões
adequadas. Aprende-se a calar e a se resignar quando a situação é adversa.
Aprende-se a criar códigos específicos para solidificar as mensagens e bandeiras de
luta, tais como as músicas e folhetins. Aprende-se a elaborar discursos e práticas
segundo os cenários vivenciados. E aprende-se, sobretudo, a não abrir mão de
princípios que balizam determinados interesses como seus. (GOHN, 2005a, p. 19)

A Educação ocupa um lugar central para a (re)significação na vida dos sujeitos.
Dentro dos movimentos sociais a própria luta tem uma dimensão educativa: “a cidadania
coletiva se constrói no cotidiano, através de processo de identidade político-cultural que as
lutas cotidianas geram” (GOHN, 2005a, p. 16-17). Daí a importância de práticas educativas
que contemplem a escuta dos atores envolvidos, saber das suas lutas e da suas formas de
enfrentamento do cotidiano, fomentando a sua participação no processo de (re)construção de
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identidades, com valores voltados à construção de uma democracia participativa. Os
movimentos sociais têm se constituído em espaços legítimos, nos quais a dialogicidade, como
essência da educação como prática de liberdade, possibilita que os sujeitos possam expressar
suas impressões, seus desejos, suas expectativas de uma vida diferente, com maiores
oportunidades. Nesta perspectiva, são uma importante via de fortalecimento, quando, a partir
da organização das comunidades, criam meios para efetivar uma forma de desenvolvimento,
ajustada às suas necessidades, em contraposição à ordem hegemônica.
Es crucial que las ONG, los movimientos sociales y otras organizaciones de la
sociedad civil adoptem este tipo de perspectiva porque, para formular estratégias, es
imprecindible analizar los problemas proprios desde uma perspectiva global y los
problemas globales desde uma perspectiva local. La realidad de la globalización nos
obliga a ampliar nuestro alcance, a reforzar nuestra consciência y nuestros
conocimientos y a elevarlos a um nível más alto. (TEGEGN, 2000, p.19)

Buscaremos adentrar no universo da PAMA, tendo em vista a sua compreensão, a
partir da contextualização que acabamos de fazer.

3.2- A Trajetória da Pastoral do Menor de Alagoinhas.

Falar da trajetória da PAMA neste trabalho não é tarefa fácil. À medida que
pesquisamos, são muitas as informações que nos parecem relevantes, considerando a
possibilidade de compreendermos, a partir da sua história, um contexto mais amplo, pois
surgem elementos diversos que nos fazem refletir sobre questões da época, relacionadas à
mentalidade das pessoas, às concepções que embasavam as lutas dentro dos movimentos
sociais, principalmente pelos direitos da infância e juventude, às articulações políticas, aos
problemas sócio-econômicos, ao Poder Judiciário, à mobilização comunitária, à Igreja
Católica, à Educação Popular, dentre tantas outras coisas que poderíamos citar aqui.
Considerando o recorte temporal que fizemos, de 1985 até 2006 [embora descrevamos
dados atuais, como forma de mostrar o trabalho que a instituição desenvolve], são mais de
duas décadas de história, por isto, não poderíamos pretender apresentar aqui, de forma
detalhada, todas as transformações ocorridas. Além disto, os registros desta história,
encontrados em atas, relatórios, correspondências, fotografias, vídeos, cartazes, folders,
projetos, apesar da importância que tiveram, não dão conta de todas as informações que
seriam necessárias para um maior entendimento da dinâmica institucional. São muitos
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questionamentos que surgem, sobre os quais não encontramos respostas através de fontes
escritas ou iconográficas. Nestas situações a relevância do uso das fontes orais se impõe, pois,
por não existir a preocupação da instituição em sistematizar suas experiências, principalmente
nos primeiros anos de atuação, muitos conteúdos estão subjacentes. Para um(a)
pesquisador(a), tirar conclusões com base nestes elementos subscritos oferece um risco muito
significativo. Ouvir sujeitos(as) que vivenciaram as situações pode minimizar as distorções
apresentadas nos resultados. É fato também que o universo de sujeitos pesquisados não dá
conta de tudo que poderíamos encontrar caso fosse possível analisar de forma mais
aprofundada todos os documentos e ouvir os depoimentos de todas as pessoas envolvidas,
porém, acreditamos que muitas informações podem ser verificadas, ratificadas ou refutadas,
através dos seus testemunhos.
Para falar da PAMA vimos como imprescindível tratar, ainda que brevemente, de
alguns elementos que nos possibilitem conhecer um pouco mais sobre do contexto em que
atua.

BAHIA

Alagoinhas

Salvador

Figura 2- Mapa com localização do município de Alagoinhas.
Fonte: http://webcarta.net/carta/mapa.php?id=1638&lg=pt (adaptado)

A instituição tem sede em Alagoinhas, município brasileiro localizado no leste da
Bahia, que limita-se ao norte com o município de Inhambupe, ao sul com Catu, a leste com
Araçás, a oeste com Aramari, a nordeste com Entre Rios e a sudoeste com Teodoro Sampaio.
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Sua área é de 734 km², com população20 de 137.810 habitantes. “A BR 101, que corta o Brasil
de Norte a Sul, serve a cidade fornecendo importante acesso e meio de escoamento de
produtos [...] Também corta a cidade a BR 110, que a une ao Nordeste pelo interior da região”
(WIKIPEDIA, 2009). O município está distante 107 Km de Salvador21, capital do estado.
Poucos são os estudos realizados sobre o município, existe uma “carência de obras de
cunho histórico que possibilitem o acesso a informações sobre a cidade em períodos distintos”
(SANTOS, 2004, p. 4). Em diversos documentos baseados nas poucas fontes disponíveis,
fala-se que seu povoamento foi iniciado no final do século XVIII, quando houve
Ocupação das inabitadas terras descobertas por um culto, nobre e abastado
Sacerdote lusitano, cujo nome não consta nos registros históricos. De início foi essa
gleba, feraz e prestadía, popularmente denominada “FONTE DOS PADRES”,
“LAGOINHA” E “LAGOINHAS”; oficialmente, “ARRAIAL” E “VILA
ALAGOINHAS”, hoje bairro de “ALAGOINHAS VELHA”. [...] Assegura-nos o
nosso informante Sr. Celso Mendes Machado [...] que o mencionado Sacerdote, de
identidade agora conhecida, chamava-se JOÃO AUGUSTO MACHADO [...]
(BARROS, 1979, p. 47)

Pelo local passavam estradas de boiadas, ligando regiões próximas ao litoral baiano ao
Piauí. Por esta localização estratégica, Ruy Barbosa chamou Alagoinhas de "Pórtico de Ouro
do Sertão Baiano". Encontra-se como referências cronológicas para o desenvolvimento de
Alagoinhas, datas como: 181622, 185223, 185324, 186825 e 188026, mas são poucas as
informações que nos fornecem dados suficientes para uma melhor compreensão da dinâmica
sócio-cultural da cidade, de grande interesse para este trabalho, até porque, muitos materiais
encontram-se em arquivos pessoais, guardados como relíquias, impossibilitando o livre acesso
de outras pessoas.
Gostaríamos de dar um destaque à implantação da estrada de ferro, que influenciou
significativamente e por muitas décadas a vida da população alagoinhense. Depois de uma
mudança de planos da empresa, a construção da ferrovia foi deslocada para uma distância de
três quilômetros em relação à sede da Vila. Tal era a importância desta construção, que
provocou o deslocamento da sede da Vila, em 1868. Daí em diante e até o seu declínio de
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IBGE. Estimativas de População, 14 de agosto de 2009.
Segundo Portal Oficial da Prefeitura de Alagoinhas, com base no IBGE,2002 e DERBA, 2004.

Resolução Régia, criando Alagoinhas.(BARROS, 1979, p. 48)
Criação do município de Alagoinhas pela Resolução Provincial 442, de 16 de junho de 1852, com elevação do
arraial à vila. (ibdem, p. 48).
24
Instalação oficial da Vila e do município de Alagoinhas, em 2 de julho de 1853. Posse da primeira Câmara
Municipal.(idem, 1902).
25
Transferência oficial da Vila para as margens da estação ferroviária São Francisco (idem, p. 50).
26
Em 7 de junho de 1880, se deu a elevação da Vila a Cidade e composição da municipalidade, tendo como
distritos a Sede, Riacho da Guia, Araçás, Igreja Nova e Aramari.. (idem, p. 51).
23
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acordo com a subvalorização do transporte ferroviário no país, a vida dos munícipes girava
em torno da estação ferroviária, símbolo de progresso.
No final do século XIX, o município de Alagoinhas vivia a expectativa da chegada
da Bahia and São Francisco Railway Company, empresa responsável pela
construção da Estrada de Ferro que, cortando o Sertão, passaria pela incipiente
cidade de Alagoinhas, fomentando a perspectiva de progresso econômico e
desenvolvimento social. [...] A Estrada de Ferro foi montada e posteriormente
inaugurada em 1863. Ao que parece, o esperado crescimento e desenvolvimento
paulatinamente começará a acontecer sobretudo, decorrente do afluxo de
atividades comercias e crescimento do urbano que ocorreu na região. (SANTOS,
2004, p. 29-31, grifo do autor)

Outra questão muito significativa, que estabelece um marco na história de Alagoinhas
é a descoberta, em 1964, de um poço de petróleo no município, chegando a 30 poços num
prazo de três anos. A instalação da Petrobrás gerou desenvolvimento e aumentou os
investimentos. O crescimento provocado pela presença da ferrovia e da Petrobrás provocou
crescimentos econômico e fez com que o município se tornasse um pólo de sua região.
Posterioemente voltou-se aos serviços, desenvolvendo-se, pricipalmente, no comércio,
polarizando mais de 30 municípios vizinhos. O crescimento desordenado deixou várias
pessoas sem saneamento básico e acesso aos serviços de saúde. (WIKIPEDIA, 2009)
Segundo dados do IBGE de 2002 e do DERBA de 2004, o grau de urbanização de
Alagoinhas é de 86,43%. Este índice elevado de urbanização tem relação com o surgimento
da PAMA, pois, é justamente no espaço urbano que observa-se mais claramente no município
o contexto adverso vivenciado pelas crianças e adolescentes. O nível de pobreza nos bairros
periféricos da cidade é muito grande, existem também problemas relacionados ao tráfico de
drogas, violência configurada sob diversos aspectos, desrespeito aos direitos básicos das
pessoas. Isto faz com que grande parte da população mais jovem cresça em um contexto
adverso, tornando-os vulneráveis pessoal e socialmente, impossibilitados de acesso às
condições mínimas necessárias ao seu desenvolvimento integral.
O Fundador da PAMA é o Padre Freddy Goven. De nacionalidade belga, desde muito
cedo já participava de atividades de grupo, começando, ainda na infância, com o movimento
dos escoteiros na Bélgica e de grupo de jovens na paróquia da qual fazia parte. A base da sua
formação foi feita no Colégio dos Jesuítas, onde eram chamados à reflexão sobre todas as
questões relacionadas à justiça, à paz, conflitos, guerras, fome... A vinda para o Brasil foi
conseqüência de um interesse, desde cedo, pela ação missionária na América Latina, à qual
teve acesso em encontros com esta temática. O trabalho sofrido numa fábrica metalúrgica
antes do sacerdócio, por imposição do seu pai que tinha dúvidas sobre a sua vocação, deu-lhe
a chance de ser eleito, pelo partido comunista, como delegado juvenil do sindicato. Esta
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experiência na fábrica, o conhecimento desta realidade, fez com que, chegando ao Seminário
em 1965, tenha se integrado à Juventude Operária Católica (JOC), tomando conhecimento
das atrocidades cometidas contra as JOCs no Brasil, durante o Regime Militar. Em 1968, em
São Paulo, o movimento tinha sido desmantelado, seus membros presos ou desaparecidos.
Estas situações vão fazer com que se volte contra tudo que vai contra a dignidade humana.
Então isto vai me firmar, porque a nossa Igreja no Brasil, naquele momento era
muito atuante, a gente teve então o Concílio Vaticano II, a gente tem, com certeza,
sem esquecer Medellín, Puebla, são os dois mais importantes para mim em termos
da opção pelos pobres e pela juventude, a luta contra a injustiça e a situação social
desumana, e não sei o quê... Então isto me fisgou e pronto, até hoje eu estou aqui e
muito feliz. (FREDDY, 2009, p. 3)

Segundo o Padre Freddy, a situação a que as crianças e adolescentes de Alagoinhas
estavam expostas no final dos anos setenta foi motivação para iniciar o trabalho. Vivendo no
Brasil há cerca de cinco anos, resolveu buscar o entendimento sobre como funcionava a
sociedade alagoinhense e, a partir do trabalho que realizava com adolescentes, passou a
freqüentar as periferias e observar, nas ruas da cidade, as várias situações de desumanidade a
que muitas crianças estavam expostas. Algumas eram até mesmo machucadas pelas próprias
mães que pediam esmolas, no intuito de despertar a compaixão dos transeuntes. Era notória a
presença de crianças e adolescentes perambulando pelas ruas. Para ele, a instituição nasceu no
dia 05 de setembro de 1979 [neste ano em um dos poucos documentos em que registra-se
fatos históricos sobre o município de Alagoinhas, o autor (BARROS, 1979) ressalta o fervor
católico da população alagoinhense o “ardor patriótico”. Naquele dia ele encontrara Ricardo,
um menino de rua de oito ou nove anos, deitado em um dos bancos da Praça Ruy Barbosa,
em situação crítica, com fortes dores abdominais. Observando a necessidade de um
atendimento para a criança, levou-o até a emergência do Hospital Dantas Bião.
[...] quando eu vou colocar ele na maca lá, dentro do pronto socorro, ele vem ainda a
falecer nos meus braços. Isto para mim, foi assim, a primeira patatada na minha
cara. Como é possível que um menino, abandonado pela sociedade, que se vire que
tenta de sobreviver com as amizades da laia, se eu posso me expressar, do grupo, da
galera... como é que este menino, quando ele mais necessita de ajuda, se encontra
sozinho? Que ele tem realmente dor, que não sabe o que fazer, que graças a Deus eu
passo, mas que isso não adianta mais, porque o estagio do abandono já foi avançado
demais, como foi me confirmado de noite pelo médico, [...] e falando ele me diz:
“olhe, padre, este menino simplesmente morreu de total esgotamento, de fome, de
verme, de mal estar, de falta de cuidado”. Então, naquele momento, como eu já
disse muitas vezes, mas repito aqui nesta entrevista, eu jurei: se Deus me permitir,
me dar forças, este, no meu conhecimento, é o primeiro menino que sofre e que
morre por causa de tudo isto, mas, se Deus permitir, vai ser o último. Aqui a gente
ter que fazer alguma coisa! (FREDDY, 2009, p. 6-7)
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A partir daquele momento, como assessor da Pastoral da Juventude, começou a
divulgar o acontecimento. Mesmo contando várias vezes esta história e falando que era
necessário fazer algo, não foi fácil encontrar pessoas dispostas a abraçar a sua proposta.
Foram seis anos de propaganda e de incentivo na busca de pessoas que abraçassem a causa,
até que em 1985 duas jovens se colocassem ao dispor e, alguns dias depois um outro jovem.
O trabalho não era planejado, era realizado a partir da aproximação dos meninos e das
meninas encontrados no centro da cidade, sentando com eles para conversar. Vale ressaltar
que este público acompanhado nas ruas era composto primordialmente por adolescentes do
sexo masculino, àquela época denominados “meninos de rua”, por fazerem da rua seu espaço
de permanência, sem o estabelecimento de vínculos mais significativos com as famílias.
Muitas vezes os encontros ocorriam na Delegacia, pois muitos deles estavam envolvidos em
atos ilícitos, sendo submetidos ao Código de Menores vigente. Isto fazia também com que os
meninos e meninas estivessem num contexto de perseguição constante, alvos de grupos de
extermínio, legitimados por uma sociedade que enxergava neles a ameaça ao seu bem-estar.
O contato com os meninos e meninas no início foi dificultado por serem confundidos
com os Comissários de Menores, que, vinculados ao Juizado de Menores, tinham ação
desumana, segundo o Padre Freddy Goven. Para a Polícia Militar (PM) a ordem era limpar a
cidade, por isto, em dias e horários fixos, um caminhão da PM recolhia aqueles encontrados
nas ruas e levavam para outras cidades [a praia de Aracaju era um destino bastante citado]. Os
demais depoimentos que coletamos são contundentes quanto à prática da violência contra os
adolescentes, pela própria polícia ou grupos de extermínio, sendo que a fala de Henrique
Dantas, que conviveu com esta realidade de ouvir os relatos dos colegas no dia seguinte aos
assassinatos [porque ele não dormia nas ruas], traz isto como a única coisa que gostaria que
fosse diferente, caso pudesse voltar no tempo, acima de qualquer das dificuldades que tenha
enfrentado, porque ele teve a oportunidade de estar vivo e modificar o rumo da sua vida.
se eu voltasse assim no tempo eu mudaria hoje eram certas pessoas ...
[silêncio...choro... longa pausa...], por que eu imagino assim... hoje eu tô aqui, mas
eu não podia estar também... mas... como tem... [pausa] o pessoal que não tem
capacidade de amar as pessoas ... pessoas que não tem coração para amar... que não
sabia buscar um projeto que pudesse facilitar pra tirar eles daquela situação, que não
teve... não teve uma educação, né... porque é triste...é triste, perder umas pessoa
assim, por motivo de não ter nada... as pessoas assim que não teve ajuda, não teve
nada, o governo não faz, não fez nada por onde. Eles, que já tava adolescente, ou
criança também... não ter um projeto de vida melhor...sei lá... porque assim... você
ver pessoas que foi executada com um bocado de bala, é triste! Então eu voltaria o
tempo todo deles, não aqui pela pastoral, mas que crescesse... sei lá... hoje eles
podia tá rindo, cantando, ter as família deles [...] deixou tudo pra trás.
(HENRIQUE, 2009, p. 10)
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Por este contexto, o trabalho era nada mais que buscar minimizar a desumanidade em
que viviam as crianças e adolescentes e mostrar que existiam pessoas, naquela mesma
sociedade, capazes de olhar para eles(as) de forma diferente, oferecer-lhes a chance de
vivenciar sentimentos e experiências não permitidos pelas suas histórias de vida adversas. Era
a base para uma relação de confiança. Não existiam projetos a serem seguidos ou teorias
educacionais estabelecidas, a orientação para o trabalho vinha do quadro metodológico “ver,
julgar e agir”, reafirmado na reunião em Puebla, no México, em 1979. Depois vieram
outros(as), jovens idealistas, pessoas da comunidade, que se dispunham a contribuir. Heitor
Gomes (2009), que começou sua atuação como educador em 1988 nos explica que a sua
entrada no trabalho da PAMA foi precedida pela participação na Pastoral da Juventude do
Meio Popular (PJMP) e nas CEBs, além de encontros vocacionais. Conforme sua fala, estes
espaços possibilitavam aos jovens a reflexão crítica do mundo à sua volta, além da defesa de
uma causa, expressa através do engajamento em movimentos em favor dos mais pobres.
A Campanha da Fraternidade de 1987, com o lema “Quem acolhe o Menor, a mim
acolhe” foi relevante para a sensibilização da sociedade quanto à problemática do “Menor”.
De acordo com os registros e com a fala do Pe. Freddy, o Sr. Nipu Fulco Caldas, empresário
da cidade, mobilizado pela Campanha, fez a doação, em 1988, de um terreno de sua
propriedade, localizado às margens da BR 101. O espaço foi registrado oficialmente em 1989,
como “Sítio do Pequeno Trabalhador”27. Depois de algum tempo observando o trabalho feito
com as crianças e adolescentes, decidiu doar a outra metade do terreno, registrado, em 1993,
como “Recanto dos Pequenos”. Algumas questões em torno desta doação nos chamam a
atenção, motivo pelo qual gostaríamos de fazer algumas considerações, antes de dar
prosseguimento a esta história.
A primeira coisa que nos instiga é o fato de um integrante da sociedade local doar um
terreno às margens da BR 101, distante 8 Km do centro da cidade. Ficamos pensando sobre o
incômodo que os meninos e meninas causavam à sociedade da época e sobre a hostilidade
com a qual o trabalho era visto por muitas pessoas. É bem interessante pensar sobre isto,
porque a história de Alagoinhas tem uma forte relação com a Igreja Católica, o seu
povoamento é iniciado no Séc. XVIII, com a fundação de uma capela por um padre
português, servindo a uma “Ordem Católica Belga”, que posteriormente “atravessára matas e
catequisara a gente da época, tudo ainda promovendo para o assentamento de pedras na
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Conforme o depoimento de Heitor Gomes (2009), esta denominação tem relação ao fato da PAMA fazer
opção por trabalhar com os meninos vendedores, através da implantação da cooperativa de vendedores. O sítio
seria, portanto, a sede para o acompanhamento e suporte aos pequenos trabalhadores.
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construção da Igreja de Alagoinhas Velha que ainda hoje se encontra em ruínas”(BARROS,
1979, p. 47). Naquele final da década de oitenta, mais uma vez, um padre estrangeiro [belga]
figura na história da cidade, porém, a sua ação agora, para muitos, subverte uma ordem,
interfere no bem-estar social, macula os bons costumes de uma sociedade pautada em valores
religiosos e de tradição oligárquica. No seu depoimento, Heitor Gomes afirma o seguinte:
[...] ganhamos esse sítio né, porque tinha uma pressão da sociedade pra gente sair do
centro da cidade [...] foi muito mais pela necessidade ampliar nosso trabalho, de ter
mais tranqüilidade no trabalho do que por pressão social, a pressão social, ela foi
mais lá na Casa Paroquial [...] (HEITOR, 2009, p. 5)

Embora esclareça que o fator primordial para iniciar o trabalho no sítio foi a
necessidade de ampliação das atividades, a sua fala é categórica quanto à existência de
pressão da sociedade para a saída dos meninos do convívio social. O terreno doado está
localizado no Distrito Industrial de Sauípe (DISAI), poucos quilômetros antes de uma
indústria de beneficiamento de couros e peles de animais [da qual exala constantemente mau
cheiro] e do local onde foi instalado mais recentemente o aterro sanitário do município. Isto
nos parece bastante simbólico.
Encontramos nas edições de julho e agosto de 1981do jornal “Alagoinhas- Jornal do
Município”28, em artigos escritos pelo professor da Faculdade de Formação de Professores de
Alagoinhas (FFPA), Nelson Amaral, então Procurador do Município de Alagoinhas, a
referência ao DISAI como um problema para o município, já que a área havia passado para o
Estado, para a construção de um pólo industrial, mas não houve a prometida realização das
obras de infra-estrutura e, com a desapropriação das terras em andamento, os proprietários
estavam impedidos de negociá-las. Este é um fato que nos leva a perguntar até que ponto a
doação também não era um “bom negócio”, absolutamente conveniente ao momento do
município.
Não temos a intenção de fazer qualquer tipo de afirmação sobre as motivações que
fizeram com que o empresário fizesse a doação e muito menos julgá-las, mesmo porque,
quaisquer que tenham sido, elas foram muito importantes para o trabalho da instituição, dada
a infra-estrutura montada naquele local e o atendimento a centenas de crianças e adolescentes,
nos vários programas realizados na sede da instituição. Mas não podemos deixar também de
apresentar estas variáveis, muito significativas naquele contexto específico.
Em uma matéria do Jornal Liberal [circulação local], de junho de 1988, sobre o
trabalho da PAMA, encontramos outra informação instigante quando é feita referência ao
28

Órgão oficial da Prefeitura Municipal de Alagoinhas.
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depoimento do Pe. Freddy: “Ele destaca a importância da doação de um terreno na Rua
Manoel Vitorino (Terezópolis), [...] destinado a receber a “Casa do Menor”. Também a
legalização de uma outra área [...] nas proximidades do Disai [...] para abrigar um projeto
rural”. Esta informação nos traz alguns questionamentos. Se existia o projeto inicial de
construir a “Casa do Menor” [sede da instituição] no Terezópolis, um bairro residencial
próximo ao centro da cidade, por que, então, isto nunca foi feito? Por que este espaço
abrigou, posteriormente, uma unidade de atendimento, mas não se estabeleceu como principal
referência do trabalho com os “Menores”? Que projeto rural era este, a ser desenvolvido no
terreno da BR 101? Se a área era pensada como unidade que abrigaria um projeto rural, por
que se estabeleceu posteriormente como sede? Por que as atividades desenvolvidas na sede
adquiriram características essencialmente urbanas, para moradores(as) da zona urbana, já que
está localizada na área rural? Não levantamos elementos suficientes nesta pesquisa para
apresentar respostas a estas questões, mas acreditamos que estes questionamentos trazem, em
si, algumas possibilidades.
Naquele momento, o grupo de voluntários se reunia com os meninos29 três vezes por
semana nas dependências da "Casa de Encontro” da Paróquia de Santo Antônio [depois de
muito tempo de contatos eventuais ou planejados com os meninos e meninas nas ruas]. O
livro de atas com os registros encontrados sobre este trabalho traz também o marco da
institucionalização da PAMA, em março de 1988, após pouco mais de dois anos de atuação,
sendo eleita a primeira Diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro,
Secretário e Assessor Eclesiástico [cargo assumido pelo Fundador]. As informações contidas
na ata mostram o reconhecimento, já na primeira frase, da fundação da entidade em 01 de
novembro de 1985, ocasião na qual foi também definido o seu Regimento Interno. Naquele
momento a instituição estava vinculada legalmente à Promoção Humana da Diocese de
Alagoinhas e tinha a denominação de “Pastoral do Menor da Diocese de Alagoinhas”. Nesta
primeira ata constam os nomes de apenas sete pessoas, demonstrando que a equipe de
voluntários que atuavam diretamente com os meninos era pequena. Com exceção do
fundador, a própria equipe compunha a Diretoria.
Naquele espaço os meninos recebiam três refeições diárias [pelo qual pagavam, à
época Cz$ 3,00 (três cruzados)], participavam de atividades lúdicas e da “escolinha”
[denominação dada às atividades de alfabetização, nas quais aprendiam a ler, escrever e
contar e de reforço escolar para aqueles que já freqüentavam a escola, também usada em
muitas situações para fazer referência ao espaço físico]. Conforme o testemunho de Henrique
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Dantas(2009), eles participavam destas atividades em um turno, com grupos que
freqüentavam o turno matutino e outros o turno vespertino.
Também eram realizadas visitas nas casas dos meninos que mantinham contato com
as famílias. Algumas referências nas atas mostram que o prédio foi utilizado algumas vezes
como dormitório para meninos que pernoitavam nas ruas. Para ingressar no programa os
meninos entravam no cadastro feito pelos voluntários, através dos contatos nas ruas e, a partir
do desejo deles, poderiam optar por ter ou não freqüência regular.
O relatório de 1988 registra o “[...] contato regular com 200 Menores, dos quais 120
são vinculados e destes 40 participaram assiduamente de todas as atividades da pastoral”. As
atividades eram realizadas de segunda a sábado, das 8h. às 18h. e os critérios para
participação eram: “que tivessem de 07 a 18 anos; Menores que fossem realmente carentes ou
abandonados; dados pessoais para identificação do Menor”. No “Planejamento da pastoral do
menor para 1989” existe a informação que a equipe era composta de “8 Educadores de rua (4
moças e 4 rapazes), 1 Assessor Eclesiástico, uma psicóloga, uma assistente social e uma
advogada”.
As contribuições para o trabalho vinham principalmente das Paróquias [a maioria das
pessoas que contribuíam era da comunidade na qual o Padre Freddy atuava, onde já havia
fomentado ou consolidado diversas ações], as refeições eram fornecidas por integrantes da
Pastoral da Saúde. Também verificamos a contribuição de um colégio particular religioso.
Um grande número de lojas é citado nas prestações de contas da arrecadação do “livro de
ouro”. Possivelmente isto era reflexo da grande mobilização feita para mostrar aos
comerciantes locais que a cena da criança e do adolescente na rua tinha um pano de fundo de
miserabilidade e de desestruturação das suas famílias, fruto de uma problemática muito
maior, havendo co-responsabilidade de todos para uma mudança do cenário. Os adolescentes
contribuíam na arrecadação de recursos financeiros através da venda de adesivos da
instituição.
Concomitante às atividades na “Casa de Encontro”, os meninos deram suas
contribuições aos “tios”30 na limpeza dos terrenos doados e no plantio das árvores. “[...] o
trabalho era feito junto com o menino. Enquanto um educador tava acompanhando de fora, o
outro tava trabalhando, fazendo, capinando mesmo, rancando toco mesmo, né, era esse
trabalho” (HEITOR, 2009, p. 5). Também desenvolveram atividades de agricultura e
horticultura naquele espaço.
29
30

Não havia neste período atendimento às meninas.
Normalmente os rapazes realizavam estas atividades no sítio, juntamente com os meninos.
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Era um momento também no qual a instituição negociava com a prefeitura municipal
a cessão de um espaço para funcionamento da sede provisória, até que fosse possível a
realização do sonho de construir a sede definitiva. O projeto enviado com a solicitação de
recursos financeiros para a construção da “Casa do Menor” [sede da instituição] havia sido
aprovado - este primeiro registro sobre a elaboração de um projeto sugere o início da
profissionalização vivenciada no âmbito da PAMA, sendo evidente que era esta uma forma
mais elaborada de captação de recursos, em comparação às demais formas utilizadas até
então. Acrescentamos a isto, ainda, a atuação, no mesmo período, dos profissionais de
Psicologia, Serviço Social e Direito, evidenciando a especialização em determinados serviços
ofertados.
Em várias atas encontramos referências aos planos de criação de uma cooperativa de
vendedores, pensando na oferta de trabalho para os meninos, colocado naquele momento
como a maior das suas necessidades. Define-se também a utilização de um fardamento e de
crachá de identificação para trabalharem na venda de frutas. As camisas trariam a seguinte
frase: “Somos a Pastoral do Menor. Trabalhamos para Viver”. Cada “menor” receberia um
carro-de-mão sob sua responsabilidade para trabalhar. Deveriam retirar o equipamento de
trabalho com os “tios” e devolvê-lo em perfeito estado de conservação, prestando contas da
arrecadação. Parte da arrecadação era do menino, outra parte era da cooperativa. Foi definido
ainda que seriam feitas cadernetas de poupança dos meninos: a cada Cz$ 1.000,00 (mil
cruzados) arrecadados, 10% seria destinado à poupança.
Estes planos foram concretizados logo que o projeto foi instalado na sede provisória,
no Estádio Antônio Carneiro31, conhecido popularmente como Carneirão, em agosto de 1988.
Nas relações nominais de crianças e adolescentes atendidos observamos a presença de nomes
femininos já depois de algum tempo de implantação da sede provisória. As atividades
definidas nos relatórios como “Prestação de Serviços” eram aquelas em que os “Menores”
vendiam materiais de cerâmica, feijão colhido no Sítio do Pequeno Trabalhador e laranjas,
além de atuarem como carregadores de feira, às sextas-feiras e sábados. Com a participação
dos meninos nas discussões, foram elaborados o “Regimento do Pequeno Vendedor” e o
“Regimento do Menor”, ambos descritos no formato dos 10 Mandamentos. Eram oferecidas
atividades de artesanato com palitos de picolé, cerâmicas, pintura em tecido, etc.

31

Os vãos formados pelas arquibancadas do estádio de futebol foram aproveitados para a construção de diversas
salas, onde são desenvolvidas atividades diversas. Um destes espaços foi cedido na época pela Prefeitura
Municipal de Alagoinhas, para abrigar o trabalho da PAMA com os “menores”.
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Alguns meninos que moravam na rua pernoitavam neste espaço, sob responsabilidade
dos “tios”32, que aproveitavam para desenvolver momentos de espiritualidade [não
encontramos registros específicos sobre o que era feito nestes momentos de espiritualidade,
porém o fato de todas as reuniões oficiais do período começarem com uma leitura bíblica, as
bases político-religiosas para desenvolvimento do trabalho e, ainda, o depoimento de Heitor
Gomes, nos leva a crer que eram instantes de reflexão, na perspectiva de fazer com que os
meninos tivessem oportunidade de pensar sobre si próprios e sobre sua relação com os
outros]. Sobre isto, obtivemos ainda a seguinte informação:
[...] normalmente eu e Antônio, [...] às vezes a gente dormia lá, porque os meninos
... tinha meninos que não tinham onde morar e dormiam no estádio Carneirão. Então
a gente dormia lá e não tinha uma estrutura. [...] lembro que a gente improvisava,
forrava o chão com um tapete, um negócio que tivesse e a gente dormia em cima de
mesa, onde tivesse. Forrava, arrumava e dormia. Isso não foi pouco tempo, isso
foram meses, e meses, não sei se um ano, não lembro quanto tempo foi. (HEITOR,
2009, p. 4)

Observamos que as exigências para a manutenção do vínculo dos meninos com a
PAMA começam a ser maiores. Decide-se cobrar dos meninos a apresentação da Certidão de
Nascimento, pelo menos. Muitas vezes a própria equipe foi em busca de documentos dos
meninos. Parece-nos que além da Certidão de Nascimento, acreditava-se que outros
documentos poderiam ser úteis. Fala-se do encaminhamento dos adolescentes para tirar CPF,
Carteiras de Identidade, Reservista, de Trabalho e de Saúde. Este também foi um momento no
qual a equipe começou a buscar entender as causas dos problemas enfrentados pelos meninos
e meninas.
Na mesma matéria jornalística de 1988 a que fizemos referência quando tratamos da
doação do terreno da sede, o autor [não encontramos sua identificação no recorte] faz
referência à condenação feita pelo Pe. Freddy quanto à realidade do “menor”, desta forma:
“[...] entregues a trabalhos não adequados à sua idade ou a expedientes de um pequeno ganho
para suas famílias ou simplesmente sem moradia certa, levados à delinqüência, à mercê da
infrutífera intimidação policial ou aos maus tratos nas delegacias”. A matéria trata também da
visão da Igreja sobre a questão do “Menor” enquanto um problema estrutural de uma
sociedade mal construída e iníqua. O depoimento do Pe. Freddy transcrito na matéria traz
uma afirmação contundente em relação às dificuldades de realização do trabalho: “É um
trabalho muito árduo, uma vez que não se repara em alguns meses o que a sociedade
consumista estragou em tantos anos” (FREDDY, 1988).

32

Esta atividade era realizada primordialmente pelos rapazes.
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Os depoimentos de meninos acompanhados pela equipe são reveladores do contexto
do labor cotidiano nas ruas. No total são oito crianças e adolescentes que “falam da vida e das
suas experiências”. Nas transcrições33 não encontramos informações sistemáticas, que
possibilitem a definição mais clara do perfil dos entrevistados. Considerando a informação de
que a PAMA não atendia meninas neste período, inferimos que todos são do sexo masculino,
porém só dois tiveram o nome revelado; os que expuseram a idade têm sete, dez e quatorze
anos; as famílias dos que fizeram referência a isto têm oito, dez e doze filhos; todos
trabalhavam, como vendedores, carregadores de feira ou guardadores de barraca; a finalidade
do trabalho está relacionada à questão da sobrevivência, fazem sempre referência à ajuda em
casa, principalmente para a alimentação de irmãs(ãos); não há referência a atividades laborais
dos responsáveis, mas se fala bastante da pobreza em que vive a família, da falta de alimento;
muitas vezes o dinheiro conseguido com o trabalho é suficiente apenas para a própria
alimentação enquanto está na rua.
A fala dos meninos mostra que, na sociedade da época, além de pessoas que os
discriminavam por todas as questões que já discutimos neste trabalho, existiam aqueles que
aproveitavam da sua condição de fragilidade [considerando o fato de serem crianças], para
dificultar ainda mais suas vidas, enganando-os ou roubando-os, o que desencadeava neles um
sentimento de revolta e de impunidade, expresso em algumas falas: “[...] as pessoas grandes
pegavam o picolé da gente e não pagavam. Quando as pessoas pegam o nosso picolé o
prejuízo é todo nosso. [...] Aí ele me rouba. Não dá o que eu mereço!”; “As pessoas quando
compram ficam dizendo que não presta e por isso não vão pagar. Assim, nós tomamos muito
prejuízo”;
Às vezes quando estou vendendo pastéis sou enganado por pessoas grandes que me
fazem chorar. Eles nunca vão presos, mas quando nós somos pegos roubando uma
laranja na feira, somos levados para o juiz e corremos o perigo de sermos levados
para a Fameb, uma instituição horrível!

Os depoimentos revelam a impunidade das ações praticadas contra os meninos nas
ruas, como algo absolutamente tolerado pelas autoridades e pela sociedade em geral. É como
se os meninos fossem “merecedores”, como se as atitudes hostis das pessoas adultas fizessem
parte do “pacote” inerente à sua realidade inóspita. Heitor Gomes (2009, p. 7) ratifica esta
postura da sociedade alagoinhense, através da seguinte fala: “Um povo que pregava a idéia de
estar com o menor dos menores [...], mas não pra essas crianças, pra essas não, [...] era pra
33

A linguagem da transcrição se apresenta um tanto distante da linguagem característica dos meninos, mas não
invalida as informações preciosas que os depoimentos apresentam.
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crianças, da catequese, que estavam na comunidade, pra esses outros, não!”. Faz referência à
contradição presente na reação negativa das pessoas da comunidade de Nossa Senhora
Aparecida – o que ele entende, em parte, como cuidado com ele - ao anunciar que iria
trabalhar na PAMA. Pregava-se atenção e cuidado com “o menor dos menores”, mas não
àqueles que representavam “ameaças”. Heitor, ao trabalhar na PAMA, estaria exposto aos
riscos oferecidos pela presença dos meninos e meninas atendidos(as) pela instituição.
Os depoimentos evidenciam também que estes meninos tinham uma visão crítica
sobre a situação que vivenciavam, com muita clareza sobre a iniqüidade e as contradições
existentes na sociedade e das várias situações de injustiça que lhes eram impostas. “Eu acho
que nós não devíamos trabalhar, pois além de ser um serviço duro, nós somos muito
pequenos. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês: por que somos explorados, enquanto
vocês têm tudo, mas não dividem com a gente?”; “Não estudo, somente dois irmãos estudam
porque mãe não tem condições de comprar a farda. Dizem que o estudo é de graça, mas isso é
uma grande mentira” [encontramos em outra matéria do professor Nelson Amaral no
Alagoinhas- Jornal do município, intitulada “Alagoinhas à procura de uma vocação” a
informação que Alagoinhas tinha, em 1981, um dos índices de escolarização mais altos do
Brasil, contando com um número considerável de escolas de 2º grau e uma dezena de escolas
de 1º grau. Qual seria o público destas escolas?];
Eu e meu irmão vamos para a feira catar frutas, pegar as compras das madames ou
guardar barracas durante a noite. As pessoas ficam chamando a gente de ladrão.
Uma vez um rapaz me pegou apanhando uma cenoura no chão e me chamou para ir
com ele num canto escuro

A identificação de situações de violência praticada contra adolescentes levou a equipe
da PAMA a fazer denúncias. Em vários documentos em que existe o relato da história da
instituição verificamos a informação que o grupo moveu uma ação judicial contra policiais
civis que praticavam tortura contra adolescentes na Delegacia, a partir de quê foi decretada a
prisão e afastamento de dois deles. Esta informação é ratificada na entrevista com o fundador.
Houve muita represália, através de ameaças, dirigidas principalmente a ele. Encontramos uma
carta, de 18 de outubro de 1989, que parece ser dirigida a uma autoridade policial [já que não
tem o destinatário na cópia a que tivemos acesso], na qual o Pe. Freddy faz a denúncia de
duas ameaças e pede providências. O conteúdo do primeiro telefonema é assim descrito:
“Padreco, preste atenção, porque quem defende marginais e seus filhos, pode sofrer o mesmo
destino. Não gosto de melancia!” Depois de denunciar a primeira ameaça publicamente,
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retornando para casa, um novo telefonema dizia o seguinte: “Padreco melancia34, se lembra
da ligadinha de hoje de manhã? Não esqueça: deixe tudo aquilo que não presta. Assim terá
vida sossegada. Você é jovem pra morrer.” Já havia, nesta fase, o apoio da Juíza Maria
Cristina Olímpio, que atuou no município por vários anos e contribuiu muito no combate à
violência praticada contra a infância. Neste período é realizada também uma grande passeata
de denúncia organizada pela instituição, apoiada por várias escolas públicas e diversos
segmentos da sociedade local. Era uma fase de grande mobilização.
Esta mobilização não estava voltada apenas para os problemas enfrentados em nível
local. Alguns registros evidenciam a articulação com o movimento que acontecia regional e
nacionalmente: a participação de integrantes da instituição nos Encontros Nacionais dos
Meninos e Meninas de Rua e nos Seminários, em Assembléias Nacionais da Pastoral do
Menor da CNBB e em Encontros Nacionais da Pastoral da Juventude Estudantil (PJE). A 1ª
Semana Municipal do Menor [16 a 21 de outubro de 1989], com objetivo de informar e
sensibilizar a sociedade para a situação do menor e apresentar o novo Estatuto da Criança e
do Adolescente foi uma ação local vinculada aos movimentos nacionais articulados. Desta 1ª
Semana Municipal do Menor, da qual participaram 250 pessoas, saiu uma Moção para
Aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, encaminhada para o Congresso
Nacional. Na programação desta Semana foi realizada também uma passeata, onde está
relatada a participação de cerca de 600 crianças do município.
A entidade enfrentou ainda muitas lutas. Foram realizadas passeatas exigindo a
aplicação do ECA e a formação dos seus Conselhos Municipal e Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente; passeata para denunciar assassinatos de meninos de rua e exigir
medidas judiciais; apresentações teatrais mostrando a problemática das Crianças e
adolescentes no município; participação ativa no processo de denúncia de comercialização de
crianças. Pela participação pioneira da PAMA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente se formou, sendo ele o primeiro do Estado da Bahia35. Foram ainda
realizadas múltiplas reuniões nas diversas associações de bairro, nos clubes de serviço, nas
escolas, nos sindicatos e nas associações de classe. Estas informações se repetem em diversos
relatórios e projetos. Em 18 de outubro de 1992, os “tios”36 e os meninos participaram, em
Salvador, da manifestação de comemoração pela aprovação do ECA.

34

Verde por fora e vermelho por dentro, como referência às idéias comunistas.
Esta informação está presente em diversos documentos da PAMA.
36
Esta é mais uma situação em que são chamados de “tios” tanto educadores como educadoras.
35
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As placas encontradas nas paredes dos prédios mostram que a inauguração oficial da
sede, construída no Sítio do Pequeno Trabalhador, com recursos da Família Eckes, de Nieder
Olm, na Alemanha, realizou-se em 29 de novembro de 1992. O espaço conta com dois
pavilhões: o primeiro foi chamado de Pavilhão “Michael e Christa”, Casa do Acolhimento,
onde o transporte chegava e também eram feitas as refeições e festejos; o segundo recebeu o
nome de Pavilhão “Mariana”, Escola Comunitária e Profissionalizante Tio Simon”, no qual
ficavam as instalações da “escolinha”, com salas de aula, auditório e uma capela. Quando a
PAMA se estabeleceu neste espaço eram realizadas “[...] atividades de sala de aula com
turmas de Pós-alfabetização e Alfabetização, de segunda à quarta-feira. Às quintas-feiras [...]
Oficinas Pedagógicas de Teatro, Artesanato e Capoeira” (RELATÓRIO 2º SEMESTRE,
1992), além das atividades de agricultura. Eram acompanhados(as) 120 meninos e meninas de
07 a 17 anos. Todos(as) eram transportados em um ônibus próprio. Neste mesmo ano é feita a
tramitação legal para implantação de uma Escola de Ensino Fundamental, através de um
Convênio de Cessão de Salas firmado com a Secretaria Estadual de Educação.
É em 1992 também que a PAMA se desliga legalmente da Diocese de Alagoinhas,
assumindo a denominação atual de “Pastoral do Menor de Alagoinhas”, pela ameaça existente
no âmbito da Igreja aos trabalhos sociais desenvolvidos, partindo de alguns clérigos
conservadores, conforme a fala do padre Freddy.
[...] o Bispo Maria Pires, José Maria Pires. Num desses encontros, ele me chamou a
parte, ele disse: “Padre, eu ouvi dizer que você tem um trabalho muito bom com a
Pastoral do Menor”, e disse: “Cuidado que a igreja não vai engolir, eu estou falando
porque nós temos o nosso irmão aqui em Recife, Dom José Sobrinho, que já acabou
com todos os trabalhos sociais. Então, tira essa Pastoral do Menor das mãos da
Diocese, vai construir isso legalmente e independente”. Então, hoje a Pastoral do
Menor tem um vinculo moral com a Diocese, mas, legalmente, é da gente e acabou
a história. (FREDDY, 2009, p. 16)

O funcionamento da “Escola Comunitária e Profissionalizante Tio Simon” é iniciado
em 1993, com turmas de 1ª a 3ª séries. A Autorização de Funcionamento foi estendida
posteriormente até a 6ª série. A Polícia Militar era parceira da escola, com policiais
desenvolvendo atividades de música e educação física [isto é algo curioso, tendo em vista as
tensões e hostilidades no trabalho inicial da PAMA. Perguntamo-nos a que fatores estaria
relacionada esta aproximação. Seria uma nova forma de relacionamento adotada pela PM?
Teria influência do ECA nesta questão? A institucionalização da ONG teria determinado um
outro lugar na sociedade para o trabalho do padre? A atuação menos “subversiva” em
conseqüência da institucionalização teria aberto espaço para um novo olhar e uma nova
postura por parte da sociedade, e da polícia? A mudança no perfil do atendimento,
distanciando-o do público acompanhado inicialmente, envolvido em atos infracionais, teria
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favorecido esta aproximação? São questões para se pensar]. A Escola parece ser o primeiro
programa com estrutura e organização mais próximas dos programas realizados em dias
atuais. É mais um elemento evidenciado na trajetória da profissionalização do atendimento.
Neste período também já existia um corpo de funcionários [a primeira Folha de Pagamento
encontrada é do mês de abril de 1991, na qual constam dois funcionários, com ampliação
gradativa do quadro].
O ano de 1993 é um marco na história da instituição, porque há um importante
momento de conflito e ruptura. Nas atas de reuniões, também no depoimento de Heitor
Rocha, obtemos informações sobre o pedido de demissão coletivo por parte das pessoas que
compunham a Diretoria, por não admitir algumas exigências feitas por um financiador quanto
à forma de organização do trabalho e que, segundo eles, questionava a condição de
desenvolverem suas atividades de forma satisfatória. Em 11 de maio de 1994 o Estatuto da
entidade sofre alterações significativas, com a criação do “Conselho de Administração”,
composto por voluntários simpatizantes ao trabalho, a maior parte deles companheiros do
Padre Freddy Goven no Rotary Clube. O fundador foi eleito pela primeira vez Presidente da
ONG e a Diretoria passou a ser composta por pessoas sem vínculo empregatício. A partir
disto a perspectiva profissional no desenvolvimento das atividades só cresceu. Ainda
referente a este ano, encontramos a seguinte informação no relatório de atividades:
A Pastoral do Menor se encontrou também na obrigação moral de assumir37 as 09
creches da paróquia de Sto. Antonio (Catedral) com mais de 300 crianças de ambos
os sexos e de idade entre 01 e 06 anos, depois que o vigário da paróquia fugiu das
suas responsabilidades. Isto aconteceu no mês de outubro de 1993. Para manutenção
deste trabalho a mais, contamos com verbas da LBA, através da Promoção Humana
da Diocese de Alagoinhas, assumindo portanto todo o resto das despesas.

A PAMA ainda permaneceu com o espaço onde funcionava a sede provisória. As
atividades da “Equipe de Rua” tiveram continuidade, tendo aquele espaço como ponto de
apoio. O acompanhamento feito aos meninos e meninas no centro e ruas da cidade durou até
o ano 2007. A partir da elaboração do Projeto Político-pedagógico, o objetivo do trabalho
passou a ser descrito assim: “Despertar nas crianças e adolescentes em situação de rua o
desejo e a crença na possibilidade de construção de um projeto de vida futura, encaminhandoa para espaços alternativos de construção desse desejo”. A partir da reflexão sobre esta
atividade foi elaborado o projeto do Núcleo de Oficinas Comunitárias, o que veremos no item
seguinte.

37

Este compromisso permaneceu até 31/12/1996, quando o trabalho passou a ser assumido totalmente pela
Promoção Humana de Alagoinhas.
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Não é possível registrar aqui tudo que está disponível nos tantos documentos
produzidos por esta instituição ao longo da sua existência e nos testemunhos das pessoas
entrevistadas. Por isto, optamos por dar ênfase aos primeiros anos de atuação da ONG, por
considerar que estes consolidaram as bases para o seu trabalho, acreditando que, ao
apresentar, mais adiante, os programas desenvolvidos atualmente, poderemos também fazer
breves retrospectivas sobre o surgimento de cada um, oferecendo alguns dados a mais, que
permitirão visualizar um pouco melhor as mudanças operadas no percurso das ações sócioeducativas da PAMA. Apesar disto, acreditamos ser necessário delinear um quadro geral dos
anos que se seguiram àquilo que apresentamos, até os dias atuais.
Entre a sede e o “Centro de Apoio” [construído em um terreno doado pela prefeitura
municipal, no bairro de Teresópolis e inaugurado em 1996, passou a ser uma Unidade de
atendimento dos programas sócio-educativos e chegou a abrigar uma padaria e lanchonete para consumo interno e para arrecadar fundos], muitos programas foram desenvolvidos,
muitas idéias circularam, foram e voltaram, muitas crianças e adolescentes foram atendidos
[os relatórios registram o maior número de atendimentos em 2007, num total de 723 Crianças
e adolescentes acompanhadas], muitos projetos elaborados, alguns executados, outros
engavetados, muitos recursos investidos, muitos profissionais atuaram. A perspectiva de
atendimento a partir de cursos e/ou oficinas permaneceu, mas diversas coisas se apresentam
bem diferentes do início.
Observamos que, aos poucos, as atividades realizadas no turno oposto à Escola são
organizadas por faixa etária e orientadas por projetos, os programas apresentam maior
organização e apresentam distinções na apresentação. Estas mudanças parecem ter
culminância em 2000, com a edição do livrinho “Pama: 15 anos completados”, que apresenta,
pela primeira vez, um Projeto Político-Pedagógico. A decisão de encerrar as atividades de
ensino regular foi tomada em 2003, para vigência em 2004, com a seguinte justificativa, de
acordo com o relatório anual:
As discussões levaram ao entendimento que a Pastoral do Menor de Alagoinhas,
tendo enquanto entidade um caráter de complementaridade, deveria rever as suas
ações e focalizar o seu atendimento, de maneira a facilitar a interação da criança e
do adolescente na vida comunitária. Além disto, era necessário repensar a relação
com as famílias, buscando meios de promover um maior envolvimento destas no
processo de ensino-aprendizagem.

Atualmente a PAMA tem sua sede funcionando no Km 101 da BR 101, mas tem ainda
outras unidades no município. Além do Centro de Apoio, tem a sede do programa
denominado Núcleo de Oficinas Comunitárias (NOC), em uma sala cedida na Casa da
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Cidadania [prédio no qual funcionou a Delegacia, no centro da cidade, disponibilizado pela
Prefeitura Municipal para concentração das sedes dos diversos conselhos municipais e onde
também está localizada a sede de grupos diversos, a exemplo da União das Associações de
Moradores de Alagoinhas (UAMA) e do Fórum Alagoinhense para o Desenvolvimento
Sustentável (FADES)]. Existe ainda, em um espaço cedido pelo Sindicato do Comércio
Varejista de Alagoinhas (SICOMERCIO), a sede do Programa Conviver de acompanhamento
às famílias.
A PAMA é reconhecida de Utilidade Pública nos âmbitos Municipal, Estadual e
Federal e também possui o Certificado de Entidade de Assistência Social emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), vinculado ao Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A última alteração feita no Estatuto da
instituição diz que a Pastoral do Menor de Alagoinhas é uma Entidade civil, livre,
filantrópica, sem fins lucrativos e de inspiração cristã, que desenvolve programas e projetos
para atendimento a crianças e adolescentes, em consonância com a Lei 8.069/90 [ECA],
gratuitamente. Ainda no Estatuto encontramos informações que nos permitem uma visão geral
sobre o seu funcionamento.
A Assembléia Geral é apresentada como órgão máximo deliberativo, composta pelo
Fundador, Conselho de Sócios, Gerência-Executiva e Comissão Pedagógica. O Conselho de
Sócios é composto por pessoas voluntárias da comunidade, simpatizantes à causa da criança e
do adolescente. Promove a articulação entre a instituição e a sociedade, acompanha os
trabalhos e colabora para a sua sustentabilidade. A Gerência-executiva é composta por
Gerente-Executivo(a), Tesoureiro(a) e Secretário(a)-Executivo(a). É responsável pela
execução dos trabalhos da entidade, fazendo o acompanhamento da atuação das coordenações
dos diversos setores e programas, viabilizando toda a infra-estrutura necessária. A Comissão
Pedagógica é composta pelos coordenadores de cada programa pedagógico, pelos técnicos
[assistentes sociais, psicólogos(as), pedagogos(as), psicopedagogos(as)], Gerente-executiva,
fundador e um representante do Conselho de Sócios. É soberana em zelar pelo trabalho
pedagógico da PAMA, desde que não interfira na autonomia dos programas. A Diretoria é
composta por Presidente e Vice-Presidente, eleitos apenas entre os membros do Conselho de
Sócios. O Conselho Fiscal é composto por três membros, também eleitos entre os membros
do Conselho de Sócios.
Relatórios e projetos nos informam que cada programa ou setor tem uma coordenação,
responsável pelo encaminhamento de todas as demandas inerentes à sua área de atuação,
reunindo-se bimestralmente entre si, com a participação da Gerência e Tesouraria. Em abril de
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2009 foi criado o Colegiado, que, de acordo com a Portaria que o institui, é uma instância de
decisão colegiada, na qual os assuntos pertinentes à execução administrativo-financeira são
discutidos. A PAMA possui atualmente 40 funcionários, além de voluntários e pessoas
cedidas pela Secretaria Municipal de Educação. Muitas outras pessoas integram-se ainda ao
longo do ano, realizando palestras, cursos e/ou outras atividades, voluntariamente. Muitos
parceiros contribuem para o desenvolvimento dos projetos, através do apoio financeiro, de
convênios

firmados,

da

disponibilização

de

pessoal,

de

encaminhamentos

e

acompanhamentos, da doação de materiais. A maior parte dos recursos financeiros é recebida
de instituições ou pessoas estrangeiras, principalmente da Bélgica e da Suíça. A participação
de órgãos governamentais no financiamento dos programas é pequena, principalmente
estadual e municipal, na maioria das vezes as contribuições constituem-se em repasses de
recursos de programas federais.
É evidente nos registros encontrados na instituição, que a PAMA passou por muitas
mudanças desde a sua fundação, apesar de encontrarmos muitos elementos semelhantes ao
longo da sua trajetória [o que aprofundaremos no último capítulo deste trabalho]. Atualmente,
verificamos a existência de uma grande infra-estrutura para o funcionamento, organização
administrativo-financeira [com elaboração anual de planos de ação e orçamentos, controle
contábil, realização sistemática de prestações de contas dos recursos, captação de recursos
através de projetos e convênios, etc.], grande parte do pessoal com nível elevado de
formação, existência de um projeto político-pedagógico [apresentado de forma mais
detalhada adiante], legitimidade no município [verificada através dos indicadores
apresentados nos relatórios anuais que mostram a relação com a sociedade local]. Felizmente,
muitos avanços nas políticas de atendimento à criança e ao adolescente já foram
conquistados. Talvez por isto, o trabalho também foi se delineando de forma diferente, para
chegar até aquilo que é desenvolvido nos dias atuais.

3.3 Programas Sócio-educativos Desenvolvidos pela Pastoral do Menor de Alagoinhas.

Embora tenha passado por muitas mudanças no tipo de atendimento ofertado,
documentos elaborados pela instituição mais recentemente afirmam que a PAMA continua
fazendo opção pela infância e juventude em situação de risco, descrito da seguinte forma no
“Relatório da Oficina de Planejamento Estratégico”, realizada em janeiro de 2008:
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• Contexto adverso ao desenvolvimento sócio-pessoal, expresso por desestrutura
familiar decorrente de :
 Situações de violência doméstica (física, psicológica ou moral)
 Alcoolismo e uso de substâncias psico-ativas
 Abuso sexual
 Prostituição
 Desrespeito contínuo à pessoa
 Abandono ou negligência
 Extrema pobreza
• Precária condição de acesso ao mercado de trabalho

Pela demanda acima da capacidade de atendimento, o ingresso das crianças,
adolescentes ou jovens nos programas é feito através de processos seletivos, que diferem de
um programa para outro, mas convergem quanto à avaliação da situação de risco, realizada
pelo Serviço Social, através de uma análise da situação sócio-econômica de cada
candidato(a). São priorizados(as) aqueles que apresentam situações mais adversas ao seu
desenvolvimento sócio-pessoal. Aqueles em idade escolar devem estar matriculados na rede
pública de ensino, freqüentando as aulas.
Após o fechamento da “Escola Comunitária e Profissionalizante Tio Simon”, a
instituição retomou o trabalho de Acompanhamento às Escolas. Uma Pedagoga realiza visitas
nas várias escolas da rede pública com meninos e meninas vinculados(as) à entidade estão
matriculados(as), através do qual é possível conhecer mais sobre a sua realidade escolar, a
partir de quê se busca intervenções possíveis. Parece também uma forma eficaz de estreitar as
relações escola-instituição, quebrando paradigmas e estigmas quanto à PAMA e quanto ao
público atendido. Este programa funciona como uma espécie de suporte aos demais
programas.
Poderíamos dizer que o Núcleo de Oficinas Comunitárias tem suas bases na fundação
da PAMA, pois a sua criação é fruto das reflexões sobre o acompanhamento de crianças e
adolescentes em situação de rua, primeira atividade realizada pela entidade. As discussões
sobre a sua implantação foram feitas entre a “equipe de rua” da PAMA e Conselho Tutelar,
com a participação de outras pessoas interessadas na problemática, a exemplo da atual
presidente da instituição, que atuava naquele momento no Núcleo de Ética e Cidadania
(NUEC), do Campus II da UNEB. O primeiro esboço do projeto para desenvolvimento do
programa evidencia a preocupação com o número crescente de Crianças e adolescentes que
transformavam a rua em seu espaço de permanência e o bairro de sua residência em espaço
transitório. Havia necessidade de buscar alternativas para evitar este deslocamento.
Conforme o relatório anual de 2001, o projeto piloto foi realizado na comunidade de
Nova Brasília, bairro periférico do município de Alagoinhas/Ba, em parceria com o
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município, “visando o atendimento a crianças e adolescentes nos seus bairros de origem,
evitando que os mesmos cheguem até o centro da cidade”. O projeto era proposto em três
momentos específicos: educação de rua [quando era feita a aproximação e abordagem das
Crianças e adolescentes e a identificação dos seus bairros de origem, com posterior
encaminhamento para o programa]; articulação [reuniões, visitas, encontros, cursos, quando
eram feitos os contatos com famílias, movimentos comunitários, escolas, para discussão da
problemática da população infantil do entorno, com apresentação do projeto]; educação
artística [realização de oficinas com as crianças e adolescentes em espaços comunitários, no
turno oposto à escola]. Encontramos os primeiros registros quantitativos dos atendimentos no
relatório de 2002, quando 50 crianças e adolescentes participaram de atividades de futebol e
das oficinas de leitura e capoeira.
O programa funcionou como parte integrante da “Educação Social de Rua” até o ano
2007, quando as atividades vinculadas aos meninos e meninas em situação de rua foram
restringidas à realização do NOC. Diversos documentos mostram o objetivo deste programa:
Fortalecer o vínculo das crianças e adolescentes que se encontram em situação de
rua ou em iminência para tal, com a família, a comunidade e a escola, favorecendo o
deslocamento do espaço transitório do centro da cidade para uma convivência
qualificada no bairro de origem.

Atualmente o NOC está presente em quatro bairros do município, acompanhando o
atendimento a 180 crianças e adolescentes. A equipe da PAMA promove a articulação inicial
[que pode durar bastante tempo até o estabelecimento do vínculo], ouvindo as pessoas,
conquistando voluntários, definindo possíveis atividades e locais para sua realização.
Terminada esta fase, o trabalho da equipe é acompanhar o desenvolvimento das oficinas e
oferecer formação específica no atendimento aos meninos e meninas. A forma como a
parceria entidade-comunidade se estabelece depende do contexto local.
A primeira referência que encontramos sobre a perspectiva de trabalho com Abrigo
Provisório é feita pelo fundador em 27 de julho de 1988, quando em reunião “[...] sugeriu a
possibilidade da compra de duas casas em nome da Pastoral do Menor e a procura da ajuda de
2 mães solteiras que tenham filhos e que estejam dispostas a acolher os meninos[...]”. Esta
sugestão foi dada quando era discutida a possibilidade de três “tios” passarem a noite na sede
provisória com os meninos que dormiam nas ruas.
A construção das casas foi concluída em 1996, porém o trabalho só foi iniciado de
forma melhor organizada em 1997, conforme consta nos relatórios anuais. As casas-lares
eram destinadas a “meninos e meninas que não têm mais família ou que por graves problemas
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não têm condições de ficar com a família”. Naquele momento, de quatro casas, duas estavam
em funcionamento, nas quais doze Crianças e adolescentes, que chegavam por
encaminhamento judicial, eram acompanhados por duas mães-sociais e uma mãe substituta,
“que têm por eles toda dedicação e carinho”.
Não verificamos grandes mudanças no atendimento, mas, em 1999, até 2001 [os
relatórios não evidenciam a data exata de encerramento desta atividade, porém não
encontramos referência a ela em 2002] os relatórios mostram a criação de outro espaço para
acompanhamento dos adolescentes a partir de 15 anos, chamado “República”. Isto mostra que
a permanência dos meninos e meninas no Abrigo era longa, apesar de não encontrarmos
registros sobre o que ocorria após completarem dezoito anos, se ocorreram casos assim. A
partir de 2000 o objetivo do programa já é descrito da mesma forma que encontramos em
documentos atuais: “acolher provisoriamente as crianças e adolescentes em situação de
abandono ou desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos
familiares, seja com a família de origem ou substituta”. Podemos observar que o caráter de
provisoriedade no acompanhamento aos meninos e meninas é mais evidente, sendo atribuindo
à família, de origem ou substituta, importância fundamental ao seu desenvolvimento sóciopessoal.
Em 2008, conforme o relatório, este programa, em decorrência de uma parceria
firmada com o município, na qual um programa chamado “Casa de Acolhimento Provisório”
foi absorvido pela PAMA, recebeu Crianças e adolescentes que compõe um público um tanto
diferenciado do que foi definido originalmente, ampliando o perfil de atendimento para
crianças e adolescentes, vítimas de maus tratos, de exploração sexual, negligência ou
abandono, além daqueles(as) que passavam pela cidade, por encaminhamento do Conselho
Tutelar. As atividades com as crianças incluíam “acompanhamento escolar, mística,
brincadeira, filmes, passeios”. Por parte dos técnicos são realizadas visitas domiciliares às
famílias de origem ou possíveis substitutas e atendimentos individuais ou em grupo. As
descrições atuais do trabalho evidenciam a permanência desta configuração.
A perspectiva de iniciação profissional empreendida pelo Núcleo de Iniciação
Profissional Simon (NIPS) perpassa toda a história da PAMA, visto que as informações
prestadas anteriormente sobre a instituição evidenciam a existência de uma intrínseca relação
educação-trabalho contida nas propostas de atendimento, sendo delineada de formas diversas,
em consonância com o contexto mais amplo. Verificamos, tanto nas atas e relatórios, quanto
no testemunho do Pedagogo Heitor Gomes, que a organização da cooperativa de pequenos
trabalhadores em 1988 era uma questão crucial na vida dos meninos, diretamente relacionada
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à sua sobrevivência, mas ia além. O trabalho dos meninos, devidamente identificados com o
vínculo à PAMA, favorecia a “tolerância” da sociedade quanto àquelas Crianças e
adolescentes no centro e nas ruas da cidade, além de inibir algumas ações de violência
praticadas contra eles. Isto era tão forte, que eram realizados encontros regionais ou
nacionais, para “ensinar” como organizar estas cooperativas. Esta perspectiva de atendimento
perdura na PAMA até 1994, apesar da vigência do ECA, o que poderia estar relacionado ao
tempo necessário para mudar a concepção das propostas ou à falta de reflexão sobre os
programas em desenvolvimento à luz da nova Lei. Verificamos que em 1992 também está
presente a perspectiva da educação relacionada ao mundo do trabalho com a criação da
“Escola Comunitária e Profissionalizante Tio Simon”. Mesmo com a perspectiva de
implantação de uma escola comunitária em convênio com o Estado, a profissionalização
aparece como um dos pilares do programa, a partir da realização de oficinas no turno oposto
às atividades escolares, entre o “Sítio” e o “Centro de Apoio”.
Em 1997 é iniciado o trabalho de profissionalização mais específico. No relatório de
atividades daquele ano observamos que dentre as atividades desenvolvidas é feita uma
distinção clara entre “Escola Comunitária Tio Simon” e “Escola Profissionalizante Tio Simon
(EPTS)”, embora o registro oficial da escola mantenha o nome descrito anteriormente.
Parece-nos que foi uma forma encontrada para deixar bem clara a distinção entre os dois
programas, um voltado para o ensino escolar e o outro para o ensino profissional. No mesmo
documento vimos que as oficinas existentes continuaram a ser realizadas, no “Centro de
Apoio”, porém, eram denominadas agora “Oficinas pré-profissionalizantes” e eram prérequisito para ingresso na profissionalização. Além dos(as) adolescentes que já faziam parte
do grupo acompanhado pela instituição, foram abertas inscrições para preencher as vagas
remanescentes. Os(As) adolescentes deveriam “ter entre 13 e 17 anos e estar cursando pelo
menos a 3ª série do primário”. Eram oferecidos cursos com duração de três anos, no turno
vespertino inicialmente, nas áreas de eletricidade, mecânica de motores, marcenaria,
metalurgia, datilografia/informática e serigrafia. O objetivo do trabalho era “oferecer aos
nossos adolescentes uma formação profissional que lhes dê possibilidades plenas de
ingressarem no mercado de trabalho preparados e seguros de sua profissão”. A primeira turma
tinha um total de 72 adolescentes.
O programa sofreu ainda algumas mudanças, até que em 2003, ao mesmo tempo em
que as atividades de ensino escolar foram encerradas, decidiu-se suspender temporariamente o
trabalho com profissionalização, conforme o relatório anual de atividades. O programa foi
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retomado em 2005 [embora não tenha tido suas atividades totalmente paralisadas em 2004],
agora com a denominação de “Núcleo de Iniciação Profissional Simon”, com o objetivo de
“proporcionar a adolescentes o conhecimento prévio a uma formação profissional e a
preparação para o exercício da cidadania. Observamos, portanto, evidências de uma proposta
menos voltada para o ingresso imediato dos meninos e meninas no mercado de trabalho e
mais direcionada à sua preparação para uma inserção futura.
Este trabalho foi continuado e de acordo com o documento “Apresentação da PAMA
2009”, o programa NIPS tem como objetivo “ampliar o acesso dos adolescentes e jovens ao
mundo do trabalho, a partir da oferta de cursos de iniciação profissional e da preparação para
o exercício da cidadania”. O público é composto por 155 adolescentes e jovens de 16 a 21
anos, que freqüentam a escola, cursando no mínimo a 5ª série do ensino fundamental. Os
cursos têm duração de um ano e são oferecidos
[...] nas áreas de Mecânica a combustão interna ciclo Otto e ciclo Diesel,
Metalurgia, Corte e Costura, Eletricidade Predial e Industrial e Informática. Além
das atividades práticas e teóricas específicas de cada curso, os adolescentes e jovens
participam de outras atividades como OP- Orientação Profissional, CELComunicação, Expressão e Lógica, Espiritualidade e VASCO – Vamos Aprender a
ser e Conviver, que constitui-se numa importante ferramenta na perspectiva da
elaboração do projeto de vida do educando.

Verificamos a ampliação do atendimento para o público jovem, o que ocorreu a partir
de 2007, quando a faixa etária foi estendida até 19 anos, conforme o relatório anual. É
possível observar também, desde que o trabalho foi retomado como iniciação profissional,
que existe uma perspectiva de “educação para o trabalho”, diferente da profissionalização ou
da inserção no mercado de trabalho. Nos relatórios de 2005 a 2008 aparecem ainda outras
atividades, como aulas de esporte, participação em conferências, seminários, feiras de
culturas, visitas técnicas, etc. Isto poderia significar uma visão mais ampla da formação do
profissional contemporâneo ou maior preocupação com uma formação cidadã, com ênfase no
protagonismo juvenil [seria um resgate das concepções que embasaram o surgimento da
instituição?].
O Programa Conviver está inserido no contexto da relação instituição-família, que
sempre permeou os trabalhos realizados pela PAMA. Mesmo quando não existiam propostas
definidas para esta relação, nos primeiros anos, os “tios” e “tias” realizavam visitas às casas
dos meninos e meninas para conhecer melhor a realidade e buscar a compreensão de questões
familiares e comunitárias que compunham a problemática vivenciada por eles(as). A partir de
1994 começamos a encontrar referências a reuniões de pais e educadores, realizadas
mensalmente. Não tivemos acesso aos relatórios de 1998 e 1999, porém, no relatório de 2000
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encontramos a informação que o “O acompanhamento às famílias também teve seguimento,
incluindo reuniões quinzenais com grupos de mães”, constando das atividades realizadas pelo
Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH) da entidade, formado por assistente social,
pedagoga e psicóloga. Este “acompanhamento” aparece nos relatórios até 2005. Concluímos
que este seria o embrião do programa desenvolvido atualmente.
O Programa Conviver, iniciou suas atividade em março de 2006, chegando a um total
de 100 famílias atendidas na conclusão das atividades, com o mesmo objetivo descrito
atualmente: “Criar condições para que as famílias façam uma releitura crítica da sua situação
sócio-familiar”. No relatório daquele ano verificamos que todas os temas e oficinas realizadas
nos grupos foram sugeridas pelas(os) próprias(os) participantes, a partir das suas
necessidades. O mesmo documento apresenta os resultados do primeiro ano de implantação
do Programa.
100% das famílias que participaram do Programa afirma que o mesmo foi uma
iniciativa positiva da Pastoral do Menor, pois as discussões realizadas tornaram-nas
mais conhecedoras de seus direitos e deveres. Isto contribuiu para melhora do
relacionamento familiar, despertou a solidariedade e a importância do envolvimento
de cada um(a) na vida comunitária. 70% declaram que as oficinas estimularam a
buscarem melhorias econômicas a partir do momento que elas perceberam que são
capazes de aprender e assim mudar a sua historia.
No núcleo de Alagoinhas Velha as famílias estão buscando junto a outras pessoas da
comunidade organizar um cooperativa de trabalhos artesanais; em Santa Terezinha
as famílias da localidade de Nova Republica estão organizando a Associação de
Moradores do Bairro; no Barreiro duas mães estão sendo voluntárias no Programa
DTD(Direito é Ter Direitos) e oito estão participando do Programa Inclusão Digital
na própria comunidade; no Santo Antônio e Mangalô as famílias estão produzindo
para geração de renda.

O projeto para desenvolvimento do Programa Conviver prevê a realização de
encontros quinzenais. Estes encontros constituem-se em espaços de convivência e troca de
experiências entre as(os) participantes [com predominância feminina]. Através de palestras,
trabalhos de grupo ou oficinas as pessoas encontram a oportunidade de refletir sobre suas
vidas, suas angústias, sobre possíveis soluções ou mesmo forma de amenizar seus problemas.
O programa, realizado por uma equipe de três técnicas nas áreas de Serviço Social e
Psicopedagogia, inclui ainda visitas domiciliares e atendimentos individuais. Os encontros
acontecem em locais cedidos pelas próprias comunidades [escolas, associações de moradores,
igrejas]. No relatório de 2008 é informado o acompanhamento a 80 famílias, através da
realização de atividades em cinco diferentes núcleos, nos quais se observou o seguinte:
Estes trabalhos proporcionaram uma melhoria significante nas relações intra e
interpessoais. Foram realizadas oficinas de pintura em tecido, pintura em vidros,
escultura, trabalhos com sucata, flores e fuxico. Foram realizadas também várias
palestras, todas executadas por voluntários, onde se trabalhou a família, escola,
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drogas, alcoolismo, Estatuto da Criança e do Adolescente, DST/AIDS, convivência
familiar, aproveitamento de alimentos e o Estatuto do Idoso.

A “Apresentação 2009” descreve a propostas nos mesmos moldes de 2008, com a
ampliação do atendimento para 120 famílias.
Além destes programas a PAMA tem Contratos de parceria com o Banco do Brasil e
Banco do Nordeste, através do Programa Adolescente Trabalhador, no qual adolescentes de
baixa renda, na faixa etária de 15 a 17 anos participam de um programa de aprendizagem em
serviços bancários. A instituição assume a responsabilidade pela contratação, formação
humana e acompanhamento da vida escolar dos(as) adolescentes.
Todos os programas desenvolvidos atualmente estão pautados na Projeto PolíticoPedagógico da instituição, que apresentaremos a partir de agora.

3.4 O Projeto Político-Pedagógico da PAMA.

Várias questões precedem a elaboração de um Projeto Político-Pedagógico (PPP) na
PAMA, por isto é importante fazer a exposição de algumas delas. A primeira coisa que vamos
observar é a existência de uma “Comissão Disciplinar”, sobre a qual encontramos o primeiro
registro em 18 de julho de 1996. Em todas as reuniões deste grupo, formado por pessoas tanto
da área administrativa quanto da área pedagógica da instituição, é evidente que a comissão
existia com uma finalidade principal: discutir sobre a indisciplina entre os meninos e meninas.
Encontramos em algumas atas a abertura para os informes sobre o andamento das atividades,
porém a tomada de decisões em torno de problemas causados, principalmente pelos
adolescentes, era a pauta primordial.
No mesmo livro verificamos que a partir de 02 de junho de 1998, a ata não tem mais a
descrição de uma reunião da “Comissão Disciplinar”. A partir daquela data, todas as demais
reuniões registram o nome da “Comissão Pedagógica”. Isto ocorre após um intervalo de seis
meses da última vez que a Comissão Disciplinar se reunira. Não encontramos registros sobre
as motivações para esta mudança. Porém verificamos que o primeiro registro da Comissão
Pedagógica traz também informações importantes sobre a gênese do PPP da entidade. Os
discursos apresentados têm um outro nível, trazem perspectivas diferentes para o
desenvolvimento do trabalho. Heitor Gomes, que atuava naquele momento como professor de
teatro, aparece, já nesta ata, mas em tantas outras depois, como a figura de provocação, que

92

está sempre questionando sobre o trabalho. Os seus questionamentos são feitos em torno de
buscar clareza sobre o tipo de trabalho que se pretende com as crianças e adolescentes,
“[...]indaga que o importante é saber o que a Pastoral do Menor quer como educação, como
projeto educacional[...]”.
Nesta mesma reunião fala-se bastante sobre as várias mudanças vivenciadas no âmbito
da instituição, havendo inclusive referências a possíveis adequações da escola
profissionalizante a novas tendências mundiais como globalização, abertura de mercado e
aperfeiçoamento de recursos humanos, que o programa estaria caminhando para a “[...]
qualidade e eficiência exigida pelo mercado de trabalho[...]”. Estas afirmações são feitas
como forma de comparar o programa de profissionalização com os demais realizados na
ONG, que teriam ainda o “rosto antigo da entidade”. Em muitas situações as falas nos
transmitem que os momentos foram bastante fervorosos.
Em 16 de junho de 1998, encontramos o seguinte registro:
Heitor toma a palavra e indaga: qual o sentido desta equipe? Ainda continuamos a
pensar somente sobre os alunos que saem ou ficam da entidade, sem visualizarmos a
amplitude do trabalho. Continua, dizendo que estas são tentativas individuais e que é
preciso construirmos um projeto único de trabalho.

O próprio Heitor Gomes lembra que a PAMA tinha um ideal em que todos estavam
envolvidos e que os educadores não apareciam para os meninos e meninas naquele momento
como referenciais. Em 07 de julho de 1998 aparece, de forma mais clara a proposta de
elaboração de um projeto para o trabalho, partindo dele, depois de participar de um encontro
regional da Pastoral do Menor da CNBB, em Salvador, no qual foi proposto que as pastorais
tivessem os seus projetos definidos. Em seu depoimento ele fala ainda que este movimento
que ocorreu na Pastoral do Menor Nacional estabeleceu também a categorização das crianças
e adolescentes, definindo linhas de ação específicas, como programas voltados para crianças e
adolescentes em situação de rua, vítimas de abuso e exploração sexual, trabalhadores,
abrigadas, etc. A partir daí os projetos eram destinados para um público mais definido, de
forma a atuar levando em conta as peculiaridades de cada um(a) – embora saibamos que na
maioria das vezes uma mesma criança ou adolescente incorpora problemas diversos.
Verificamos, mais uma vez, mudanças no contexto externo influenciando diretamente o
trabalho da ONG.
A elaboração do PPP é iniciada na reunião de 22 de setembro de 1998, na qual se fala
que “[...] o objetivo da PAMA causa um tríplice impacto: no educando, no educador e na
sociedade.” Quanto aos educandos relaciona-se a formação, família e valores humanos; para
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os educadores o impacto estaria relacionado ao crescimento humano e profissional; para a
sociedade o impacto seria de mobilização. As discussões seguem por diversas reuniões, até
que no mês de outubro decide-se buscar uma consultoria para contribuir neste trabalho,
sugerindo-se para isto o nome da professora Sandra Soares.
Em 1999, depois de idas e vindas, foi elaborado o Projeto Político-Pedagógico da
PAMA, sob a consultoria de Maria Tereza Ramos da Silva [Teca], sistematizado pelos
integrantes da Comissão Pedagógica. Em 2000 o projeto começou a ser colocado em prática,
porém foi ainda finalizado e editado para lançamento no evento em comemoração aos 15 anos
de existência da PAMA, no formato de um pequeno livro, ilustrado com desenhos feitos pelas
crianças e adolescentes. Observamos que o material é resumido e não apresenta todos os
elementos que encontramos normalmente num Projeto Político-Pedagógico completo,
considerando-se os parâmetros atuais. Porém, importantes aspectos sobre a proposta de
trabalho são descritos.
Missão: “facilitar o processo de inserção, na sociedade, da criança e do adolescente em
situação de risco, através de programas sócio-educativos e do acolhimento provisório, dentro
de uma perspectiva de formação da cidadania”.
Sujeitos da intervenção: neste item é apresentado o perfil do público atendido, descrito
como crianças e adolescentes em situação de risco pessoal/social. Também é definida a forma
de ingresso nos programas, através do Serviço Social da instituição e traz a caracterização da
situação de risco definida na ocasião “renda familiar, condições de habitação, tempo de
permanência fora de casa e os motivos que levam a isto, desestruturação familiar e a
iminência do uso de substâncias psicoativas”.
Objetivos programáticos: são descritos os objetivos de cada programa desenvolvido na
época [pela extensão das informações, optamos por não transcrevê-las aqui].
Projeto Pedagógico: a partir daí começa a apresentação de propostas diretamente
ligadas ao fazer pedagógico dentro da instituição.
Princípios pedagógicos:
 Escutar para construir a partir do educando(respeito mútuo);
 Trabalhar o erro como estratégia de aprendizagem;
 Encorajar a interagir e resolver seus próprios conflitos;
 Encorajar a autonomia do educando frente ao adulto, a partir

da aceitação dos
desafios propostos por ele;
 Ensinar segundo os 3 tipos de conhecimento (físico, social, lógico-matemático), de
modo que este tenha significado para o educando (ex. regras);
 Ter como ponto de partida o conhecimento prévio;
 Utilizar, se necessário, sanções por reciprocidade;
 Conteúdos significativos e contextualizados;
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 Trabalho grupal como impulsionador do conhecimento;
 Encorajar a iniciativa e a autoconfiança;
 Ensinar dentro do contexto do jogo;
 Ensinar tanto conteúdos como processos.

Eixos de atuação e serviços: compostos por Proteção, Educação Integral e
Acompanhamento Familiar

Estratégias metodológicas:
Abordagem
♦ Mapeamento individual, coletivo e do ambiente;
♦ Familiarização com ambiente e pessoas;
♦ Identificação de um adulto de referência.
Intervenção pedagógica
♦ Exploração do universo simbólico dos educandos;
♦ Estruturação de conteúdos por PROJETOS;
♦ Elaboração de acordos coletivos e análise coletiva de conflitos;
♦ Equipes auto-gerenciáveis;
♦ Jogos como instrumento de aprendizagem;
♦ Monitoramento dos mapas individuais e coletivos;
♦ Criação de espaços de interação e inserção na Comunidade;
♦ Articulação e acompanhamento de instituição e grupos de apoio;
♦ Estímulo à formação de redes de solidariedade entre famílias.
Apropriação de produtos e finalização por parte dos sujeitos de aprendizagem
♦ Fortalecimento das redes de solidariedade;
♦ Fortalecimento dos vínculos intra-grupo;
♦ Eventos de conclusão de projetos;
♦ Encontros de avaliação e avaliação individual processuais.

Produtos da intervenção:
 Projetos de vida elaborados;
 Crianças e adolescentes freqüentando a escola;
 Crianças e adolescentes freqüentando atividades

comunitárias de promoção
humana;
 Crianças e adolescentes retornando à família de origem ou inseridas em família
substituta;
 Adolescentes com estágio garantido;
 Empresas participando dos programas de formação profissional da PAMA;
 Crianças e adolescentes assimilando criticamente os conteúdos referentes ao seu
grau de escolaridade;
 Crianças e adolescentes desenvolvendo projetos de pesquisa por iniciativa própria;
 Crianças e adolescentes com comportamento menos agressivo na PAMA e na
família;
 Relação entre crianças/adolescentes e representação de autoridade, baseada no
respeito às regras estabelecidas mutuamente;
 Pais participando das atividades da PAMA;
 Relação de proximidade entre famílias e PAMA;
 Formação de uma rede de solidariedade entre as famílias.

Sistema de Avaliação: a proposta de avaliação inicia-se com o mapeamento dos vários
grupos, feito no ingresso de cada programa. “Respeitando o processo participativo proposto
pela entidade, os avaliadores do projeto constituem-se em todos os envolvidos, direta ou
indiretamente, na ação[...]”. Os indicadores também são divididos em vários aspectos:

95

inserção na comunidade, desenvolvimento sócio-educativo, eficácia grupal e inserção no
mercado do trabalho.
Desde os primeiros registros sobre o trabalho da PAMA observa-se a realização de
reuniões, encontros, cursos, palestras, visitas, seminários, com a finalidade de avaliar o
trabalho e promover formação das pessoas que atuam em seus programas e projetos. Existem
também muitas referências feitas sobre a participação de pessoas representando a instituição
em eventos externos, até mesmo fora do município ou do estado. Em seu depoimento, Heitor
Gomes fortalece estas informações, dizendo que desde os primeiros anos a entidade buscou
investir bastante na participação dos seus integrantes em atividades que pudessem trazer
benefícios para o trabalho. Muitas vezes as formações estiveram relacionadas à mística
envolvida na proposta de Pastoral. Chama a atenção o fato de participarem destes momentos,
todas as pessoas que atuam nos diversos espaços da entidade, independente da função que
exercem. Esta importância de cada pessoa está explicitada no documento denominado
“Princípios e Orientações Gerais Sobre o Trabalho da PAMA”, de 2005, em que está
colocado que todos devem exercer sua função primordialmente, porém, todos(as) têm um
papel educativo junto aos meninos e meninas acompanhados(as). Outra questão evidente, em
especial nos primeiros anos, é a participação dos meninos e meninas neste tipo de evento.
Teríamos muito ainda a falar sobre esta instituição, caso fosse possível traduzir nestas
páginas toda a sua trajetória e todas as suas experiências. Diante da impossibilidade de fazêlo, ficaremos por aqui, apresentando nas páginas seguintes, a análise daquilo que conseguimos
elencar como importantes aspectos a serem considerados neste estudo.
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4 FÁCIL DE ENTENDER, DIFÍCIL DE EXPLICAR: complexidade de uma trajetória.

Muitas são as questões suscitadas quando buscamos, a partir do aprofundamento sobre
a trajetória da PAMA e pautada em teorias diversas, entender os processos ocorridos no seu
âmago e a influência destes na vida dos sujeitos implicados na dinâmica da sua caminhada, o
que torna a análise das informações um tanto complexa, exigindo o estabelecimento claro dos
critérios adotados para tanto. Por isto, gostaríamos de esclarecer as opções que fizemos para
desenvolver esta análise, de forma a permitir um melhor entendimento acerca dos resultados.
Não fizemos exatamente uma escolha metodológica específica para esta tarefa, pois, à
medida que concluíamos algum texto ou uma transcrição, era como se fosse estabelecida uma
espécie de interlocução entre os dados e a pesquisadora, que foi, aos poucos, delineando a
forma de apresentação do nosso exame. O principal fio condutor foi sempre o objetivo geral
do nosso trabalho, por isto, perseguimos as informações que nos conduzissem ao alcance,
inicialmente, dos objetivos específicos, uma vez que estes se constituíam em um caminho,
através do qual, passo-a-passo, chegaríamos às nossas inferências sobre as questões que nos
mobilizavam. Assim sendo, lançamos mão também na nossa análise, da divisão temporal do
percurso das ações sócio-educativas e dos critérios para escolha dos(as) egressos(as) [ambos
apresentados na introdução deste trabalho], nas situações em que isto se apresentou
necessário.

4.1 Intenções, Gestos e Utopia.

Mesmo com o foco na influência que o trabalho da PAMA teve na vida dos sujeitos,
não poderíamos realizar nossa análise desconsiderando os processos operados na instituição
ao longo da sua história, tendo em vista o entendimento do contexto no qual as ações foram
desenvolvidas. Quando se pensa em uma intervenção há sempre uma intencionalidade,
observada não apenas em objetivos bem elaborados, mas na forma de apresentação das
motivações para a realização das propostas [outro elemento importante seria a forma de
desenvolvimento das ações, porém isto não é contemplado nesta pesquisa]. Este entendimento
permite-nos perceber a relação entre o que a instituição pensa e propõe e o que efetivamente
ocorre, sob a ótica do(a) beneficiário(a).
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A primeira questão que gostaríamos de destacar, a que já fizemos referência em outros
momentos, é o quanto a trajetória da PAMA reflete a dinâmica operada na história dos
movimentos sociais no Brasil. Verificamos que a PAMA representa claramente o contexto
apresentado por Maria da Glória Gohn (2005c), de uma ONG cidadã e militante, que desloca
as suas ações de militância para um trabalho profissional voltado ao atendimento direto,
centrada na produtividade cotidiana, tendo em vista a sustentabilidade. A partir do que
pudemos verificar, parece-nos que esta “adequação” ao ambiente não é observada no
cotidiano da instituição, o que pode implicar em absorção e reprodução sistemática das
influências externas.
Em seguida, apresentamos alguns pontos que destacamos em cada fase do percurso
[conforme a divisão à qual fizemos referência], de forma a evidenciar as peculiaridades de
cada uma delas e, posteriormente, a influência no desenvolvimento das ações sócioeducativas.
Na primeira fase (1985-1992), verificamos que a PAMA não desenvolve suas
atividades a partir de grandes planejamentos, embora com bastante organização. Não
podemos deixar de destacar também a perspectiva política do trabalho realizado, alinhado
com o momento vivenciado no país, a partir do processo de redemocratização e das várias
lutas empreendidas pela sociedade civil. A opção pela defesa da vida de pessoas que a
sociedade local queria expurgar do convívio social se traduzia em hostilidade ao trabalho da
PAMA. A atuação efetivamente contestadora tornava igualmente difícil a relação com
determinados organismos oficiais, a exemplo das polícias civil e militar e do Juizado de
menores.
A presença constante da mística em todas as atividades caracteriza uma influência
determinante da Igreja Católica [lembramos que esta influência está embasada em ideais, que
embora sejam apresentados como uma mudança de paradigma da Igreja Católica, não são
compartilhados pela totalidade dos membros desta mesma Igreja]. Este é um aspecto relevante
[conforme os depoimentos], porque as motivações, tanto do padre Freddy Goven para iniciar
o trabalho, quanto das pessoas que abraçaram sua proposta e que permaneceram na instituição
durante este período, estavam ancoradas em uma crença na transformação social, a partir da
mudança possível do ser humano e da intervenção na realidade. Esta crença foi adquirida em
vivências diversas e em formações, nas quais estas pessoas foram chamadas à reflexão sobre a
situação de completa degradação humana à qual milhões de pessoas estavam submetidas, em
oportunidades diversas, no âmbito da Igreja Católica. Destacamos ainda a doação e o prazer
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que as pessoas tiveram no início do trabalho, sem maiores exigências. A idéia era a
construção de outra sociedade.
Pra mim, era um trabalho necessário. Não tinha, era... era um momento de... um
momento de... de perseguição mesmo, era 88, se a gente fosse olhar daqui, era...
tinha pouca distância, do período da ditadura, e tal, tinha muita, era... a polícia, era
outra polícia, a sociedade era outra sociedade, a visão de criança, era outra visão de
criança, só tinha a Igreja que pensava a partir do princípio cristão, então assim...
como era que a gente... como era que eu via a criança? Eu via a partir daquilo que
Freddy ensinou pra ver, que a Igreja ensinou pra ver, que era... era... que ela não
tinha proteção, não tinha proteção familiar, não tinha proteção da sociedade, e a
gente atuava como protetor dessa criança, princípio, era o princípio de cristão
mesmo, de primeiro as crianças, então era cuidar da vida, então a criança precisava
ter vida e vida em abundância, né. [...] a gente precisava construir esse Reino de
Deus, esse Reino de Deus que era construído a partir da criança, do olhar da criança
e tal... e a gente precisava construir esse Reino de Deus, então todo trabalho que a
gente fazia era pensando nisso, não é? Claro que isso, a gente olha de agora, tem
uma visão socialista, tem uma visão comunista, isso, aquilo outro, tem uma visão
libertária, e... a gente era muito isso, a gente não sabia que era, mas era isso que a
gente tava buscando, tava buscando a construção de uma outra sociedade, e essa
outra sociedade era esse Reino de Deus, tinha que começar a partir da criança, tinha
que proteger a vida. E nesse lugar que a criança tivesse com a gente ela tinha que ter
vida em abundância. (HEITOR, 2009, p. 6)

Conforme a fala de Heitor Gomes (2009, p. 9), neste período, “[...] era todo mundo
muito igual, não tinha uma, uma hierarquia no processo, tinham nomes que colocava pra
poder manter um quadro, mas não era uma hierarquia de fato” [apesar desta declaração, há um
destaque da figura do fundador em várias falas deste mesmo depoente, corroboradas pelas
atas e relatórios do período]. Destacamos este aspecto porque consideramos que há uma
influência significativa do tipo de relacionamento estabelecido entre as pessoas que
organizam e realizam o trabalho, para a intervenção junto aos meninos e meninas.
Acreditamos que, quando se defende uma proposta libertadora, de luta por uma sociedade
mais justa, por igualdade entre as pessoas, parece contraditória uma organização a partir da
qual se verifica uma política de concentração de poder e das decisões, tolhendo as
perspectivas dialógica e participativa, fundamentais a uma construção democrática. Além
disto, pensamos que existe uma questão essencial de pertencimento, a partir da construção
coletiva e igualitária. Tomar o trabalho como seu e como parte de sua vida faz toda a
diferença na perspectiva da participação e colaboração efetivas. Em um ambiente
hierarquizado, com concentração das decisões e da execução dos trabalhos, existe uma
tendência a desenvolver nas demais pessoas o sentimento de serem apenas parte,
desvinculadas de um todo do qual não se sentem integrantes, portanto, sem maior
comprometimento em relação às questões mais amplas.
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A segunda fase (1993-1999) é crucial na história da instituição, um divisor de águas.
Observamos um processo ininterrupto de profissionalização do trabalho, associada a uma
profunda hierarquização administrativa, com concentração do poder de decisão no Conselho
Administrativo [composto por pessoas voluntárias que não participavam do cotidiano
institucional]. Freddy Goven (2009, p. 17) refere-se à existência de uma pressão por parte de
um importante financiador [estrangeiro], que tinha interesse em determinar a condução do
trabalho de acordo com suas regras [a questão da sustentabilidade se impõe de forma
significativa nesta situação, “ameaçando” os princípios institucionais]. Este parece ser um
momento de ruptura que evidencia uma série de contradições, tendo em vista a proposta
inicial.
Apesar da contratação de técnicos, da formalização do ensino com a implantação de
uma escola em convênio com o Estado, posteriormente de uma escola profissionalizante bem
estruturada, do financiamento a partir de projetos, existe uma importante contradição. Heitor
Gomes (2009, p. 10) fala o seguinte sobre o seu retorno à instituição em 1997: “[...] quando
eu cheguei lá, [...] tinha um pessoal que não tinha experiência com o trabalho, [...] não lembro
bem quem é que tava, mas eu sei que fui convidado pra participar de uma das reuniões da
Comissão, não sei porquê [..]”. Isto nos leva a inferir que, embora as pessoas fossem
preparadas tecnicamente [uma exigência desta nova fase], faltava-lhes a experiência
necessária para desenvolver um tipo de trabalho no qual aquele “antigo” integrante era um
expert, apesar de demitido anteriormente, por não conseguir mais dar conta do nível de
exigência de uma nova configuração institucional, para a qual não recebera formação técnica
[conforme sua fala]. Esta “dispensa” é outro aspecto que destacamos, diante do pesar com o
qual foi exposta durante a entrevista [embora atribua os processos vividos pela PAMA a uma
crise que as instituições sofreram em todo o país, o que teria entendido posteriormente].
[...] quando eu saí da Pastoral eu saí muito magoado, né, eu fui demitido e eu, disse
um bocado de liberdade a, às pessoas que eram responsáveis da, pela função né, que
era, era Alfredo Ferreira e, e Gerson, né, e, é... fiquei muito magoado com a
demissão, mas a gente não tinha, era, era como se a gente não tivesse mais lugar, eu
não tinha o, a pessoa que era amadora no processo não tinha mais lugar, precisava
contratar técnicos, era uma exigência do, dos financiadores, né, que você tivesse
técnicos no quadro, que você tivesse resultados e tal, e aí Freddy recebeu essa, essa,
é... essa pressão e... na época eu tava na sorveteria da Pastoral do Menor, que foi
uma saída pra poder criar, pra poder buscar recursos, pra poder financiar a Pastoral
do Menor, eu tinha experiência com sorveteria e aí comprou esse equipamento pra
sorveteria e a gente começou a trabalhar lá [...] Só que queriam resultado e a gente
não tinha formação pra gestão de, de sorveteria, gestão de negócio, tal, sabia fazer
picolé e era o que eu sabia fazer e cabou. Então entrava muito dinheiro mas a gente
não sabia como negociar, como vender, não sabia. Então é... teve várias
interferências, teve gente que chegou pra, pra, pessoal que veio pra acompanhar o
trabalho da Pastoral do Menor, pessoal de fora do país, né, é... e, começou a
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acompanhar, começou a pressionar, começou a desconfiar do processo também,
então, ficou um negócio muito estranho e depois disso, aí, é, a sorveteria, como não
dava o resultado esperado, é, a gente mandava o dinheiro pra Pastoral do Menor e a
gente não entendia, porque nunca era suficiente, porque a gente não tinha essa, essa
idéia de quanto tinha entrado pra valer, embora tivesse um rapaz com a gente lá
ajudando, mas a gente não, não sabia como lidar com isso e a gente não podia voltar
pra Pastoral do Menor, porque tinha sido feita uma mudança, e era como se a gente
tivesse se aproveitado desse espaço da sorveteria, então a gente acabou sendo
demitido, é, eu e Antônio [...] (HEITOR, 2009, p. 8)

Temos clareza que um depoimento expõe uma verdade dos fatos, sob a ótica de um(a)
dos(as) envolvidos(as), o que pode influenciar significativamente nos resultados de uma
análise. Porém, neste caso específico, verificamos uma carga enorme de sentimentos que, sob
nenhuma hipótese, devem passar despercebidos, pela representação que podem ter para o
nosso trabalho. Durante a entrevista, na transcrição e nas leituras posteriores, não pudemos
deixar de estabelecer uma relação entre este momento relatado e tudo aquilo que vivenciamos
como integrantes de uma sociedade permanentemente influenciada por concepções modernas
capitalistas, na qual o humano é sobreposto por outros valores, tornado descartável. A
adequação ao contexto imposta à PAMA para que continuasse a existir, dentro de uma mesma
lógica de substituição do homem pela máquina, substitui o voluntário pelo funcionário, o
amador pelo profissional, o empírico pelo técnico.
Não levantamos elementos suficientes para uma maior compreensão acerca destes
fatos, mas acreditamos ser esta uma situação de incompatibilidade no que concerne ao que se
pregava no trabalho com as crianças e adolescentes, no qual se lutava contra todas as formas
de injustiça, com proposições para uma transformação social, a partir da contraposição à
ordem hegemônica. Neste processo, pessoas que participaram da fundação ou que ajudaram a
construir o trabalho baseado na utopia da transformação, perderam o lugar, porque toda a
formação recebida por parte da PAMA capacitava-os para buscar esta utopia, não para serem
bons técnicos. Talvez as discussões em torno da necessidade de um trabalho mais profissional
não tenham sido esgotadas, de forma participativa, buscando encontrar uma solução
intermediária, desencadeando, possivelmente, o pedido coletivo de demissão e posterior
desligamento dos(as) remanescentes. Fazemos esta colocação por entender que a
profissionalização não é, em si, algo negativo. O problema está na forma como venha a
ocorrer, principalmente se fere princípios fundamentais de um trabalho.
Acreditamos que todas estas questões apresentadas influenciaram no esmaecimento da
militância marcante no trabalho inicial da instituição, que chegou até a estabelecer relações
diplomáticas ou mesmo parcerias, com instituições antagônicas na primeira fase apresentada.
Apesar disto, verifica-se um quase total isolamento da PAMA em relação à sociedade
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alagoinhense e às atividades voltadas ao desenvolvimento local, restrito à participação
representativa em Conselhos Municipais diversos.
[...] na medida em que o trabalho aumenta, na medida em que o número dos meninos
aumenta, a gente vai começar a se encolher. Infelizmente, na situação muito mais
local, hoje talvez seja uma critica que agente tem que fazer, porque o nosso grupo
está um tanto afastado. Em primeiro lugar a gente já disse: a sociedade podia ser
melhor, mas também o envolvimento da gente dentro de um projeto maior.
(FREDDY, 2009, p. 15)

A mística, constante em todas as atividades também sofre um encolhimento [embora
não tenha deixado de existir]. Nesta fase, os registros das reuniões oficiais mostram que elas
não mais são iniciadas com passagens bíblicas ou mensagens evangélicas, apenas nas
atividades com as crianças e adolescentes ela aparece na forma de celebrações. A PAMA tem
um crescimento exacerbado, tanto em infra-estrutura, quanto em diversidade de programas
desenvolvidos. A quantidade de atendimentos também é aumentada e estes números parecem
adquirir relevância nos relatórios de atividades. Parece-nos que a PAMA vivenciava uma crise
de valores.
Na terceira fase (2000-2006) é como se houvesse certa estagnação. O planejamento
parece ser a tônica deste período, porém se apresenta fragilizado, diante de constantes
mudanças na forma de desenvolvimento das ações propostas. Há sempre um programa
encerrado ou suspenso, outro que inicia, mudanças na faixa etária ou local de
acompanhamento das crianças e adolescentes, discussões circulares sobre a proposta, apesar
de ter o PPP como norteador.
[...] eu ainda tenho muita saudade do tempo de idealismo e da doação, não é que não
tem hoje, eu acho também os funcionários que já tem mais que dois três anos tem o
idealismo sem duvida nenhuma, mas é diferente é mais limitado[...]tem momentos
que você sofre, porque você vê uma boa produção, você vê um bom profissional,
você vê um bom educador, uma boa educadora e você sabe que não passa de uma
oportunidade para abrir concurso, como todo mundo fala, então o trabalho da gente
também tem essa fraqueza, que muitas vezes você tem que reconstruir elos dentro da
Pastoral, que vão se modificando e cada modificação é outro momento de você fazer
de novo o trabalho de filosofia, tem que acompanhar, tem que chamar a atenção,
“Olhe a gente atua assim!”, “Não é bem assim, você vem de fora, mas tem que
comer, tem que praticar a filosofia do trabalho”, que às vezes por negligência ou por
imediatismo ou por não conhecer a estória bem da Pastoral, que às vezes agente tem
que dizer: “ô, peraê, me diga, você vem fazer aqui o quê?”, “Não é bem assim não!
É isto!” (FREDDY, 2009, p. 19)

Observamos no saudosismo presente nesta fala [consonante com outros registros], a
busca de um horizonte, que tende à retomada, em certa medida, do trabalho realizado
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inicialmente. Vejamos agora o reflexo destes processos no desenvolvimento das ações sócioeducativas.

4.2 Do Afetivo ao Efetivo no Percurso das Ações Sócio-educativas.
Não é possível dissociar os processos ocorridos em um mesmo ambiente, como se
fossem independentes. Assim sendo, verificamos uma influência direta de todas as alterações
ocorridas na trajetória da PAMA, determinando uma série de mudanças, também nas ações
sócio-educativas desenvolvidas pela instituição. Para esta discussão, utilizaremos a mesma
forma de apresentação anterior, dividida em três diferentes fases.
A primeira fase (1985-1992) é caracterizada pela inexistência de uma proposta
pedagógica definida. Era um trabalho em defesa da vida e dos diretos humanos fundamentais,
Em todo o processo a participação efetiva das crianças e adolescentes era imprescindível, por
isto, se apresenta de forma significativa o protagonismo infanto-juvenil. Existia certo
imediatismo na proposta de atendimento, a partir desta necessidade premente de defender a
vida, com dignidade, motivo por quê o futuro resumia-se ao cuidado presente.
[...] o cuidado que tinha que ter era a formação pra o ser mesmo, hoje, com os quatro
pilares, né, a formação da gente, a preocupação da gente era que o menino
aprendesse a ser e a conviver, não tinha uma preocupação com a formação, é...
futura, não se discutia essa questão de projeto de vida, era muito vinculado, é, a
garantir a vida do menino. Se fosse perguntar: bom, o que vocês faziam com o
menino? Era garantir a vida naquele momento que eles estivessem com a gente, a
nossa preocupação era cuidar deles enquanto estivessem com a gente, não tinham
uma questão de projeção futura, a projeção futura se dava no cuidado com o
presente, a gente tava lá cuidando deles ali, tava garantindo a vida no presente,
enquanto ali, tava dialogando, teve muito, tinha muita discussão, muita é... porque, a
gente tinha uma formação pra fala, pra discussão da cidadania e tal, pra reflexão,
então era muito, é... aquela questão de você é... discutir até chegar a um ponto. Então
se fosse uma semana, duas semanas, a gente tava discutindo com o menino pra, no
diálogo, na conversa a gente formar pra esse ser e conviver. (HEITOR, 2009, p. 5)

Com base nos ensinamentos e mobilizações feitas no âmbito da Igreja Católica, a
mística era uma marca significativa. Tanto educadores(as) quanto educandos(as) participavam
ativamente de processos de formação humana e política, nos quais todos(as) tinham vez e voz.
O fato de não existir categorias definidas para o atendimento às crianças e adolescentes, pode
ter ampliado as possibilidades de intervenção, pela ausência de regras rígidas, que poderiam
segregar as pessoas, que, de forma geral, estavam inseridas numa mesma problemática.
O diálogo e a reflexão conjunta se apresentam como fatores determinantes para a
formação humana e também cidadã dos meninos e meninas. A inexistência de uma hierarquia
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de fato está refletida nas várias referências encontradas sobre a participação das crianças e
adolescentes nos processos decisórios [aqueles que tinham implicação sobre eles(as)], na
organização e participação em eventos diversos, na discussão e definição conjunta de regras, o
que pode ter definido um contexto educacional com maior significado para as crianças e
adolescentes e maior absorção dos valores transmitidos em um ambiente sociável e repleto de
afetividade.
Na segunda fase (1993-1999) a ampliação exacerbada dos programas e do número de
atendimentos parece ser realizada sem muita reflexão das conseqüências disto sobre os efeitos
do trabalho. O público é de crianças e adolescentes em situação de risco, mas a organização
do trabalho em programas diversos reflete a existência de algumas categorizações no
atendimento, com a oferta de ensino formal, profissionalizante, oficinas artístico-culturais e
abrigo provisório.
Verifica-se a existência de regras mais rígidas para o ingresso na instituição, com
processo seletivo feito por profissionais de Serviço Social e também para a permanência nos
programas, com uma ênfase muito significativa na disciplina, tendo sido criada, inclusive, a
Comissão Disciplinar [que originou a Comissão Pedagógica, conforme apresentamos no
capítulo anterior]. Maria de Fátima lamenta a rigidez das regras, em duas diferentes situações,
a primeira relacionada ao desejo de morar no abrigo da PAMA, devido aos maus-tratos do pai
e a segunda quando teve negado o pedido de voltar a estudar na PAMA, depois de ficar um
ano em São Paulo, para onde foi em busca de estar com a mãe:
[...] chegou até uma época que eu, pai começou a me odiar, aí eu escrevia carta pra
lá direto, pra professora, aí a professora começava a ler, aí ficava, me chamava e eu,
eu perguntava pra elas se dava pra deixa eu mora lá, elas dizia que num podia, só
podia mora lá, só quem morava na rua e eu tinha casa, aí eu escrevia pra elas dizeno
que eu não tinha amor de mãe, nem amor de pai, meus parente não oiáva pra mim.
(MARIA, 2009, p. 5)
Porque, porque quando a gente volta, a gente sai, sai e volta, ali às vez muda alguma
coisa, né, porque as vez assim a gente já aprende mais o que a gente não aprendeu
antes e, as professora já orienta a gente mais e a gente cada vez mais vai, vai
aprendeno o que a gente num aprendeu antes, né. Porque quando , quando a gente
sai, sai hoje e volta amanhã, já é diferente. Às vez assim, a gente sai hoje, aí, a gente
sai hoje, quando é, quando é pra voltá, aí as vez já é diferente. (pausa) Porque,
porque cada assim, a gente, a gente aprende mais o que a gente não aprendeu, a
gente se desenvolve mais, o que a gente não sabe, e vai pegano mais a orientação
das professora, né, porque, entende mais e, dá mais apoio a gente. (MARIA, 2009, p.
6-7)

Os(As) educadores(as), com exceção dos profissionais cedidos pelo Estado, passam a
ingressar a partir de processos seletivos bem estruturados, feitos por profissionais de
Psicologia. As formações não têm mais o caráter humanitário, mas estão voltadas às teorias
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educacionais e à formação técnica para o desenvolvimento das atividades. A mística
praticamente desaparece destas formações, tanto para educadores(as) quanto para as crianças
e adolescentes. Identificamos que, com a profissionalização delineada a partir de 1994, a
forma de organização do atendimento, desloca os sujeitos da intervenção do protagonismo
inicial para a condição de uma espécie de “receptores” da contribuição dos(as)
educadores(as), trazendo a idéia de certa descaracterização em relação ao que se pretendia nos
primeiros anos de trabalho. As crianças e adolescentes foram, de certa maneira, também
isolados do convívio e participação social. Notamos a ausência de um foco de atuação,
buscado através da elaboração do PPP.
Na terceira fase (2000-2006) o PPP é descrito como a linha condutora, porém, o que
percebemos é que não há um reflexo muito claro dos princípios descritos no documento, com
a prática institucional. A falta de foco parece permanecer e as mudanças constantes na forma
de desenvolver os programas também. A rigidez das regras é trazida mais uma vez com
lamento.
Porque eu digo pra qualquer um, eu tomei o curso na Pastoral, foi uma bença o curso
da Pastoral, hoje pode me colocar ne qualquer campo de marceneiro eu faço, eu
trabalho, mas não era meu forte ali, entendeu? Não era o meu forte. Porque eu perdi
no rodízio, foi (rs). Eu não passei no rodízio, que tinha de ver a nota, né, qual era a
dedicação do aluno pra que ele venha se introsar ne qual... que nós tinha essa
oportunidade de escolher qual era o curso que nós queria, né, então eu, eu
praticamente eu não tive esse entrosamento de escolher, porque eu não me dediquei
no rodízio, né, não me dediquei no rodízio, então foi pela espontânea vontade da
Pastoral que me colocou ali, então sugeriu uma vaga. Ou eu aceitava ou eu saía
daquela profissionalizante ali. Então eu aceitei, então eu aceitei aquilo ali, mas o,
tanto eu aceitei como não era meu forte, como eu me dediquei, entendeu? Eu me
dediquei porque se eu saio dali pra cá eu não ia ter mais chance de voltar. Então eu
me dediquei naquele curso, porque cá fora, ou mais cedo ou mais tarde eu iria, né,
ou pra mim mermo, trabalhar, então, é, qualquer jeito, de qualquer forma, eu taria
né, me dedicano naquilo que um dia eu aprendi. (ELIJORBSON, 2009, p. 8)

Há uma definição mais clara quanto ao foco da formação dada às crianças e
adolescentes, voltada para a cidadania, em vez da humanização. Permanecem a categorização
em programas de atendimento voltados a públicos específicos e as formações para os
profissionais da instituição continuam voltadas à perspectiva técnico-educacional, embora
haja uma tentativa de retomar formações voltadas para o humano, que contemplem o repensar
dos sujeitos sobre a própria existência e sobre o mundo que habita, bem como a formação
política, com a definição de uma bandeira de atuação para os(as) educadores(as), muito
importante, segundo esta fala:
[...] cê tem que ter, tem que ter uma bandeira, não é uma bandeira partidária, uma...
que causa você defende. Em nome de quem você tá lutando? Em nome de quê você
está lutando? Então se um educador social ou qualquer professor não responde a
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isso, em nome de quem ele ta lutando, e tal, se não tem uma coisa a mais, além de
um projeto pessoal, pra mim a pessoa tem que ter um projeto pessoal e um projeto
social. (HEITOR, 2009, p. 13)

O próprio Heitor sugere que o PPP pode ser um caminho nesta busca de retomar o
rumo das coisas, pela relevância que tem em um trabalho que mudou sua configuração, mas
não perdeu a importância, ao contrário, é mais que nunca, necessário.
[...] o projeto político-pedagógico é tudo, a gente aprendeu isso, quando a gente
pensou, que a gente tinha que pensar, pensar no ambiente, no contorno, no contexto
da... então ele define o quê que é a nossa, nossa crença, define princípios, define, é,
diretrizes, né, define quais são os eixos que você vai atuar, né, define escolhas, você
pode fazer um recorte definindo qual é a estratégia que eu vou...? atender quem?
Qual a demanda? É... define qual, como deve ser o perfil do educador, de certa
forma, define, é, qual a atuação, como deve ser essa atuação na comunidade, fora, no
ambiente, como é que deve ser isso e tal, como você atender a criança, o projeto
político-pedagógico é tudo. [...] então eu entendo que o projeto político-pedagógico,
ele dá conta disso, ele dá conta de pensar o atendimento, direto, e pensar, é, refletir,
criar estratégias de ação pra, criar estratégia de ação. Então, é pro atendimento da
criança, como indivíduo, como pra atenção, pra cuidar dele, repensar no contexto, na
família e na comunidade. [...] Então eu acho que é esta que o projeto propõe, ele se
liga a outras, ele vai se ligar, o projeto político-pedagógico não está ligado somente
à instituição, ele ta ligado a instrumentos legais, internacionais, né, os marcos legais,
ele é como se fosse uma síntese da crença da instituição. Então eu acho que,
voltando, pensando em crença, não tem como você fazer um trabalho desse sem ter
uma bandeira, sem ter uma crença e o projeto é isso. Ele diz pra que veio, pra que a
instituição veio. (HEITOR, 2009, p. 16-17)

Percebemos importância na implantação de dois programas que parecem buscar a
gênese do trabalho, através de uma maior proximidade com espaços comunitários, o NOC e o
Programa Conviver, este último definindo melhor um relacionamento que a instituição buscou
manter [apesar de todos os entraves] com as famílias e com as comunidades em que as
crianças vivem. Isto nos parece muito importante, porque demonstra o interesse em olhar para
a criança e o adolescente de forma mais ampla, considerando as influências das relações
sócio-familiares no seu processo de desenvolvimento sócio-pessoal. Vejamos agora, o que nos
revela o olhar das pessoas egressas dos programas da PAMA.

4.3 Do Imediato ao Porvir: realidades, sonhos e projetos de vida.

A realização de todas as entrevistas foi uma experiência prazerosa, porém ouvir as
pessoas egressas foi muito enriquecedor. Ter conhecido todas elas enquanto ainda eram
participantes do trabalho da PAMA facilitou bastante o acesso, o acolhimento e a abertura
foram totais, chegando a ser transmitida uma enorme satisfação em poder falar sobre a
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experiência vivida na instituição. Isto levou à decisão de identificar todas as pessoas pelos
nomes reais [com o uso de um termo de consentimento], garantindo, a partir disto, a
importância de cada um(a) enquanto sujeitos na história da PAMA. Acreditamos que só assim
pode haver coerência com tudo que discutimos sobre a importância da História Oral, enquanto
possibilidade de dar voz e a devida importância a sujeitos silenciados ao longo das suas vidas,
por fatores diversos. Para não tornar repetitivas algumas informações e permitir uma melhor
visualização de alguns resultados, elaboramos o seguinte quadro [lembrando este é um recorte
que, apesar de muito significativo, representa uma parte da realidade, que analisamos].

Egresso(a)
Aspecto
Identificado
Idade no ingresso

Henrique

Maria de
Fátima

Elijorbson

08

09

10

11 anos
(1985-1995)

07 anos
(1992-1998)

09 anos
(1995-2003)

Idade
Família

Pobreza
Fome
Negligência
Situação de rua
Trabalho
infantil
32
Casado sem filhos

Moradia

Própria

Escolaridade

Nível médio

Atividade
laboral

Auxiliar
administrativo na
PAMA
Ingressar na
Universidade

 Pobreza
 Fome
 Negligência
 Abandono
 Violência
doméstica
26
Vive com o
companheiro e
três filhos do
casal.
Casa cedida construindo a
casa própria.
Ensino
Fundamental
incompleto
Dona de casa

Permanência na
PAMA

Situação atual

Características da
situação de risco

Projeto de
vida







Conseguir
aposentadoria e
construir a casa
própria






Pobreza
Fome
Situação de rua
Trabalho infantil

26
Solteiro, mora com
a mãe, irmãs(ãos),
sobrinhos(as)
Própria (mãe)

Nível médio.

Funcionário de um
posto de lavagem de
veículos.
Inserção no
mercado de
trabalho, construir a
casa própria e
formar um família

Mais importante na
passagem pela
PAMA

A crença das
pessoas na sua
capacidade

Ler e escrever

Os ensinamentos

Significado da
PAMA

Primeira casa

Uma casa

Uma escola que
hoje não encontra

Como uma mãe
Figura 3- Resumo dos resultados das entrevistas com os(a) egressos(a)38
38

As informações constantes no quadro relacionam-se a dados coletados, tanto nas fontes documentais, quanto
nos depoimentos.

107

Verificamos no quadro que, embora tenhamos colocado como critério para definição
dos sujeitos pesquisados o tempo mínimo de três anos de permanência nos programas da
PAMA, este tempo foi bem maior, para todos. A principal conseqüência que observamos
nisto é que o período em que estiveram vinculados à instituição não corresponde exatamente à
delimitação temporal que fizemos na divisão da trajetória, fazendo com que todas estas
pessoas estivessem inseridas em momentos de transição [não identificamos comprometimento
para a nossa análise em decorrência disto].
Chama-nos a atenção o fato de haver muita semelhança na caracterização da situação
de risco em todas as fases, o que mostra que a problemática vivenciada pelas crianças e
adolescentes permaneceu, apesar do advento do ECA e das significativas mudanças no olhar
sobre a infância no país. Esta semelhança é ainda mais evidente entre o primeiro e terceiro
períodos, levando-nos a inferir que, onde deveria ter havido avanços, parece haver estagnação
ou retrocesso. Uma explicação possível para isto está no entendimento que a criança e o
adolescente não estão isolados do contexto sócio-familiar. Sendo assim, os avanços na
garantia dos direitos da infância e da juventude não são perceptíveis, porque imersos na
problemática mais ampla das populações marginalizadas. Não adianta resolver o problema da
criança de maneira dissociada de uma intervenção junto à família e à comunidade. Isto está
bem caracterizado na fala seguinte:
É você cuidar, é você dar toda atenção necessária ao público atendido, ao educando,
mas você também pensar que este público pertence a um lugar, que pertence a um
território, pertence a uma realidade, e que só transformando essa pessoa, só cuidando
da educação dessa pessoa, isso não garante que ela vai se dar bem fora dali, porque
existe um contexto. (HEITOR, 2009, p. 16)

Buscamos apresentar a situação atual de cada pessoa, na busca de entender as
possíveis mudanças em suas vidas. É um grupo jovem, com muita possibilidade ainda de
construção. De maneira geral, verificam-se avanços significativos para todos, mesmo quando
isto não parece evidente. Se compararmos a situação atual dos três depoentes, vamos observar
que Maria de Fátima é quem apresenta uma visão e postura mais imediatistas diante da vida,
com certa acomodação à realidade, embora estabeleça perspectivas futuras. Pensamos que isto
pode ser reflexo da degradação vivenciada a partir do abandono por parte da mãe, que faz
com que a situação atual seja suficiente e até confortável, mesmo num contexto de muitas
privações. Embora não possamos afirmar que haja relação direta com isto, não devemos
deixar de sinalizar que no período em que Maria de Fátima esteve vinculada à PAMA, a
instituição passava por uma intensa turbulência, com prioridade para o atendimento direto,
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organizada administrativamente, mas com uma crise de valores e estagnação da militância,
com um conseqüente esmorecimento do processo educativo realizado com as crianças e
adolescentes na fase anterior, na qual o desenvolvimento da autonomia estimulava a
caminhada na direção de uma vida melhor e da transformação social.
Os projetos de vida apresentados também parecem refletir cada fase do trabalho da
PAMA. Henrique faz referência à crença das pessoas na sua capacidade, como a questão mais
importante na sua passagem pela instituição. Acreditamos que esta experiência foi relevante
para que também acreditasse na própria capacidade de superação, estimulando o desejo de
sempre ir além com os seus sonhos.
[...] eu penso assim que eu posso buscar, posso acreditar na forma maior, as pessoas
devem buscar um conceito de vida melhor, então se um dia surgir pra mim qualquer
coisa que seja melhor eu vou buscar [...] porque se eu quero buscar algo, eu vou
buscar até no dia que eu conseguir, porque cada dia que você vai evoluindo, vai
sonhando; você pode ter um sonho hoje de ter um carro e acabou de comprar o carro
e ai qual é seu próximo sonho? (HENRIQUE, 2009, p. 9)

Maria de Fátima (2009, p. 6), fala o seguinte sobre o mais importante na PAMA: “A
coisa mais importante que ela fez pra mim foi que, ela, graças a Deus eu aprendi a ler foi lá,
aprendi a escrever foi lá. Hoje em dia se eu fosse fazer uma carta, eu não me bato pra fazer,
porque eu estudei lá”. Seu projeto de vida não vai além de conseguir uma renda fixa e
concluir a construção da casa própria, como garantias de uma vida melhor. Não estamos, sob
nenhuma hipótese, atribuindo juízo de valor àquilo que para ela é importante, mas ressaltando
a existência de um pensamento limitado à sobrevivência apenas, quando poderia ter uma
visão mais ampla de mundo e de algumas possibilidades abertas para uma vida mais digna.
Elijorbson, por sua vez, enxerga no mercado de trabalho uma destas possibilidades
abertas, através da qual poderá realizar o sonho de ter a própria família, acomodada em uma
moradia digna, que ele define como um direto de todos os jovens. Observamos que ele faz
referência durante toda a entrevista ao curso de marcenaria que fez na PAMA, o que talvez
explique este projeto voltado a conseguir um emprego [mesmo deixando claro que não fez o
curso que realmente desejava]. Mas existe outra coisa que nos chamou a atenção. Durante
toda a permanência na PAMA Elijorbson trabalhou como guardador e lavador de carros no
centro da cidade [existem, inclusive, discussões sobre isto registradas em atas de reuniões da
comissão pedagógica da instituição]. Na entrevista ele afirma ser uma espécie de gerente de
um posto de lavagem de veículos, o que está muito mais próximo da experiência vivenciada
como trabalhador nas ruas do que como egresso de um curso profissionalizante. É possível
que a importância de conseguir um emprego formal esteja exatamente na chance de
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conquistar sua dignidade através de uma atividade distanciada do labor cotidiano informal nas
ruas da cidade. Os ensinamentos da PAMA, aos quais ele atribui a maior importância durante
a sua passagem, seriam um veículo para esta conquista, porque não se refere apenas à
formação técnica, mas, principalmente, ao aprendizado para a vida, para a convivência social.
Desde quando eu saí da Pastoral Ivonilda, que eu agora queria me dedicar a fazer
minha vida, né. Eu quando saí da Pastoral, a Pastoral me deu, já me deixou eu com
minha profissão, já me deixou eu como, eu como, de maior ali, pra me dedicar na
minha vida daquele momento pra frente, né. [...] Tô com a vida... bem, bem,
praticamente, que tô com vida, tô com vida, tô com saúde, pra prosseguir a
caminhada, né. Então a Pastoral me deixou com espontânea vontade para seguir tudo
aquilo que ele, que ela me ensinou, a Pastoral me deixou com espontânea vontade,
abriu o caminho, abriu o caminho, “Você segue por esse...”, e não é bem pra eu
seguir nem pra um lado nem pro outro, seguir aquilo que ele me ensinou, aquilo que
a Pastoral me ensinou. Então seguir aquilo que a Pastoral me ensinou vai depender
de mim, depender de mim, né. Então, se dependesse de mim eu queria o melhor pra
mim, como me ensinou lá, a Pastoral me ensinou o melhor, entendeu? Então, se a
Pastoral me ensinou o melhor, hoje eu tenho que seguir aquilo. Então praticamente
eu segui, eu corri atrás nas oficinas, nas lojas, [...] eu posso dizer a todos que hoje
queira entrar na Pastoral e todos aqueles que acha que a Pastoral ela é uma escola
que praticamente não teria um bom ensino, eu digo pra todos que a escola Pastoral
do Menor, né, das crianças, é uma escola que deixou todo mundo sair formado, né,
deixou fez todo mundo saí formado. Então, cada um cá fora, fazer sua vida.
(ELIJORBSON, 2009, p. 5)

Na última linha do quadro, registramos algumas falas repetidas por diversas vezes
durante as entrevistas. Estas informações parecem simples, mas significam muito para o
entendimento acerca da representação da PAMA na vida de cada um(a), tendo em vista a
compreensão, sob a ótica dos egressos [a partir desta amostra], do que foi o trabalho da
instituição ao longo da sua trajetória. Observemos que há uma clara evolução de uma fase
para outra, pensando na carga semântica de cada uma das palavras utilizadas pelos depoentes.
Henrique refere-se à PAMA como se fosse uma mãe e como primeira casa. O que isto
poderia significar? Durante a entrevista houve, por várias vezes, um desvio do assunto quando
as perguntas eram direcionadas às relações familiares. Por diversas vezes também ele fez
referência ao fato de não ter recebido orientação sobre a vida, por parte dos pais, atribuindo
todo aprendizado que teve à convivência com comerciantes e à permanência na PAMA. Uma
análise possível da fala de Henrique é que a PAMA, representada na figura da mãe, associada
à casa, teria suprido a falta de um ambiente familiar, no qual deveria ter recebido tudo aquilo
que encontrara na instituição: “[...] a minha infância foi toda aqui e um pedacinho da
adolescência foi toda aqui, pra mim eu não vou dizer que ela é minha mãe, porque ela não me
pariu, mas é como minha mãe por ter me botado no lugar certo, na hora certa[...]”; “[...] aqui é
minha casa, minha primeira casa é a minha história que tá aqui[...]”.
Poderíamos, a partir disto, refletir um pouco sobre a concepção de maternidade que
temos. Da mesma forma que a infância [discussão presente no segundo capítulo], a
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maternidade pode ser entendida de formas diversas, em diferentes contextos, enquanto um
constructo social. Se pensarmos na tradição católica brasileira, a Virgem Maria é uma figura
de destaque, sinônimo de bondade, proteção, carinho, acolhimento, sacrifício, perdão,
influenciando significativamente naquilo que se espera de uma mãe na nossa sociedade.
Naquele momento a instituição trabalhava numa perspectiva de garantir aos meninos e
meninas as melhores condições de desenvolvimento, em um ambiente de muita afetividade,
de mística constante, com a oferta de alimentação, educação e de um convívio fraterno,
esperado num ambiente familiar. A denominação dos(as) educadores(as) como “tios” e “tias”
era outro elemento que favorecia essa idéia de família. Algo que pode também influenciar
nesta visão é a manutenção do vínculo com a entidade, como funcionário.
Maria de Fátima reconhece as questões ambientais, atribuindo à PAMA o valor de
uma casa, declara a importância de uma voluntária estrangeira na sua formação, porém ela
não enxerga na instituição um espaço que substitui o lugar da família.
[...] aí quando eu estudava lá, lá pra mim, lá pra mim era uma casa pra mim, né,
porque de manhã chegava lá a gente tomava café, meio dia a gente tomava banho e
ia almoçar, de tarde a gente ia fazer oficina , depois que a gente ia pras oficinas a
gente ia, ia tomar banho depois ia jantar, depois que a gente jantava, a gente vinha
embora pra ir no outro dia. (pausa) Aí lá, lá pra mim era mermo que uma casa, né,
por eu mesmo, padre Freddy mermo gostava muito de mim, Dilma mermo, Mariza,
gostava muito de mim lá, era, até, até as cozinheira mermo, Maria pequena e a ôta
que cozinhava lá, era... tia Vera, gostava muito de mim e, tinha ôta lá que eu esqueci
o nome dela, ela, ela sempre gostava de mim. (MARIA, 2009, p. 1)

Fala das refeições, da escola, das amizades, das brincadeiras, do carinho das
professoras, mas é apenas um lugar de convivência. Apesar dos graves problemas enfrentados
na difícil relação com o pai, as referências à mãe como alguém importante na sua vida são
constantes, mesmo depois de tê-la deixado para viver em São Paulo. A partir daí, pensamos se
isto não teria sido influenciado pela forma de desenvolver o trabalho, já que o sentido de
família não era tão evidente, pois não existiam mais os “tios” e “tias” e sim os(as)
professores(as), psicólogos, assistentes sociais, secretários, etc.
Ainda neste contexto Elijorbson chega à instituição, mas a sua permanência dura
tempo suficiente para, além de estudar na escola que funcionava na entidade, fazer um curso
profissionalizante, referenciado no PPP. Não vê na PAMA um espaço de substituição do
ambiente familiar, nem uma casa [mesmo vivendo em condições muito difíceis]. Na sua fala
fica claro que a PAMA foi uma escola. “Ah... a Pastoral me representou algo muito especial,
a Pastoral me representou uma escola, uma escola que, hoje se eu procurar eu não acho... sério
mesmo”. Uma escola muito boa, importante, que não encontraria em outro lugar, que orienta,
ensina, conduz, mas uma escola simplesmente. Inferimos que os processos educativos
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pautados em projetos, planejamentos, avaliações processuais, verificação de indicadores,
atribuíram às atividades um caráter maior de formalidade da educação oferecida.
Certamente estas entrevistas trouxeram elementos preciosos, porém, cada uma delas
tem peculiaridades que não conseguiríamos traduzir resumidamente em um quadro. Por isto,
acreditamos ser importante falar separadamente sobre a experiência vivida na sua realização e
trazer algumas informações que consideramos relevantes para este estudo.

4.3.1 Indo Longe, Buscando Sonhos: um caçador de si.

Henrique Dantas. Este é o nome do protagonista de um relato emocionante. A
entrevista com Henrique foi surpreendente, pois, não tinha idéia sobre como as informações
trazidas por ele seriam importantes para a compreensão do contexto em que a PAMA atuava
quando iniciou seus trabalhos no município de Alagoinhas. O breve relato sobre a sua história
traduz garra, luta e persistência, que diz ter adquirido a partir do trabalho da PAMA.
Eu passei a acreditar assim, na maneira que as pessoas falavam, pra cada dia, então
eu acreditava, que eu acredito sempre numa frase que eu sempre digo, “a onde eu
quero, eu vou buscar meu objetivo a cada momento a cada instante” eu creio
sempre, sempre eu tento buscar meu espaço na sociedade, então eu sempre acreditei
nisso, que eu ia conquistar o meu espaço; então eu não vou deixar de acreditar
nunca, aonde eu quiser chegar, eu vou mesmo assim, me batendo pro lado pro outro,
mas eu vou chegar, pra mim eu sempre falo pra mim mesmo, eu já vim acreditar
melhor, depois que eu conheci Freddy, que foi essa parte melhor mesmo, foi que ai
eu passei a ter uma ajuda melhor, buscando as coisas melhores, e fora as pessoas que
eram voluntárias que tratavam agente de forma melhor, essas pessoas por nada
ajudavam a gente, por nada não tinha interesse em nada, não recebiam nada, então
elas contavam, acreditavam na gente, enquanto as outras pessoas não podiam
acreditar, confiar na gente , e elas confiavam assim, passavam uma confiança tão
grande, porque a gente ficava imaginando, claro que a gente andava sujos mesmo,
que a gente catava papelão, botava papelão na cabeça, a gente catava papelão
misturado com cachorro, tudo que vinha pela frente, mas as pessoas acreditavam que
a gente ia crescer, que íamos vencer na vida [...] então a cada etapa que veio, que
eles me deram, eu aproveitei, alias nem só eu como os meus amigos também “onde
eu quero eu vou chegar”. (HENRIQUE, 2009, p. 7)

Observamos que a doação dos(as) educadores(as), a proximidade na convivência, o
tratamento igualitário, a confiança depositada nos meninos e meninas e, principalmente, a
crença na resiliência de cada um(a), eram elementos fundamentais para a formação humana
que se pretendia fazer. Algo que também nos chama atenção é a emoção com que fez
referência aos amigos e companheiros de trabalho nas ruas, assassinados. Isto pode ser
revelador de sólidas relações afetivas estabelecidas entre os meninos e meninas, além de
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sinalizar positivamente para a formação dada pela PAMA, a partir de quê o sentimento de
humanidade era aprofundado, pelo reconhecimento do outro como semelhante, por isto digno
de usufruir da própria humanidade e de todos os direitos a ela inerentes, começando pelo
direito à vida. O sentimento de solidariedade se revela quando fala da importância de ser, há
dez anos, funcionário da PAMA, contribuindo para que também outras pessoas tenham
possibilidade de viver uma experiência como a sua.
Mas é aprendendo com os amigos e todas as pessoas que está ao meu redor, ao meu
alcance, é com elas que eu tô buscando cada dia mais um espaço na sociedade; então
eu não posso deixar de dizer não só por mim, mas as pessoas que estão do meu lado
também, elas me ajudam, elas contribuem para mim, é por isso que eu digo. Cada
dia mais a gente ganha confiança com uma pessoa e a pessoa acredita na minha
pessoa eu sempre vou tá buscando algo que ainda terei. Já que eu fui recompensado
com o tempo, por que os outros não serem recompensados? As pessoas, no caso as
crianças, os adolescentes. Então também já que eu fui contemplado, devo
contemplar eles também. (HENRIQUE, 2009, p. 8-9)

Esta idéia de multiplicar bons sentimentos e ações é uma lição para todos nós, em um
mundo onde o individualismo é a tônica, no qual o ser humano é facilmente suplantado por
interesses materiais. Henrique continua buscando o seu lugar, fazendo o seu caminho dia-adia, mas não esquece que também outras pessoas caminham ao seu lado e, muitas vezes,
precisam do seu apoio para não ceder ao cansaço da luta. Com esta postura, provavelmente
ele atingirá seus objetivos e, além disto, terá contribuído para que tantas outras pessoas
também o façam.

4.3.2 Maria, Maria: força, sonhos, marcas e uma estranha mania de ter fé na vida.

Admirável. Esta é a palavra que encontramos para descrever Maria de Fátima
Martins dos Santos. O sorriso nos lábios é uma marca registrada, por isto, não conseguimos
imaginar quanto sofrimento ele esconde.
Minha vó, quem me soccorria mais aqui era minha vó, e os vizinho aqui, pai
chegava do trabaio e num ligava pra mim, me maltratava muito, se eu chegasse
aqui pra comer pai não me dava, e, ele morava na casa que eu estou morano hoje
mais a mulé, ele, tinha vez que ele saía de manhã cedo, eu nem via, a mulé, eu
chegava aqui pra comer e a mulé num, não me dava, quem me socorria aqui mais
era minha vó. Dia de quarta-feira mermo quando vó ia pra igreja lá, no São
Francisco, ela pegava pão, aí ela sempre trazia pão e me dava um, dois pra comer,
e eu comia com água, porque não tinha café, pai não me dava, ela também não
tinha café nessa época, ela não era aposentada, quem dava era os vizinho tomem.
(MARIA, 2009, p. 1)
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Uma vez, uma vez mermo ele me bateu, aqui, aqui no lado tinha até um pé de, de
goiaba, aí uma vez ele pegou me bateu, me deu tanto murro, nas minhas costa e na
minha cabeça que, se num fosse minha vó aí, ó, que veio e tomou eu da mão dele,
às vez eu num tava nem viva mais. Ele me maltratava muito [...] (MARIA, 2009, p.
3)

Esta foi a única entrevista na qual pudemos obter mais informações fora da gravação,
que parece ter inibido um pouco a depoente. A espontaneidade para falar sobre a própria
vida e sobre as dificuldades enfrentadas foi maior enquanto mostrava as suas
pequenas/grandes conquistas e seus planos futuros. Se quiséssemos levar em conta a
aparência do ambiente no qual vive Maria de Fátima, diríamos que sua vida está estagnada,
que pouca coisa mudou, em relação à situação vivenciada quando criança e, principalmente
na adolescência. Porém, pequenas coisas apontam para uma melhoria de vida, ao quê ela
mesma faz referência.
Embora tenha experimentado uma situação de completa desestrutura familiar, por
causa da qual foi vitimizada, Maria de Fátima formou uma família estruturada com um
companheiro com quem vive há dez anos e com quem teve duas filhas e um filho. Apesar de
observarmos um tratamento severo com as crianças, mostra-se uma mãe amorosa e
preocupada em garantir a elas as condições de acesso ao estudo. Por diversas vezes faz
alusão ao tratamento amoroso por parte das professoras na PAMA e das relações de amizade
construídas no âmbito da instituição, como algo positivo ou mesmo fundamental para sua
vida.
[...] se não fosse lá, às vezes eu, não sei o que seria de mim, quando eu estudava lá
as professora tudo gostava de mim e tinha uma amiga minha mermo, Maria Crara,
que ela muito gostava de mim, ela morava na França e, e foi na época que eu
comecei a estudar lá foi que minha mãe foi embora pra São Paulo, me largou mais
pai, aí dessa vez pra cá eu não tive amor entre mãe e pai, eu só tive amor mais
sobre a Pastoral, porque na Pastoral as professoras me acolhia muito, tinha vezes
que eu ia até pra, o Teresópolis, era mesmo, tinha vez que eu ia pro Teresópolis, às
vezes eu... minha professora era Dalva, eu era da sala de Dalva, eu corria pro
corredor, às vezes eu ficava chorano, ela perguntava o que era, eu dizia que era
saudade de mãe, pai não me dava carinho [...] (MARIA, 2009, p. 1)

Esta mulher demonstra uma incrível capacidade de superação e não perde a fé na
realização dos seus sonhos. Com muito prazer mostrou o terreno que conseguiu comprar
com o dinheiro que recebeu do salário-maternidade e a casa em construção. A principal
questão evidentemente não superada é a ausência da mãe. Foi possível perceber isto quando
falava dos planos que tem de, quando tiver condições, construir mais um quartinho para a
mãe, caso ela queira voltar de São Paulo e viver com ela. Outro momento no qual
percebemos a importância da sua mãe é quando faz referência ao desejo de ter mais um(a)
filho(a). Por telefone, a mãe teria orientado a não fazê-lo, pelas dificuldades que já

114

enfrentava, o que foi a prontamente acatado, demonstrando que, mesmo distante, a mãe é
uma influência e uma presença constante em sua vida.

4.3.3 Um Desejo na Cabeça, um Certificado na Mão e uma Crença no Coração.

Elijorbson da Silva Nascimento, rapaz de riso fácil, olhar afetivo e de uma
simplicidade indizível. Fala da vida como uma luta cotidiana, mas com uma garra, com uma
força, com tanta esperança de viver em melhores condições que nos leva a refletir o quanto
tão pouco pode significar tudo. Tem treze irmãos e perde as contas de quantas pessoas vivem
na casa que tem “[...] um cômodo só, né, um quarto, né. Dá pra enrolar todo mundo no, na
sala, lá na cozinha, o importante é que não teja dormino no relento.” Ter alimento todos os
dias tem para ele um valor que não temos condição de mensurar, por isto, é ainda capaz de
dividir o pouco com aqueles que têm na mesa, nada.
Tem um irmão lá da igreja que minha mãe ajuda né, que minha mãe ajuda. O pão
que Deus dá pra nós, nós compartilha lá com o irmão lá, dos outro que necessita
também. Tem outro lá também que não tem mãe, né, não tem mãe também, minha
mãe ajuda, né. Coração de mãe cê sabe, sempre cabe mais um né, tem outros lá.
Então o que Deus dá nós todos come. Vive lá até... se chegar uma família lá
coração de mãe aceita, entendeu?(rs) Então vive um bocado lá. Se eu for contar eu
perco as conta. (rs) (ELIJORBSON, 2009, p. 9)

Esta convivência pode ser um elemento a mais na compreensão sobre o significado
da PAMA como escola para ele. Os valores construídos nesta família são bastante sólidos,
mesmo em um ambiente de muitas privações materiais, talvez por isto a instituição tenha
sido um complemento em termos educacionais, sem substituir o espaço privilegiado da
família na sua vida. Apesar disto, percebemos muita importância também no ambiente da
entidade, no que diz respeito ao relacionamento estabelecido com os(as) educadores(as) e o
aprendizado a partir desta experiência.
[...] me deixou algo ali, que... um amor profundo, hoje na hora que eu vejo os
professores cá fora, eu vejo o amor, eu me dedico assim a abraçar, o amor que eu
tenho pelas professora, o amor que eles teve ali, se dedicar para nos ensinar, para
ver a dedicação dos alunos, e até uma honra dos professores hoje, hoje está nos
campos aí, né, trabalhano, entrevistano e ver um daqueles alunos que ensinou a ler,
seno um professor, né, seno um, um, um mestre de obra, seno um, ali, um,
praticamente, um empresário, né, então isso tudo vem do ensino da Pastoral, queira
ou não queira vem do ensino da Pastoral, porque a Pastoral deixou um carinho, a
Pastoral deixou uma profissão, deixou algo muito interessante na vida daquele que
passou por lá. (ELIJORBSON, 2009, p.7-8)
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Este jovem transmite uma crença inabalável na conquista de um espaço no mercado
de trabalho e no valor que tem o certificado que recebeu através do curso feito na PAMA,
reconhecendo que a sua dedicação e a resistência às influências do meio são elementos
indispensável para isto.
Porque o mundo cá fora é outra coisa, nós tá ali, nós ali, nós ali tomamos um
ensinamento e no mundo cá fora tomamos outro, se nós não, não se ligar em tudo
aquilo que nós, nós, nós tomamos as aula ali, tal, que nos foi ensinado, cá fora nós
deixamos se perder tudo isso, entendeu? Nós deixamos se perder. Por que
deixamos se perder todo aquele amor que a Pastoral nos ensinou? Porque cá fora o
negócio é mais aberto, entendeu? Cá fora o negócio é mais, é... é mais jogado, né,
se nós não deixar se, a levar por aquilo que a Pastoral deixou pra que nós venha ter
aqui, né, aqui no meio do comércio, no meio do estudo, nós praticamente não
vamos seguir aquilo que a Pastoral nos ensinou, nós vamo seguir outra coisa.
Digamos, a Pastoral não nos ensinou a... a, praticamente o quê? A Pastoral não nos
ensinou aquilo que não seja bom para nós, mas ensinou aquilo que nós vinhemos
buscar para nossa felicidade, bom para o nosso filho, né, bom para nossa, nosso
futuro, né. Então a Pastoral nos ensinou isso. Porque se eu hoje pratico, se eu hoje
pratico, que Deus é mais, né, pratico uma coisa, uma coisa, que vem de mim, que
vem de mim, que a Pastoral não nos ensinou, eu que tô puxando isso cá fora, então
a Pastoral não nos ensinou isso, a Pastoral me ensinou que nós venha cada dia-adia nos afastar da criminalidade, entendeu? Da crimina... E o que é a
criminalidade? A criminalidade é tudo que o mundo oferece hoje, as drogas, né, a
prostituição, né, a Pastoral é uma, praticamente, é uma religião que, que se apega
ao amor ao próximo, né, que, nos, é, se dedica ali, né, à felicidade de todos os
alunos, o amor de todos os alunos, apesar que nós perdemos muitos, perdemos
muitos, eu perdi muitos amigos, né, muitos amigos partiram primeiro, né, e a
Pastoral perdeu muitos, não era o prazer, não era o gosto da Pastoral, perder
alguns, perder seus alunos, mas foi o que o mundo ofereceu cá fora, fora da
Pastoral aos alunos, né, o que eles buscaram cá fora, né. É isso que eu digo, é
separação, entendeu? O que a Pastoral, a Pastoral nos ensinou um e o mundo
ensina outro, entendeu? (ELIJORBSON, 2009, p.6-7)

Resta-nos, a partir de tudo que foi possível apresentar até aqui, fazer as nossas
inferências sobre os resultados encontrados, na pesquisa realizada em um percurso
surpreendente e prazeroso.
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5 HUMANIDADE E CIDADANIA: interfaces de um mesmo ser.

São muitas as conclusões que podemos tirar desta pesquisa, porém a conclusão maior
a que chegamos é a inconclusão do trabalho. Muitas informações puderam ser levantadas e
muito se pôde descobrir a respeito da trajetória da PAMA nesta pesquisa, além do que fica
assentado aqui. Mas, certamente, muito há ainda a ser desvendado. As descobertas foram
muito além das expectativas, mas sinto-me instigada a compreender melhor muitas questões
que ficam subjacentes à nossa investigação.
A PAMA percorreu uma trajetória complexa, sem refletir suficientemente as
mudanças operadas no seu âmago, o que reforçou as influências externas, fazendo com que
adquirissem dimensão significativa, colocando em risco as suas bases de atuação. É clara a
intenção de ampliar o atendimento, na perspectiva de beneficiar um maior número de
crianças e adolescentes, atentando às peculiaridades de cada problemática e faixa etária, mas
isto pode ter sido o ponto de estrangulamento para a perda de foco. Não encontramos
evidências que nos permitam perceber que todo este processo tenha ocorrido a partir de
planejamentos realistas, que considerassem as condições ambientais, filosóficas, financeiras,
estruturais, em longo prazo, o que teria provocado as idas e vindas constantes em relação ao
desenvolvimento dos programas sócio-educativos, em constante experimentação das
propostas.
Este imediatismo identificado é contraditório ao processo de profissionalização da
entidade, uma vez que um planejamento bem fundamentado é condição precípua a um
trabalho profissional. Tem algo nisto que nos instiga bastante. Se a exigência de um trabalho
profissional era tão forte, por que não identificamos claramente as características de um
trabalho mais técnico, de programas executados a partir de planejamentos de médio ou longo
prazo, de ações desenvolvidas a partir dos critérios estabelecidos, etc.?
Acreditamos que uma explicação possível seria a pressão exercida pela necessidade
de sobrevivência, fazendo com que a busca por recursos se tornasse prioridade, absorvendo
tempo e energia que poderiam ser gastos na reflexão sobre os princípios, a razão de ser, as
motivações para o trabalho, o que poderia ter favorecido a manutenção de uma linha
condutora, sem tantas variações. Outra questão que consideramos relevante é o crescimento
exagerado em um curto espaço de tempo, como se a PAMA “colocasse o chapéu onde o
braço não alcança”. Mas isto tudo que apresentamos parece pequeno diante de outra
constatação.
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Em meio a toda esta turbulência, verificamos, de acordo com as falas, que, na base do
trabalho realizado está sempre a pessoa, o ser humano. A partir disto, a crença neste ser
humano, na sua capacidade transformadora, de si e do seu espaço de convivência, é o que
movia as ações. A instituição se organiza administrativa e financeiramente nos moldes
apresentados, mas luta por manter viva a sua proposta inicial e a sua opção pela promoção
das pessoas vulneráveis ao sistema vigente. Percebe-se uma linha de atuação fundamentada
na perspectiva de garantir às pessoas acompanhadas a dignidade humana, mesmo sendo às
vezes sufocada, em meio às necessidades impostas pelo mundo capitalista. Nesta
perspectiva, as contradições as quais nos referimos seria uma forma de resistência,
provavelmente inconsciente [já que não era refletida], fazendo com que a utopia suplantasse
o real, o sonho suplantasse o técnico, o afetivo suplantasse o profissional. Isto teria delineado
os “arranjos”, o “jeitinho”, as “adaptações”, para que não prevalecesse meramente a rigidez
do que havia sido projetado, provocando instabilidade nas propostas.
Apesar destas instabilidades, no que concerne às concepções que nortearam as ações
sócio-educativas, identificamos de forma clara a existência de duas vertentes, que
caracterizam momentos diferentes da atuação da PAMA.

Humanitária

• Proteção da vida:
contra a violência, fome, abandono, extermínio.
• Formação humana

Cidadã

• Garantia de direitos:
educação, cultura, lazer, à convivência familiar
e comunitária
• Educar para a cidadania

Figura 4- Concepções presentes nas ações sócio-educativas da PAMA

Esta vertente que chamamos de humanitária é mais evidente nos primeiros anos de
atuação e está diretamente relacionada ao contexto da época, no qual o trabalho da PAMA
estava voltado à proteção integral das crianças e adolescentes, resguardando, em primeiro
lugar, a vida destas pessoas. Por isto, a formação humana se apresentava como fundamental,
na perspectiva de restabelecer a dignidade humana dos meninos e meninas. A formação dos
educadores, também nesta linha, era muito importante, pois “Ensinar exige a corporeificação
das palavras pelo exemplo”(FREIRE, 1996, p. 39).
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A partir da conquista legal dos direitos da criança e do adolescente e da criação de
várias instâncias e órgãos de garantia destes direitos, observamos uma mudança de contexto
que, sutilmente, delineia uma nova forma de acompanhamento aos meninos e meninas. As
negações continuam a ocorrer, mas o público não se apresenta como no início.
[...] eles não vêm desse aperto, desumano, horrível, que este que vieram primeiro.
Quem vem com a gente, desculpa a expressão, não vem da merda pura. Eles têm
certa convivência em casa, por mais difícil que seja, uma mãe que grita, uma mãe
que bate, mas, pelo menos tem. Tem ainda afetividade, eles têm muita fome sim,
mas não tem desespero [...] (FREDDY, 2009, p. 19-20)

Assim, não se despreza a vertente humanitária, mas incorpora-a à vertente cidadã,
ampliando o entendimento do que representa o direito à vida, incluindo a dimensão social às
necessidades básicas para o bom desenvolvimento da criança e do adolescente. Os processos
educativos, portanto, contemplam as relações sociais mais amplas, buscam descortinar o
mundo para pessoas que, por falta de oportunidades, só conseguem enxergar aquilo que está
mais próximo, com conseqüências desastrosas quando este mais próximo traz apenas
referências de desumanidade, de profundas desigualdades sociais, de morte, de falta de
oportunidades, dentre tantas outras coisas. A formação dos(as) educadores(as) devem
igualmente contemplar esta visão mais ampla de mundo.
É importante ressaltar a ligação intrínseca entre as duas vertentes apresentadas39,
visto que relacionadas a um trabalho com seres humanos, determinando a impossibilidade de
dissociação entre as dimensões que caracterizam este ser complexo. Isto é evidente no
saudosismo identificado nos depoimentos, em relação à militância empreendida nos
primeiros anos de atuação, que contavam com a participação ativa dos meninos e meninas e,
por si só, se traduzia em processo educativo. Já naquele momento, embora houvesse
priorização da defesa da vida, a militância, com participação direta dos meninos e meninas,
caracterizavam, pela ação política, uma educação para a cidadania. Da mesma forma, não
podemos pensar em cidadania sem justiça e dignidade humana.
Dito isto, apresentamos, resumida e objetivamente, algumas conclusões do nosso
trabalho de pesquisa, considerando o nosso planejamento inicial:
a) a institucionalização e posterior profissionalização do trabalho teve influência
direta no desenvolvimento das ações sócio-educativas da PAMA, desencadeando
deslocamento no foco de atuação;

39

Com caráter meramente ilustrativo.
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b) as influências externas ao longo do tempo fizeram com que PAMA, em certa
medida, reproduzisse uma ordem social combatida nos primeiros anos de atuação;
c) apesar disto, a PAMA manteve uma linha de atuação claramente voltada à
melhoria de vida das crianças e adolescentes;
d) o PPP é um instrumento necessário à instituição, porém a sua elaboração não está
refletida em estabilidade no desenvolvimento das ações;
e) o PPP foi importante para dar à PAMA a configuração de um espaço educativo
que não substitui a educação operada no espaço familiar e comunitário [embora às vezes isto
seja necessário];
f) a formação continuada dos profissionais da instituição é imprescindível ao
desenvolvimento das ações sócio-educativas, mesmo quando não trabalham diretamente com
as crianças e adolescentes;
g) a PAMA provocou impactos na vida dos(as) sujeitos(as);

Considerando o objetivo geral desta pesquisa e tudo que pudemos analisar a partir dos
registros e depoimentos, concluímos que as ações sócio-educativas incorporadas pela
Pastoral do Menor de Alagoinhas, não apenas influenciaram e impactaram na vida
dos(as) sujeitos(as), mas foram determinantes, principalmente no que se refere à autovalorização, à autonomia, à auto-confiança, na crença em uma vida melhor e na
concretização de projetos de vida.
Pelo nosso envolvimento com a instituição pesquisada e a partir do distanciamento
tomado enquanto pesquisadora, gostaria de fazer algumas considerações, que podem, em certa
medida, assumir um caráter sugestivo.
Concordando com Heitor Gomes(2009), vimos que o trabalho da PAMA é, ainda,
absolutamente necessário, diante da existência de uma problemática que não foi superada, ao
contrário, parece fazer parte de um ciclo vicioso, no qual as histórias se repetem, onde as
conquistas parecem perder a validade diante de uma onda de negação à dignidade humana,
refletindo a crise paradigmática vivenciada no mundo contemporâneo.
A partir disto, pensamos que o movimento identificado de busca de um horizonte,
vislumbrado a partir do retorno às bases, é muito positivo, desde que considerada a
historicidade dos processos. Dizemos isto, porque não há como desejar que tudo seja
exatamente como antes, mas as experiências passadas precisam ser valorizadas e aproveitadas
naquilo que têm de melhor. O processo de profissionalização está estabelecido, portanto,
deve-se aproveitá-lo ao máximo, considerando a importância de um planejamento, quando ele

120

é tomado como se fosse um farol que estabelece um ponto de chegada e quando a execução
das ações não se desvia do objetivo maior de ancorar naquele porto.
As experiências da PAMA, mesmo as dificuldades enfrentadas, podem ser
aproveitadas em outros espaços legítimos de educação. Assim sendo, esta instituição poderia
registrá-las e sistematizá-las melhor, principalmente a partir da escuta, tanto dos(as)
egressos(as), como das crianças e adolescentes acompanhadas atualmente, bem como das
famílias e comunidade. A criação de espaços para esta escuta pode também contribuir
bastante para as reflexões sobre a prática cotidiana.
Sendo a formação dos profissionais imprescindível ao trabalho, acreditamos que
devem estar contemplados conteúdos que possibilitem às pessoas não apenas a
aprendizagem sobre teorias educacionais ou capacitação técnica. Em um trabalho desta
natureza, não há como prescindir de um repensar os próprios valores, desejos, projetos de
vida. Quem não sabe sonhar não sabe fomentar sonhos, quem não acredita não pode
convencer o outro a acreditar. Quem não se humaniza, não pode contribuir com a
humanização de ninguém. Além disto, sem a compreensão do contexto social e suas
implicações para a problemática vivenciada pelo público acompanhado não há como ajudálos a também compreender e mais, a se contrapor a ele.
Observamos na inconclusão do nosso trabalho de pesquisa, um espaço aberto para
tantas outras pessoas que desejarem mergulhar neste vasto campo de aprendizagem. São
muitos aspectos possíveis de estudar numa instituição que se expandiu bastante, considerando
o seu tempo de existência e a sua proposta inicial de trabalho. Nem todas as conseqüências
disto estão evidentes, algumas talvez surjam depois de alguns anos.
Terminamos lembrando o padre Freddy Goven (2009), quando se refere à fala do seu
saudoso pai, através de um provérbio que, segundo ele, passou a ser essencial em sua vida,
principalmente no trabalho da PAMA: “Freddy, bote na sua cabeça, no mundo de hoje não
pode existir gente importante, o importante é ser gente”. O título deste trabalho foi
influenciado por esta idéia, a partir da verificação que na Pastoral do Menor de Alagoinhas

NÃO BASTA SER CIDADÃ(O), “O IMPORTANTE É SER GENTE!”
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APÊNDICE A- Termo de consentimento.

TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu, abaixo assinado, em pleno gozo das minhas faculdades, declaro meu consentimento em
participar, de livre e espontânea vontade, e sua posterior divulgação para fins estritamente
acadêmicos, a entrevista realizada por Ivonilda Ferreira de Andrade, como instrumento de
coleta de dados para subsidiar a pesquisa intitulada PASTORAL DO MENOR DE
ALAGOINHAS: DO AFETIVO AO EFETIVO NO PERCURSO DAS AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS (título provisório), ora em desenvolvimento, junto ao Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia.

Alagoinhas,

de

de 2009.

Nome
Assinatura
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APÊNDICE B- Roteiros das entrevistas.

Roteiro para entrevista ao Pe. Freddy Goven – Fundador da Pastoral do Menor de
Alagoinhas.

Nome completo:
Idade:
Nacionalidade:



Motivação para vir trabalhar no Brasil.



Opção pela infância marginalizada.



Como surgiu o desejo de implantar a Pastoral do Menor em Alagoinhas.



Desafios do início do trabalho.



Primeiros atendimentos (que perfil tinha os sujeitos?)



O que se pensava na época (Princípios/valores que permeavam o trabalho inicial)?



Você acreditava na possibilidade de uma melhoria de vida? De que forma?



Embates com a sociedade local.



Participação nos movimentos nacionais.



Mudanças mais significativas na história da Pastoral do Menor de Alagoinhas, até 2006.



Para você, houve impacto/influência das ações da ONG nas histórias de vida das crianças e
adolescentes de então? Se houve, como você vê a mudança das pessoas, das histórias, do
que você sabe?



Se pudesse recomeçar, faria algo diferente?
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Roteiro para entrevista a Henrique Dantas – egresso da PAMA.

Nome completo:
Idade:



Como começou a sua relação com a Pastoral do Menor?



Como era sua vida quando você conheceu o trabalho da PAMA? Que dificuldades
encontrava?



Como era a convivência na rua?



Qual o seu sentimento em relação à sociedade naquela época?



Você acreditava na possibilidade de uma melhoria de vida? De que forma?



Para você, houve contribuição do trabalho da Pastoral do Menor na sua vida? Se houve, o
que foi mais importante?



Em que ano se desligou do trabalho? Por que?



Como foi sua vida desde então? O que tem feito?



Você hoje é funcionário da instituição. Há quanto tempo? O que significa isto para você,
tendo sido adolescente atendido pela instituição?



Se pudesse voltar no tempo, o que gostaria que fosse diferente nesta história?
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Roteiro para entrevista a Heitor Rocha Gomes – ex educador/coordenador da PAMA.

Nome completo:
Idade:
Formação:



Quando ingressou no trabalho da Pastoral do Menor de Alagoinhas e quanto tempo
permaneceu vinculado?



Como chegou ao trabalho da PAMA e qual a motivação?



Como era o trabalho diretamente com os meninos e meninas?



Como você vê a trajetória da PAMA?



Em sua opinião, qual o diferencial do trabalho sócio-educativo proposto pela PAMA?



Por que ter um Projeto Político-pedagógico numa ONG?



Qual a importância da formação continuada para alguém que se dispõe a ser um Educador
Social?



Para você, houve contribuição do trabalho da Pastoral do Menor na sua vida? Se houve, de
que forma?
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Roteiro para entrevista a Maria de Fátima Martins – egressa da PAMA.

Nome completo:
Idade:



Quando e como começou a sua relação com a Pastoral do Menor?



Como era sua vida quando você conheceu o trabalho da PAMA? Encontrava dificuldades?



O fato de ser menina fazia diferença?



Você acreditava na possibilidade de uma melhoria de vida? De que forma?



Em que ano se desligou do trabalho? Por que?



Como foi sua vida desde então? O que tem feito?



Para você, houve contribuição do trabalho da Pastoral do Menor na sua vida? Se houve, o
que foi mais importante?



Se pudesse voltar no tempo, o que gostaria que fosse diferente nesta história?
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Roteiro para entrevista a Elijorbson Nascimento – egresso da PAMA.

Nome completo:
Idade:



Como começou a sua relação com a Pastoral do Menor?



Como era sua vida quando você conheceu o trabalho da PAMA? Encontrava dificuldades?



Você acreditava na possibilidade de uma melhoria de vida? De que forma?



Em que ano se desligou do trabalho? Por que?



Como foi sua vida desde então? O que tem feito?



Para você, houve contribuição do trabalho da Pastoral do Menor na sua vida? Se houve, o
que foi mais importante?



Se pudesse voltar no tempo, o que gostaria que fosse diferente nesta história?
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APÊNDICE C- Fotos das entrevistas

Entrevista a Freddy Goven (2009)

Entrevista a Heitor Gomes (2009)
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Entrevista a Henrique Dantas (2009).

Entrevista a Maria de Fátima Martins (2009).
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Entrevista a Elijorbson Nascimento (2009)
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ANEXO A- Fotos da PAMA

BR 101

Vista aérea do Sítio do Pequeno Trabalhador (sede atual)
Fonte: Google Earth (Maplink, /Tele Atlas, 2009)

Entrada do Sítio.
Fonte: Acervo da instituição
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Centro de Apoio, no bairro de Teresópolis.

Atividades no NOC (2009).

Fonte: Acervo da instituição

Fonte: Acervo da instituição.
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Programa Conviver (2008).

Fonte: Acervo da instituição.

NIPS- Informática (2007).
Fonte: Acervo da instituição

1ª ExpoNIPS (2007).
Fonte: Acervo da instituição
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NIPS- Metalurgia (2007).
Fonte: Acervo da instituição

NIPS- Mecânica (2007).
Fonte: Acervo da instituição

Abrigo Provisório (2009).

Fonte: Acervo da instituição

