gi-" -, ,_....«.¡.¡|- _--*
_ _*fz
*¡¡¡..-.u‹-ú-mí--z....¢í_¡¿.,..¡¡..,¡
_ _š£*:'.,__.,¬..f_;;;;;;_.;-_.,,.,,

z

- ~ff“‹«|-Õ%i:u-J

Angela Christiane.Lúnedo de Mendonça

Tereza Cristina Pereira de Lima

Analise da organização e da pratica do trabalho desen
volvido na Casa do Pia no periodo de julho de 1992 a julho de
l993
I

Casa do Pia: uma opção pela vida»

I

I

I

I
9

I

I

I

I

I
I
É

i

I

I
I

Monografia apresentado ao
Curso de Especialização: Pla
nejamento e Administração da
Escola Publica no Brasil, da
Universidade Federal do Parana.

`/
I

Curitiba
1993

Orientadora

Naura Syria Carapeto Ferreira
Doutora em Educaçao pela Pon

tificia Universidade Catolica
de São Paulo.

Ãkigufíbííí Universi
Professora~$i..$är=da
dade Federal do Parana.

Nosso tempo,

Nossa consciencia,
Nosso inconformismo,
Dedicamos a voces:

Buius, Japas, Sarninhas
Bole-Boles

Mostra de resistência e
Denúncia

De que essa*sociedade
DO HOMEM

Não e ainda uma 1

Sociedade L
1

.

PARA o HQMEM. l
I
I

|

I

I

Angela e Tereza

I

É

` Agradecimentos
á

I_~z

À todos aqueles que encontram sentido em se colocarem ao
lado das crianças e adolescentes excluídos pelo sistema economi
co vigente, que optam pelas classes populares, que se posicionam
em defesa da vida e que,buscam sentido na vida atraves dos pro

jetos coletivos de justiça social, de erradicaçao da miseria e
I

da eliminação da exclusão.

Í À todos aqueles que tiveram e tem o sonho coletivo, ou se
ja, a representação mental materializada na consciencia de que
na Casa do Pia ainda há uma opção clara e possivel de valori
zação da vida.
f

I

I

E

I
1

I
I
I
I
I

ÍÉ1 í-mI« 4
!

Í

U '| F

'} J1Lﬁ
1

Í

SUMÁRIO

Analise da organização e da pratica do trabalho desenvolvi
na Casa do Pia no periodo de julho de 1992 a julho de 1993
Casa do Pia: uma opção pela vida.
Dedicatoria
Agradecimentos
Sumario

I

II

III
IV

Objetivos ....

010

Justificativa .............

011

Caracterização do Problema ..
Curitiba - A Realidade Local .

013

018

Tabelas .....................

020

V Caracterização da Instituição ..

040

Primeira Tentativa - Convênio
VI

A Construção do Alberguinho ..
Segunda Tentativa

044

6.1 - Projeto Casa do Pia ................

050

Terceira Tentativa - Uma nova compreensão
VII

Proposta Formal ......... ` .

051

7.1 - Estrutura Funciona1,..

052

7.1.1 - Casa do Pia ......... . ....

052
I

053
7.1.2 - Organograma da Casa do Pia ,.......
7.1.3 - Descrição e Atribuições das Funçõesl.. ... 054
7.1.3.1 - Diretor Geral ..' ...... 1 .... . .... ;.
054

zi¡~l

7 1.3.2 - Assessor Tecnico da Direção Geral
O

054

Í

7.1.3.3 - Diretor do Albergue ..Í ........ ...

055

I

7.1.3.4 _ Diretor da Unidade de Aprendizagem e cuitu
O

ra da Casa do Pia ......... .,,O55
7 1.3.5 - Coordenador Administrativo .. ...O56

Ír

.. _" _- . v'1¡'¡"¡\I-I-:››

6 - Coordenador do Serviço de Saude .. .... 056
7 - Assessor Tecnico do Albergue ............. 057
86- Educadores Sociais da Unidade de Aprendiza

gem e Cultura ................. ` ... ....057
9 - Educadores Sociais do Albergue .. ....058

9.1 - Recepção .................... .... 058
9.2 _ Acomodação/Disciplina ... ....o58

9.3 - Recreação .. . ....... ....O59

9.4 _ Vigília ... ....O59

9.5 _ Vigilãncia .............. .... 059
9.6 - Auxiliares de Enfermagem .. .... 059

9.7 - Cozinha ........ ... . ....060
9.8 - Serviços Gerais .. .... 060

9.9 - Serviços Tecnicos .. .... 061

Subprojeto do Albergagem .. .... 062

- Apresentação .. .... 062

- Justificativa .. .... 062

_ Objetivos ... ....oô3

¡I

- Dos Educandos .. . ...063

- Albergue - Organização ... ...064
- Dinãmica de Funcionamento .... 1 .............. 065
E

Subprojeto da Unidade de Aprendizagem'e Cultu- L

ra - Proposta Pedagógica .. ...' ...0Õ7

- Apresentação .. ...067
- Justificativa .. ....O67

I'.

- Objetivos .............. ...O68
- Compreensão do Problema ...... , .... =.. .... 6068

- Filosofia Educacional da Casa do Pia ......,07l
- Estrutura da Unidade de Aprendizagem e Cultu

ra da Casa do Pia .......................... 074

1 - Escolarização ... ..076
K

_ -- zu-...¬-045o-cv-nn-›-.

1.1 - Educação Basica de Jovens e Adultos .... O76

1.2 - Ensino Regular ......................... 076

2 - Trabalho ....... p ............ .... O77
2.1 - Aprendizagem Profissional ¿.. .._,O77

2.2 - Trabalho Criador ......... .... 078

2.3 - Trabalho com o Corpo .. ..__ 078
2.4 - Mundo do Trabalho .... .. .... ...O78
2.4a - Conteudos: Evolução Tec.e Cietifica ...O79
2.4b - Conteudos: Rel.Sociais de Trabalho .... 080

3 - Promoção Cultural .................... ...080
4 - Funcionamento ............................ O8l
4.1 - Oferta de disc.por area de concentração.O8l

4.2 _ Horário de Atividades .................. 082

- Quadro da Carga Horária .. ...O83
- Serviço de Pedagogia ....... . ...O84
- Bibliografia - Proposta Pedagógica ... ...O85

Anexo Ol ............................... ...087
Proposta de Trabalho do Serv.de Psicologia ...l54

- Consideraçoes Iniciais .: ............... ...lÔ4
- Das Variáveis Intervenientes na Questão do
Menor/Menino de Rua .. ............... L.. ...1Õ5

1 - Estrutura Social .. ...lÕÔ
×

2 -\Grupo Familiar. ........................... 165
3 - Respostas subjetivas.do sujeito frente aoi

meio que pertence .................... ...l67
- Áreas de Intervenção do Serv.Psicologia ....l67

1 - Atendimento ao Educando .............. ...l68

l.l - Atendimento Individual .. ...l68
1.2 - Trabalhos com Grupos .Â ...l74

1.3 - Trabalho Familiar .. ...l7õ

1.4 _ Estudo de caso .. .179
J

‹n¬-.‹'Í'“!¢-Iu--v-.

- Outra Área de Intervenção da Psicologia Tra
...l8O
balho com Funcionários ...

- Bibliografia - Psicologia .... . ........ ...l8l
Proposta do Serviço Social na Casa do Pia ....l82

- Justificativa .........................

...l82
...l83

- Referencial Teorico do Serviço Social .
_ A Prática do Serv.Social na casa do Pia ....l84

- Bibliografia - Serviço Social ...

...l86
...l87
...l88
...l88
...l88
,,,l89
...l90

Subprojeto de Saude da Casa do Pia ..

___l9l

- Objetivos, Estrategia e Taticas 9 .......
- Operacionalizaçäo do Serviço Social ..

1 - Trabalho Grupal .... .....
2 - Trabalho com a Comunidade ..
3 - Trabalho com Funcionarios ..

- Avaliação ....................

- Justificativa .. .
- Objetivos ......
l - Objetivo Geral .......

\'Í

,,_l9l
...l92

2 - Objetivos Específicos ..

,_,l92
,,_l92

- Operacionalização ...........

...l92

1 - Unidade Sanitaria Capanema .... ......
2 - Nucleo Regional da Saude da Matriz'..
3 ~ Secretaria Municipal de Saude ..
4 - Ambulatório da Casa do Pia -.
4.1 - Pre-Admissional . ..... ...

...L92
,,_l94

- Pre-Consulta .... ....

___194

IP4
195

i

4.2

196

4.3 - Exames de Rotina ...
4.4 - Rotinas por Turno ..
5 - Na Unidade ....

...l99

6 - Nas Casas Lares .......

0 0 0200

7 - Funções do Coordenador ..

...2OO

196
Li

I97

7.6.4 - Considerações Finais .. .,, 201
VIII

Uma Tentativa de Construção .. . ...... . ... 205

Ix Do Universo Coletivo a Síntese Original .. ... 211
O Complexo da Albergagem

X

XI

O Espaço da U.A.C. ..... ...

224

Anexo

234

Anexo

237

Anexo

239

Anexo

246

Anexo
Anexo

249

253

Anexo

272

Anexo

284

Anexo

290

Anexo

293

Considerações Gerais .. ...

Anexo
12
....
...
Bibliografia ... ...

303
313

318

øxtmﬂ níäíizu-.

III. ..,... . .
I I - OBJETIVOS

, 1.1 - Estabelecer um paralelo entre a proposta formal subsi
diadora do trabalho na Casa do Pia, e o cotidiano desenvolvido
no seu interior;
I

I

I 1.2 - Caracterizar as relaçoes existentes entre os multiplos

aëentes do cotidiano estabelecido na Instituição;
I

j 1.3 - Indicar elementos que possam ser incorporados e venham
açmanter ou modificar o cotidiano da Casa, fazendo desta insti
I

tuição um espaço real de crescimento, construçao e resgate da
cidadania.

I -*` 1 ~

1.4 - Subsidiar, atraves do relato da dinamica estabelecida

na Casa do Pia a implantacao de novas propostas voltadas a essa
I

I. ~ f

dlientela, incorporando os aspectos positivos e evitando a repe
I

qiçao de equivocos.
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I - JUSTIFICATIVA

I

|

A pratica social-economica constituidora do tipo de socie
dade atual brasileira - capitalista periférica dependente - pro
duz e reproduz no seu interior, um universo de aproximadamente
25 milhoes de menores abandonados, carentes, marginalizados e
infratores; Agrega-se a esta condição de miséria absoluta, um
alta indice de mortalidade infantil e subemprego de menores, que
sao explorados como mao de obra barata a partir de oito e nove
apos de idade, se não antes. Para completar este quadro caotico,
alia-se um alto indice de evasão escolar e analfabetismo jovem.
Í Em Curitiba, embora considerada como cidade de primeiro
mündo, o quadro não se apresenta diferente. Meninos e meninas

9

iz...

I

I

\

trabalhando, perambulando, mendigando ou vivendo efetivamente na

\'
!

rua sao, por um lado, sinonimo de violencia, por outro dignos de
sentimento de pena ou culpa. Agredidos e/ou' agressores, estes
m eninos e meninas, escancaram a ausencia de politicas eficientes
vpltadas a essa problemática.
É Politicas essas que mostrem compromisso com os filhos da
cidade, com o que e publico, com o que e social, com os Direitos
l

|

Upiversais.

iI

O poder publico municipal, na tentativa de interferir e mo
dificar este quadro criou uma medida paliativa e conjuntural: a
Casa do Pia, visando o atendimento de crianças e adolescentes
(meninos) na faixa de sete e catorze anos, que fazem da rua seu
í

i
â
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¿

\

I

I
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I

espaço de sobrevivência ou seja, atendendo aqueles que ja perde
nam seus vínculos familiares e com a comunidade onde vivem.

' Apresentando-se como uma alternativa de resgate e dignifi
cação dessa clientela explorada, expropriada do direito de ser,
ter e pertencer, a Casa do Pia atraves de seus dois complexos,

1.f.~.

o de Albergagem e o de Aprendizagem e Cultura pretende garantir
o atendimento das necessidades basicas desta população, alem do
acesso a '''` programas educacionais e relativos ao trabalho.

¡ Analisar as multiplas relaçoes que se estebelecem no inte
rior desta instituição e os condicionantes constituidores desta
I

l \ rw

pratica pedagogica, poã-se como exigência a fim de se fazer con
siderações, que venham servir como subsídios para esta pratica e
contribuam junto ã classe trabalhadora no sentido de, enfrentar
e desmistificar uma questão ainda sem resposta do ponto de vista
estrutural e conjuntural. Opondo-se, as manifestaçoes cotidianas
da elite economica de que a via de resolução do problema “menino
de rua" seja o extermínio.
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III - CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

I No sinal fechado, ele vende chiclete,
¡ capricha na flanela e se chama Pele.

I. I .I. .

Embora sirva como inspiração a muitos poetas, musicos e ar

tistas, a dura realidade vivida por milhares de crianças brasi
leiras, que assumem dia a dia nas ruas das grandes cidades as
feições de "Pixotes", se apresenta de maneira cruel e brutaliza
dp. Diferente da visao piegas e nostalgica de quem fala por ela
I

-|

sk não foi, não e, e não se compromete com nenhuma delas.

| Assassinatos sem autoria, condenaçao sem defesa, o fim de

I

upa vida sem rumo certo, de uma infancia sem ternura, uma mise
rëa insuportável. Mas quem sao, de onde vem e para onde vão?
É São filhos de uma das piores distribuições de renda do mun
db, do subdesenvolvimento e movimentos migratórios que, com o
I

I

ipchaço das grandes cidades cria um enorme contingente popula
cional de desempregados, "subempregados e empregados de baixa
qualificação, provocando o rebaixamento da qualidade de vida, e
aexclusao ao acesso aos bens de consumo. Forjadores da "violên
cia urbana" são considerados transgressores, bandidos, crimino
sbs. Por pertencerem a grande massa expropriada da classe traba
lhadora, suas familias vivem nas favelas e bairros de periferia,
I
I

onde os crimes e o narcotrafico fazem parte do seu cotidiano.
Como tambem o faz, os quadros de alcolismo, violência fisica
(espancamentos, estrupos), e violencia moral. Sentindo-se impo

tentes e solitários para reverter esta situação de miséria, as
crianças buscam na rua a fuga da violencia que sofrem em casa.
I

Y”

A

z

1

xtravés de uma suposta liberdade (ameaçada pelos grupos de ex
terminio e policia), buscam também "complemento financeiro" para

contribuir no sustento familiar. Desta forma, a rua acaba cum
prindo a funçao social da familia e do Estado, pois e na rua que
ela cresce, se educa, sobrevive, enfim, se "faz homem". Entre

tanto, para tal, se utiliza dos meios que dispõe: traficando,

roubando ou matando, sao instrumentos recrutados por uma socie
dade adulta que explora e também mata.

Í Organizados a partir de um codigo proprio de conduta, de

ética e de moral, vivem em bandos na sua maioria. Por instinto
de sobrevivência, os maiores protegem os menores e os exploram
reproduzindo as relaçoes que se dao na sociedade adulta. Sao so
lidarios entre si, porém os "caguetas" são perseguidos e rejei
tados por todos os grupos. Enquanto os menores choram e refu
giam-se dentro das roupas maltrapilhas, os maiores se escondem
I

l\0 IE ' 5,

'i~ I^ . .I. ^I.

ambaixo da cola e'de uma valentia forjada. Frequentam flipera
mas, namoram e criam um codigo lingüístico proprio, para que
i

possam se comunicar sem terem o seu "mundo" desvelado.

É Vistos como marginais e auto-responsaveis por esta situação
sao consequencia e causa de um tipo de violencia gerada pela es

ﬁrutura social organizada pelo modo de produção capitalista
atual. Marginalmente inseridos na dinamica social contemporânea
qnde, a acumulação capitalista exige mao de obra cada vez mais
qualificada para o desenvolvimento da industria moderna, carac
Éerizam-se como populaçao superflua e _produzem sua existência
dentro de condições marginais.
Contraditoriamente, esta estrutura ao produzir por um lado,
um imenso contingente "marginal", por outro, busca reintegra-lo.
Uma vez que, o mesmo desacomoda e ameaça a estabilidade do sis
tema. Geradores de possiveis convulsões sociais são o grito ati
vo, cotidiano, escancarado da exploraçao e das diferenças impos
ã

I

I

.x~_.

I

I.~.

tas pelo modo de produção e sustentação da sociedade atual.

I~~

Ê Com vistas ã reintegração social vã-se criar instituições

qpe teriam como funçao "abrigar, tratar e educar o menor social
m%nte marginalizado“ (1), provenientes de familias pobres, de
sbrganizadas, internados por motivo de abandono ou conduta anti

IiI ,~,~ ,

spcial. Instituiçoes como a FEBEM (Fundaçao Estadual do Bem Es

tãr do Menor/SP), que assim define oficialmente seus objetivos:
-Ípromover a integração do menor abandonado e infrator atraves
de programas e providencias que objetivem prevenir sua margina
lüzação e corrigir as causas do desajustamento. (2)
É Conforme Maria Lucia Violante em seu livro “O Dilema do Do
cbnte Malandro" a mediaçao entre o menor e a realidade objetiva
realizada pela FEBEM produz efeitos contrarios a seus objetivos.
Oimenor se identifica com o grupo de iguais e nao com o mundo
I

apresentado pelos "normais" . . a FEBEM reproduz ao menor sua
ﬁdentidade de dominado sem contudo, conseguir domina-lo (3)

P%ssivelmente, este tipo de paradigma ocorre em função do que
qode se-chamar de "banalização da violencia" que, aliada ao medo
äocial e ao sentimento da necessidade de exclusao e extermínio,

I\

cpnduz ã percepção de que a violencia e um objeto e não se mani
fgsta enquanto relação entre pessoas inseridas num determinado
s. .. _.

I

pãocesso social-cultural. A coisificaçao da violencia personifi
ca o excluído marginal como sendo a propria violência, "reite
rando a existencia de um determinismo biologico definidor dos
superiores e inferiores que nascem ou não com instintos assassi
|

FIOS .

I Respaldados nesse tipo de compreensão inumeras instituições
qêm procurado, igualmente sem sucesso, ressocializar este menor
I

I

ﬁarginalizado. Entretanto, a situação vem se agravando de forma
assuatadora. Enquanto transformações não se consolidem na esfera

estrutural, os dados que serão apresentados significarão cada
I

¡ ,_T6~”_ .mi

I,

I

vez mais o caos e a falência do modelo capitalista vigente no

I..

Brasil:
I * De acordo com o indice do Fundo das Nações Unidas para a
ﬂnfãncia, UNICEF, o Brasil e o 659 pais numa lista que leva em

qonta as condições de vida infantil. As crianças da Argentina,
do Mexico, da Costa Rica e de todo o mundo desenvolvido estão em

situação melhor que as brasileiras.
* * No Brasil morrem sessenta e sete crianças com menos de
cinco anos de idade em cada grupo de mil nascidas vivas. Na Ar
I

gkntina, o indice e de vinte e quatro crianças para cada mil e
I

nbs Estados Unidos, onze.
I

' * Entre as crianças brasileirasmatriculadas na primeira se

I,

rﬁe, apenas 22% concluem o primeiro grau. No Mexico, o indice
dp conclusão e de 70% e no Japão de lOO%.

} * Segundo o IBGE, l8% das crianças e adolescentes brasilei
rps vivem em familias com renda per capita inferior a um quarto
dp salario minimo.
* Em cada dez brasileiros que sofrem algum tipo de agressão
I

.

-\

fisica, dois tem menos de dezessete anos.
* No ano passado foram assassinados quatrocentos e vinte e
I

quatro crianças e adolescentes no Rio de janeiro. No primeiro
semestre deste ano, trezentos e vinte ja morreram. No Brasil.
quatro crianças morrem assassinadas a cada dia. (4)
I Esses dados convergem todos para pontos comuns. Desde a
falta de competencia politica da classe dominante em contornar

esses quadros de convulsões sociais, até a incompetência das
chamadas elites intelectuais, entenda-se, esquerda e direita, em
shperar analises generalistas e abstratas a respeito ,da infãn

cia. ¡_
Entender que a infãncia e uma condição social, historica e
transitoria no tempo e na historia, e uma condição minima para
|
I
I

ku-q nu
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reconhecer na infancia e na criança, em particular, o produto de
multiplas relações e de sua condição de classe. Conforme Maria
de Lourdes Barreto de Oliveira:
Í “O acesso das crianças a produções sociais em geral, e um
processo desigual, realizado ao sabor das lutas que se travam na

seciedade pela participação, na distribuiçao das riquezas so
cialmente produzidas." (5)

I Enquanto "verborreias intelectualoides" das universidades
eçoam, enquanto os discursos vazios e hipócritas dos politicos
se proliferam, enquanto uma parcela da sociedade reconhece na
violencia e na barbarie um instrumento de auto-defesa e de re
sultados rápidos, poucos são os que superam a perspectiva de pu
1

ra indignação ou de ambigüidade e reconhecem no modelo de anti

idfancia e anti-criança, a síntese perfeita de que os modelos

I.~^.

pestos como.infantis pela classe dominante, não correspondem e
não corresponderao a atitude anarquica e anti-conformista destes
"pequenos cidadaos", que tem a sua origem na classe trabalhadora
e que por ela tambem são segregados.

, Enfim ser criança, negra, trabalhadora, miserável, de rua e
sobreviver numa sociedade como a nossa e um ato de heroísmo,
prova de resistencia e luta pela vida.

|.~.".1
\

l. Maria Lucia Violante, O dilema do decente malandro, São
Paulo, Cortez - Autores Associados, 1985, p.l7.

2. Violante, op. cit., p.l8.
3. Ibid, op. cit., pag. l9l.

4. Reviete Veja, 28/o7/1993, p.2o.
5. Maria de Lourdes B.de Oliveira, Infancia Historicidade,
Püc-SP, tese deut., 1989.
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I IV - CURITIBA - A REALIDADE LOCAL

!,

Os problemas relacionados a políticas sociais basicas como:
saude, educação, moradia, estao presentes também em' Curitiba e
Regiao Metropolitana que estao inseridas no quadro mais amplo da
rdalidade socio-economica brasileira. Cada vez mais distante ao
aáesso de bens e serviços basicos, grande parcela da classe tra
balhadora, vem insistindo e encontrando nas ruas de Curitiba a
pnodução de sua existencia.
* Conforme pesquisa realizada em Maio/93, "quando observada
cdmparativamente aos demais municípios da Região Metropolitana,

Cqritiba revela-se como espaço produtivo e social privilegiado.
Pdr exemplo, considerando os indicadores analiticos produzido
pelo IPARDES, observa-se que, em l986, Curitiba apresentou um
coeficiente de mortalidade infantil (Óbitos de menores de um
ano/mil nascidos vivos) de 29,63%. Este coeficiente, quando com
parado aos demais municípios da regiao revela forte discrepância
entre eles. Naquele ano, Campina Grande do *Sul apresentou um

z~1
1

cqeficiente de lOO,44%, quase quatro vezes maior que o de Curi
tiba. Colombo, Almirante Tamandare e Contenda apresentaram coe
fﬁcientes de respectivamente: 6l,86%, 47,96% e 5l,26%. A inter
pretaçao destes diferentes coeficientes expressa diferenças sig

nificativas de infra-estrutura basica.

1*

E Anterior a essa pesquisa do IPARDES, a Êrefeitura Municipal

de Curitiba, ja mostrava interesse em caracterizar esta cliente
la e realizou em maio de 1992 uma pesquisa junto ao IPPUC com

¡s

| "T

É

I

I

, v istas ao atendimento integral a criança e o adolescente caren
te, postos como prioridade para a administracao municipal.
3 Conforme o levantamento realizado pelo IPPUC, obtiveram-se
as seguintes informaçoes:
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
É

I
I

I

I

z

z.

I«I
I

I

I

I

I

TA BEL AS

1. A maioria dos entrevistados pertencem ao sexo masculino,
seja, 78%, enquanto que do sexo feminino representam 22%. Confor

me tabela abaixo:
Í ** MENORES DE RUA SEGUNDO O SEXO **

1.

_1 __________________._ _______._____________________________ ___

DESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES AOUMULADA SE
-l ________.__.___..________.______ _____.__________________ ____

1.

MASCULINO 1. 135 78.390 78.390 1

FEMININO 2. 51 21.610 100.000 2

-T ____________________________________________________________

TOTAL.GERAL --¬ 236
100.000 100.000 2
íííííííí

Em relaçao a faixa etaria desses meninos (as), a freqüência se
acentua=a partir dos doze anos, sendo que nas faixas de sete a
doze anos, o percentual chega a 77%. Conforme a tabela abaixo:
** MENORES DE RUA POR IDADE, EM ANOS **

ACUMULADA SE
DESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES ííííííí¿

O6
ANOS
6.
1
424
O7
ANOS
7.
1
424
O8 ANOS à. 7 2 966
O9 ANOS 91 lO 4.237
10 ANOS 10. 15 I 6 356
11 ANOS
ANOS 12.
11.32
2013
3 475
12
559
13 ANOS O 13. 34 14 407

14 ANOS 14. 35 14 831
15 ANOS
ANOS 16.
15. 25
32 lO
13 593
559
18
17 ANOS 17. 24 lO 169

TOTAL GERAL ---- 236 100 000

Éz
Í

!

3
8

14
22

36
5O

65
79
89

424
1
827 2
814 3
O51 4
407 5
881 6
441 7
847 8
678 9

237 1O
831 '11

1OO

OO 12

lOO

OOO 12

Y

3% Quanto a procedência, isto e, o local onde moravam ou moram
Verifica-se que os maiores percentuais provem, por ordem de

pàrtäncia da Regiao Metropolitana de Curitiba, da Regional
Portao, da Regional do Boqueirão e dos demais bairros de Curitiba.
Conforme tabelas (3a, 3b e 3c) que seguem:

aa.

É ** MENINOS DE RUA SEGUNDO O LOCAL ONDE MORA OU MORAVA? **
I

CšNTRO
424
CÂPANEMA 966

DÉSCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES

CÁPÃO DA IMBUIA 424

CAJURU
2O3
GÇABIRITUBA 847
PÉADO VELHO 390
PéROLIM
661
GÚAIRA
847
PèRTÃO 847

V1STA
ALEGRE
.I
P1LARZINHO
BAIRRO ALTO
UÉERABA
z

LINDOIA
.

NCVO MUNDO

FRZENDINHA

SANTA QUITERIA
CÀMPO COMPRIDO
ABRANCHES

CACHOEIRA

BARREIRINHA
SANTA CANDIDA
ATUBA

BOQUEIRÃO
XAXIM

SAO BRAS

SANTA FELICIDADE
ALTO BOQUEÍRÃO

PINREIRINHO

1 fi

424

271
847
847
271

424
424
424
966
424
424
695
847
542
542
695
847
847
424
542

ACUMULADA SE

.424 1

3.390 2
3.814 3

11.017 4
11.864 5
15.254 6
19.915 7
20.763 8
21.610 9

22.034 10
23.305 11
24.153 12
25.000 13
26.271 14
26.695 15
27.119 16
27.542 17
30.506 18
3O.932 19
31.356 20
33.051 21
33.898 22
36.441 23
38.983 24
40.678 25
41.525 26
42.373 127
42.797 28
45.339 29

2.2z..._..

GQAIRA
PQRTAO

V1STA ALEGRE
P1LARZINHO

B¢IRRO ALTO
L1NDOIA

N®V0 MUNDO

FÂZENDINHA
S%NTA QUITERIA

31
32

36

40
41
42
43
44
51

BARREIRINHA

52

BQQUEIRAO

X$XIM
SANTA FELICIDADE

A1T0 BOQUEIRÃO
P1NI-IEIRINHO
CÀXIMBA
TÀTUQUARA

CIC
I

OUTROS EM CURITIBA

A%UDOS D0 SUL
A%M.TAMANDARE

AÊAUCARIA
C%MPO LARGO
C?LOMBO

.I

27

C$MPO COMPRIDO
CACHOEIRA

A1UBA

GFARAPUAVA

FÇZ DO IGUAÇU
MÂNDIRITUBA
MARINGÁ

MATINHOS
PARANAGUA

PIRAQUARA

PONTA GROSSA
QUATRO BARRAS

RÍDBRMWOIIDSUL
I

SÃ3DUﬂEUSIX)SUL

101
103
109
113
121
126
130
135

137
139
143
145
147
149
151
155

SÃO JOSE DOS PINHA1S1fY7

SIQUEIRA CAMPOS 159

SANTA CATARINA 207
I

1

I

I

1

55
56
57
63
64
66
70
74
75
80

I

1

424
424
424
847
847

26

13

271

424
424
847
2 966
424
1 271
1 695
2 542
1 695
424
847
1 695
1 695
1 271
8 051
2 542
424
2 966
847
2 542
5. 508
424
424
847
424
847
1. 271
4. 237
424
424
424
424
5. 932
424
1. 271

644
O55

492
339
186

458
881
3O5

153
119
542
814
5OB

O51

746
169
017
712
407
678
729
271
595
551
5OB

O51

559
983

407
254
678
525
797
O34

458
881
3O5

729
661
OB5

356

23*““"

CAKIMBA 70

4

TATUQUARA 74

3

CIC 75

23

OUÍPROS EM CURITIBA 80

5

ALM.TAMANDARE 103

8

109
113
115
117
121
130
131
135
137
139
141
143
145

3

AR%UCARIA

CAPPO LARGO
CAMPO MOURAO

CAÉCAVEL
C010MBO

F0% D0 IGUAÇU
LAPA

MANDIRITUBA
MARINGÁ
MA&INHOS

PA1MAS
1

PAÊANAGUÁ

PIRAQUARA

PONTA.CROSSA

5
1
1

12
1
1

2
1
1

1

4
9

147
149
151

2

SÃO JOSE DOS PINHAISIÍY7

17

QUÂTRO BARRAS
RIO BRANCO D0 SUL

2

1

i

I

SIQUEIRA CAMPOS

159

1

SNÊUXCNDQHNA

6

SÃO~PAULO

207
209

3

OUÍROS

3OO

4

N.E.

999

1. 695
1. 271
9. 746
2. 119
3. 390
1. 271
2. 119
424
424
5. 085
424
424
847
424
424
424
1. 695
3. 814
847
847
424
7. 203
424
2. 542

T0%AL
GERAL
-_1¿u;11-unu_n1níí:cn‹1::nc1u1c_í‹1aun-nnu_l‹-há-D1

48.305
58.051
60.169
63.559
64.831
66.949
67.373
67.797
72.881
73.305
73.729
74.576
75.OOO

75.424
75.847
77.542
81.356
82.203
83.051
83.475
90.678
91.102
93.644
94.915

8

1. 271
1. 695
3. 390

1OO.OOO

236

100. 000

1OO.OOO

I_

__| __________ _

47.O34

95.51O

I

1

Sd.

'II~*

ONDE A FAMÍLIA D0 MENOR MORA ATUALMENTEf**

__1 ______________________________________ _

D%SCRIÇÃO VALOR CASOS SIÊPLES

ACUMULADA SEQ

CáNTRO
3 1 72 5Â2.119
.347
CÁPANEMA

.847
2.966

CÀJURU
_
21
19
8.051
GUADIROTUEA9 23 1 .424

3.814
11.864
12.288

CÁPÃO DA IMBUIA 20 2 .847

PRADO VELHO 24 5 2.542

PAROLIM 25 3 3.390
I

1

14.831
18.220

- -"uz----1 | 1 -rn-zàvv-1-%¬~t-Ízff - _f.<~~' f ¬: -ff ¬--?+-rf Yàiwf-_‹~»f Vfff ff ~ _› _ _ zf zz fr z z¬ zzz«%~_- ~¬} zzzz Í

. -..24-......_
1

š

SÃO PAULO 209. 3 1.271 82.627
É

OUTROS LOCAIS 800. 1 .424 83.051

49
50
51

TOTAL GERAL ---- 236 100.000 100.000

51

N;E, 999. 408 16.949 100.000
_¶_ ________________________-______________________.___
36.

H MENORES DE .RUA SEGUNDO 0 L0cAL DA ENTREVISTA H
_1 __________________._______._____.__________________

DÊSCRIÇÃO VALOR cAS0S SIMPLES ACUMULADA

SEQ

PI1AÇA EADEN P0wEL 1. 9 3.814 3.814

1

P%AÇA D0 AMOR 2. 2 .347 4.661

2

PÊAÇA DA ESPANHA 3. 4 1.696 6.356

3

P(äA GENER0S0 MARQUES 4. 15 6.356 12.712

4

PÉAÇA 0SÓR10 5. 29 12.288 25.000
PÇA 0U\/IDOR PARDINRO 6. 1 .424 25.424
PI%AÇA RUI BARBOSA 7. 33 13.983 39.407
P/10 REAL-PÇA R.BARB. 3. 4 1.695 41.102

PÇA TIRADENTES 9. 33 13.983 55.085
P¿_ÇA 29 DE NARç0 10. 4 1.695 56.780

PèA ZACÀRIAS 11. 3 3.390 60.169
c0R0NEL ENEAS 12. 5 2.119 62.288

Lz%\RGO DA 0RDEN 13. 3 3.390 65.678
RÚINAS S.FRANc1Sc0 14. 5 2.119 67.797
A\?.AFONSO CAMARGO 15. 3 3.390 71.186

RLDR.PEDROSA 16. 6 2.542 73.729

R%EI\/IILIANO PERNETA 17.M_ 2 .847 74.576

5

6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16

17

R¿JOSE D0N1PA010 13. 3 1.271 75.847

18
19

E$Q.1VIARECI-IAIS 20._ 1 .424 76.695
RLPADRE ANCHIETA 21. 2 .847 77.542

20

R1MAL.DE0D0R0 19. 1 .424 76.271

R.XV DE NOVEMBR0 22. 12 5.085 82.627
R.v1cENTE MACHADO 23.; 2 .847 83.475
E1EL10TEcA PÚBLICA 25. 2 .347 84 . 322
IQREJA B0M JESUS- 26. 1 .424 84.7471

RÊITORIA Í 27. 1 .424 85.170
I

R<?D0FERR0\/IÁRTA ! 28. 13 5.508 90.678

R?DOVIARIAi
* 29. 4 1.695 92.373
SHOPPING MUELIJER 30. 1 .424 92.797

PÇAG.I<HAL]1_,GIBRAl\I 32. 1 .424 93.220

Av.7 DE SETEMER0 33. 2 .847 94.068

23f
Í
!

21

22
23
24
25
26
27
23
29
30
31

¡ _,25_i
I

FEIRA DO BATEL 34. lQ 4.237 93.305
PÀSSEIO PÚBLICO 35. 2 .847 99.153

N}E. 99. 2 847 100.000

-F __________________________.________________________

TPTAL GERAL ---- 236 100.000 100.000

I .

4, Em relaçao ao tempo que vivem na rua, a maioria, ou sega 69/
estão hà mais de Ol ano na rua. Conforme tabela abaixo
I

I

1 ** MENORES DE RUA SEGUNDO 0 TEMPO QUE VIVEM NA RUA **

àzzàà : àààzàzzzzizàéààézààzzààéààzééàààâàààààzzzzzzz

DFSCRIÇAO vAL0R cAS0S SIMPLES AGUMULADA SEQ

-T ---------------------------- * ----_---~------------

IVIÉNOS DE Ol MÊS 1. lO 4 237 4 237
DE O1 A 05 MESES 2. 24 lO 169 14 407
DE 05 A O1 ANO 3. 25 lO 593 25 000
I

DE Ol AN0 4. 162 68 544 93 544

NÂE.
9. 15 5 356 100 000
-L _________________ I _________________ _______________
TOTAL GERAL ---- 236 100 000 100 000
I

I9

I.

5. Amostragem dos percentuais de como os menores vivem na rua
demonstra que: 36,4% rouba, enquanto 32,2% tem algum tipo de obu
paçao. Conforme tabela abaixo:
I

** MENORES DE RUA SEGUND0 G0M0 vIvEM NA RUA **

DFSCRIÇÃO vAL0R cAS0S SIMPLES ACUMULADA SEQ

TÍABALHANDO 1 1. 76 32 203 32 203

E§MOLANDO 2- 36 15 254 47 458

RÊUBANDO
3. 864.3614441
TRA3.E
ESM0LAND0
5 93283
89898
831

T%AB.E R0U3AND0 5. 3 1 271 91 102
E§MOL.E R0U3AND0 5. 12 5 035 96 135
TÊAB.ESMQL.ROUB. 07. 2 347 97 034
TÉAB. PEDE COMIDA 3. 1 424 97 458.

NIB.
9.
5
2
542
100
000
TÕTAL GERAL ---- 235 100 000 100 000

II
I

I

_26wW
e

1

61 Quanto a ocupação que esses menores tem nas ruas destacam-se a

dá guardador de carros e engraxates. Observa-se também que grande
párte dos mesmos vivem em grupos. Conforme tabelas (õa, õb e ôc)
qñe seguem:
6a.
** MENORES DE RUA QUE TRABALHAM SEGUNDO A OCUPAÇÃO **

_____ : __________________---------_-_--_----_-____-_________

DESCRIÇAO
VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SE
ííníuitninííícàíííànúnicàííííííxnçníunnc-uííííií
CU%DA DE CARROS
LAVADOR DE CARROS
CARREGA CARRINHO
ENERAXATE

CAEADOR DE PAPEL
VERDEDOR DE AGULHAS

VERD.DE BILHETES
VEND.DE FRUTAS
VERD.DE SANTINHOS
0ﬂÍA.CARRO/CATADOR

JARDINEIRO
VEND.DE ROSAS
CU1DA DE HORTAS
|

1 CIJIDA CARROS/ CANTA
I

§ OJ1;1:A CARROS/JARDIM
!
1

4I
I

OUTROS

N;E.
T%TAL GERAL

1.
51
2.
1
3.
3
4.
13
5. 3

6.
3
7.
2
8.
1
9.
2
11. 2

12.
2
13.
1
15.
1
16.
2
17.
1
80.
5
99. 3

---- 96

53 125

_53 125

1

042

54 167

2

3 125

57 292

3

13 542

70 833

4

3 125

73 958

5

3 125

77 083

6

2 O53

79 167

7

042

80 208

8

2 OSS

82 292

9

2 O53

84 375

10

2 OSS

86 458

11

1

042

87 500

12

1

042

88 542

13

2 O53

90 625

14

042

91 667

15

5 205

96 875

16

3 125

100 000

17

1

1

1

100

000 100.000

17

i

6U.

** COM QUEM VIVEM OS MENORES NA RUA **

_¶ __.__ :___

DÊSCRIÇAO ~ VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA

Í0
S%ZINHO
EW GRUPO

cdm ADULTO

NIE
wO
O
I

I

Í TOTAL GERAL

.2
í1
I

I
(

1. 46 19.492 19 492

SE
1

2. 127 53.814 73 305
3. 17 7.203 80 508
9. 46 19.492 100 000

.3

--- 236 100 000 100 000

4

2

4

õ¿. A ,
i

1

F

** MENORES QE RUA-QUE FAZEM OU NÃO PARTEÊDE ALGUM GRUPO **

`T""`I*"""?""""""""""`*""""""""`Í""`"

DESCRIÇAO 'VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ

-T+ ------------ à ------------- ¿-- E ----------~---------- --

SIM 1.2.151%
983 63.983
NÃO
81 34.322
98.305 12
NLE.
9.
4
1.695
100
000
`T""""""`T""""""""""""`"`Í"" "'

`I. Q. |I|

|1~ ||. f

TQTAL
GERAL ¿ ---- 236 100.000 , 100 000
íííííííííiíííníícicxíqàííníííiwcxuxiíííííí

7. Em relaçao a remuneração a grande maioria, dos que trabalha
vam, "ganhava" em media (valor na epoca) entre Cr$ 5.000,00 e
Cr$ 15.000,00 por dia. Diferenciando-se os ganhos dos quer traba
lnavam, dos que esmolam que "ganhavam" entre Cr$ 3.000,00 e Cr$..

4 . .C 7

5.000,00. Dados nas tabelas 7á e Íb. '
7a.

** MENORES DE RUA QUE TRABALHAM SEGUNDO O SEU GANHO, EM CRUZEIROS

CRS CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ

1.000,
1
1.042
1.042
1
2.000,
2
2.083
3.125
2
3.000,
5
5.208
8.333
3
5.000, 17 17.708 25.042 4
5.000, 5W~ 6.250 3%.292 5
7.000, 52"2.083
3.000,
5.20834.375
39.533 5
7

10.000,
2á
22.917
62.500
3
12.000,
11
1.042
53.542
9
15.000, 10 10.417 73.958 10
20.000,
4
4.157
78.125
ll
30.000, 1 1.042 79.167 12
3?.OOO,
1
1.042
80.208
13
50.000, 12 ,2.033
55.000,
1.042 82.292
83.333 14
15

N%E. 16 g 16.667 100.000 15
TÓTAL 96 100.000 100.000 16

zEJ
i

I

4

¡ 23“"
v‹-n¡"\I

1

1

776.

Í* MENORES DE RUA QUE ESMOLAM SEGUNDO O SEU GANHO, EM CRUZEIROS *

QESCRIÇÃO
CASOS SIMPLES ACUMULADA SE
E _._______.. ._________.___.______._._._ .__.._.._._._ _

:1.000.
1
1.563
1
563
1.500,
1
1
563
3
125
2.OOO, 4 6.250 3 375
I

3.OOO, 9 14.063 23 433
@.OOO,
3.125 26
5.000, 12 213.75O
45 563
313
6.OOO, 1 1.563 46 875
lb.OOO, 2 3.125 5O OOO
lh.OOO,
1
1.563
51
563
15.000, 2 '3.125 54 688
3O.OOO, 1 1.563 56 25O
5O.OOO, 1 1.563 57 813
?

6O.OOO, ^“ 1 1,563 59 375

N}E.
O 26 4O.625 1OO OOO
.... ____ _; ______ é ____________________________________
TOTAL
64 1OO.OOO 1OO OOO
-Lg ______________ Çg; ______________.__________________
O

8L
Dos entrevistados 80% dormem na rua, sendo que destes 70% O
i. . '
fazem diariamente.
Í ** MENORES DE RUA.SEGUNDO OS QUE DORMEM OU NÃO NA RUA **
I

DESCRIÇÃO VALOR CASOS

SIM 1. 189

NÃO
U2.
44
NLE. 9. 3

SIMPLES

80.085

80.085

13.644

98.729

1.271

lOO OOO

~~------~-~--~ - ~~-----~~-~~--~~---~~~~
1OO.OOO

TOTAL GERAL -¬-- 236
š

ACUMULADA SEQ

lOO OOO

1

I

E

O. Do total de entrevistados 84, 75% não freqüentavam a escola.
A ** MENORES DE RUA QUE FREQUENTAM OU NÃO A ESCOLA? **

Â.š;¿§z§§š¿`"""§,,ÃL;šÇ`"¿;;¿§"_š1;«_.§£;§"`Â;z}11{,L,Z1S,§"`";_z2‹§Í"

SEM 1. 36 15.254 15.254 1

“ÊÊ _______________ Ê; ______ Ê?? ______ ÊÍ;ÍfÍÊ __íÊÊ;ÊÊÊ _______

TETAL GERAL ---- 236 lO0.000 lO0.000 2
l
I

I

lp. Do total de entrevistados 18% nunca freqüentaram a escola.
1

É

§ ** MENORES DE RUA QUE FREQUENTARAM OU NÃO A ESCOLA? **

DESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES

ACUMULADA SEQ.

:1:=*11111=1111111i1*1i >i*=*i*1i*i11**%
SIM
1. 152 51.OOO
NÃO
2.
36
13.OOO
NLE. 9. 2 1.ooo

9Q¶OOO 2
lOO OOO 3

TOTAL GERAL ___- 2OO 1OO.OOO

lOO OOO 3

8l OOO l

ll. Dos que ja freqüentaram a escola 50% cursaram lê ou 2 serie
dê 19 Grau._
E ** MENORES DE RUA QUE FREQUENTARAM A ESCOLA, SEGUNDO A

Ef SERIE QUE FREQUENTARAM **

D%SCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES

ACUMULADA

l%_SÉRIEJ 1. 30 18.519
2%SERIE
SERIE 3.
2. 38
51 23.457
31.431
3ë

18 519

l

5O OOO

2

73 457
90 123
93 827

3

4

95 O52

6

96 295
99 383

7

3

1OO OOO

9

lOO OOO

9

4F
SÉRIE
4.
27
16.667
SF SERIE 5. 5 3.704

5% SERIE 5. 2 1.235
7ë SÉRIE 7. 2 1.235
8ë SERIE 3. 5 3.086

N.E. 2 9. 1 617

TOTAL GERAL ---- 162 lOOÍOOO

SEQ.

5

12. O percentual de menores que freqüentaram a escola Segundo O
tempo que parou de estudar apresenta maiores indices entre l e 3
anos com percentual de 44,4%.
I

T* MENORES DE RUA QUE FREQUENTARAM A ESCOLA, SEGUNDO O TEMPO QUE

l PAROU DE ESTUDAR **
l

UESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SEO.

13 MESES
MÊS 6 317O66
3
O86
1
617
3
7O4
2
36 MESES
MESES 5O
25 617
4
321
3
617 4 936 4
L
ANO
1OO
l4
198
l9
136
6
N ANO 6 6 MESES l5O 1 235 2O 37o 6

9 ANOS 1 200 12 963 33 333 7
ANOS e 6 MESES
6174933383
951 96
3-ANOS
3OO 1525O
432
4 ANOS 4OO 3 7O4 53 O66 lO
5§ANOS 5OO 4 936 58 O25 ll
6
ANOS
6OO
3
704
õl
728
12
8¿ANOS
6OO
1
235
62
963
13
9 ANOS 9OO 1 235 64 196 14
NEE. 999 35 6O2 1OO OOO 15

1|_. __^z_

TOTAL GERAL ----- 162 1OO OOO 1OO OOO 15
-T ____________________________________
l§. Os motivos, apresentados pelos menores, que os levaram a
1

1

apandonar a escola acentuam a falsa ideia de auto responsabilida

df pelo ocorrido. Desistencia, fuga de casa, falta de gosto e di

ficuldades na compra de material caracterizam os maiores indices
~1

*É MENORES DE RUA QUE FREQUENTARAM A ESCOLA, SEGUNDO O MOTIVO POR

QUE PAROU DE ESTUDAR **

I_

DESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ.

EXPULSO DA ESCOLA 1- 6 4.936 4.936 1

Íf

ADANDONOU/DESISTIU 2. 20 12.346 17.264 2

RÉPROVAÇÃO 3. Xl 617 17.901 3
I

à

1.1

PLmA1FA3M1mF 4. 5
NQPCDE CP.MAT. 5. 9
NiC0STA DE EST. 7. 15
N¿GOSTA ESC/FF0F. 3. 5
PROFESSORES BRIGAM 9. 4

é¶EAIEI%MM§ 10. 2

SEPARAÇÃO D0S PAIS 11. 1
ABANDONADO P/PAIS 12. 2

FPGIU DE CASA 13. 35
FALTA DE DOC. 14. 2
PAI/MÃE TIROU ESC. 15. 5
BRIGA C/ALCUEM FAMQ 16. 2
FALTA ENTROSAMENTO 17. 1

FALTA INT.DOS PAIS 18. 2

ÉuEm@A 19. 2

DESINTERESSE 20. 1

DEIES
21.
1
PÊOE%BE 70. 2
OUTROS 30. 13
NLE. 99. 19
TOTAL GERAL ---- 162

086 20.988
5 556 26.543
9 259 38.889
3 086 41.975
2 469 44.444
235 45.679
617 46.296
235 47.531
21 605 69.136
235 70.370
3 086 73.457
235 74.691
617 75.309
235 76.543
235 77.778
617 78.395
617 79.012
235 80.247
8 025 88.272
3

1

1

1

1

1
1

1

11.

100

728 100.000

000 100.000

I

14. Dos que frequentavam a escola 64% aproximadamente Cursavam a
i

1% e 2ë serie.
i** MENORES DE RUA QUE FREQUENTAM A ESCOLA, SEGUNDO A SERIE QUE

1 FREQUENTA **

__________________ 1 __________

DESCRIÇÃO VALOR CASoS

SIMPLES

_; _____________ ___ ______________

19 SÉRIE 1. 11
2% SERIE
SÉRIE 2.3.12
3ë
4
1

4ë SÉRIE 4. 5
58
SERIE
5.
2~
39 SERIE 5. 1

NEE. 2 9. 1

TOTAL GERAL ---- 36
!

30 555
33 333
111
13 889
5 555
2 778
2 778

ll

100 000

ACUMULADA SEQ
30. 556
63. 899
75. 000
88. 889
94. 444
97. 222
100. 000

aiii.:-iníqú-1

100. 000

I I 32

--uma ~.\'f'¡¶I'$vII-c.

| lho
I

15. O indice de consumo de drogas frente aos entrevistados e de
53,8%.

Í ** MENORES DE RUA QUE USAM OU NAO DROGAS? **

%ESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ.

-1 ________¢_____@___-*-- -----_~-_-_-_-_*-- - =i- --_~__«_¢_____ ___

%IM 1.
NÃO
2. 127
105 53
44 814
915 53
98 814
729 12

3.3. 9. 3 1 271 1OO ooo 3

QOTAL GERAL --- 236 1OO OOO 1OO OOO 3

j '''“''''"'''''“'`_'''''''"'“
Rô. As drogas mais usadas são

as de mais facil acesso. Cola» e

ﬁaconha despontam com 68,4%.
Í ** MENORES DE RUA QUE USAM DROGAS, PELAS DROGAS QUE USA **

UESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ.

(RDLA
1.
54
42.52O
42
52O
1
IVLACONHA 2. 12 9 .449 51 959 2
EÊSMALTE 3. 1 787 52 756 3
¿OLA/MACONHA 3. 33 25Á%M- 78'WK) 4

dOLA/ESMALTE 9. 7 5.5L2 é%1252 5
'IP

MëCONHA/COCAINA 11. 1 787 85 O39 5
CDLA/MAC./CO AINA. 12.W` 9 7.087 92 126 7
CbLA/MAC./CARBEX 13. 1 787 92 913 3
*OLA/MAC./ESMALTE
433lO
9
OOLA/SOLV./BENZIM 14.
15; 21 1.575
787 8594276
ÔOLA/THINER/MAC. 15. 1 787 96 O53 ll
dUALQ.UMA/TODAS 17. 3 2.362 98 425 12
1

áOLA/THINER 18. 1 787 99 213 13

3.3. ~ 99. 1 787 1OO OOO 14
QOTAL GERAL ---- 127àníànííxçíí
1OO.OOO 1OO.OOO 14

I.

17. A grande maioria dos menores substituiria a cola por outra
droga se tivesse acesso.
I

A
iq
1
.¡ I/
I

I

I

I

I

1

I

--aún-~ v"¢'~'v~:un....

Í* MENORES QUE USAM COLA, SE SUBSTITUIRIAM OU NÃO POR OUTRA DRO
I

I GA?~**

I~
SIM 1.
RÃO 9.
2.
N.E.

L ____________________

DESCRIÇAO VALOR

FOTAL GERAL L-

CASOS SIMPLES

iii

ACUMULADA SEQ

62
39
12

54. 867
34. 513
1O. 619

54.867
89.381
100.000

113

lOO OOO

lOO OOO

18. A maconha e'o esmalte Sao os produtos preferidos para possi
fveis suästituições.
É ** POR QUAL DROGA O MENOR DE RUA SUBSTITUIRIA A COLA **
I
I

I

|

I

IDESCRIÇÃO

VALOR CASOS SIMPLES

ACUMULADA SEQ

I

I

IMACONRA 2.

IESMALTE 3.
IBENZINA 4.

THINER 5.

ÉGASOLINA 6.

ÍLOLO 7.

54 839
16 129

34
1O

613
4 839
1 613
1 613
1 613
3 226
3 226
6 452
1 613
3 226
1

1

3
1
1

IMACONHA/COCAINA 11.

1

IQuALQ.UMA/ToDAS 12.

2

CocA1NA 19.
INÃO SABE 20.
CARBEX 21.

4

OUTRAS 4 3o.

2

TOTAL GERAL ---

62

2

1

19:11

lOO OOO

54 839

968
72 581
77 419
7O

79 O32

645
82 258
85 484
88 71O
95 161
96 774
8O

1OO OOO

lOO .OOO

I
I

19. A grande maioria dos menores entrevistados faà uso de drogas
entre 1 e 5 anos.
** MENORES DE RUA QUE USAM DROGAS, POR TEMPO QUE UTILIZA **

DESCRIÇÃO VALOR 'CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ

_

I-.mn °¡ u

01
MÊS
8
9
7.087
02 MESES 17 3 2.362

08 MESES
MESES 42
25 22 1.575
1.575
05
05 MESES 50 3 2.362

05 MESES 67 1 787
09
MESES
75
11 787
787
10
MESES
83
l«ANO 100 22 17.323
2lANOS
200
3
6.299
3ÊANOS 300 11 8.661

41ANOS 400 13 10.236
4 ÊANOS _e 5 MESES 450 1 787
51ANOS 500 13 10.236

61ANOS
500
3
2.362
71ANOS 700 5 4.724
8šANOS 300 3 6.299
9§ANOS 900 1 787
N%E. 9999 19 14.961

T%TAL GERAL ----- 127 100.000

7.087 1
9.449 2

11.024 3
12.598 4
14.961 5
15.748 6
16.535 7
17.323 8
34.646 9

40.945 10
49.606 11
59.843 12
60.630 13
70.866 14
73.228 15
77.953 16
84.252 17
85.039 18

100.000 19
100.000 19

1

20. O motivo que os leva ao consumo de drogas e caracterizado por
conceito subjetivo "gosta", "e legal", "faz a cabeça". Com 66,8%,
dässes pareceres, 8,5% por depressao. Sendo que para inibir a fo
1

i.

me apenas 4,7%.
7 ** MENORES DE RUA PEL0 M0TIv0 D0 USO DAS DROGAS **

D%SCRIÇÃO VALOR

CASOS SIMPLES

39 30.709
16 , 12.598
30 23.622

GÀSTA/LEGAL 1
VﬁCIADO

2

'1

BAPATO/FAZER CABEÇA

3

QDO TRISTE/CHATEADO

4

1
787
10 7.874

PROBLEMAS/ESQUECER v 55

5 4.724
5 3.937
5 4.724
5 4.724

I

6

(l%MM)TEMITME
R0RQUE AMIGOS:USAM

7

NÃO SABE

8

OUTROS

80

E

E

\

1A

ACUMULADA SEQ.

30.709 1
43.307 2
66.929 3
_67.717 4
75.591 5
80.315 6
84.252 7
88.967 8
93.701 9

šš“""
I

I

'E 99
Nd'o
°
I

I

I

I

I _______ ______ _______

8

6.299 100.000
ícqiní

TOTAL GERAL ---- 127 100.000 100.000
21. 65,3% iniciou O consumo de drogas pela necessidade de Iden
tificar-se com o grupo
I

I
I

I ** MENORES DE RUA SEGUNDO COMO COMEÇOU A USAR DROGAS **

DESCRIÇÃO VALOR

CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ

83 65.354 65.354
3 7.087 72.441
17 13.386 85.827

IRFUEEEIAIWEGOS 1.

IMWHO)l%$IM1J 2.
CURIOSID./QUIS/SOZ. 3.

3 2.362 88.189
5 3.337 92.126
2 1.575 33.7O1

ODO-EOI P/RUA 4.

NÊDSAEZ 5.

(ERROS 3.

N.E. 9

3 6.299 1OO.OOO

I

127

TOTAL GERAL --

100 .OOO

100.000

I

22. A aquisição da droga se dá pela compra ou junto a amlgos per
fëzendo um percentual de 50%.
** MENORES DE RUA SEGUNDO COMO CONSEGUEM AS DROGAS **

I~

1 _______________.___

DESCRIÇAO VALOR CASOS
********=***********

COMPRA 1.

11

30.709
48.031
51.969
57.480
73.228
83.465
87.402
91.339
100.000

127

100.000

100.000

ROUBA E GANHA 3.
BM.HMELR^ULA 4.

7

GOMPRA E GANHA_ 5.
N PODE/QUIS DIZER 5.

20
13

ROUBA E COMPRA 7.

5

OUTROS 3.

5

5

N.E. 3.
1 _____.___ , ____

I

I
1

ACUMULADA SEQ

30.709
17.323
3.937
5.512
15.748
10.236
3.937
3.937
8.661

39
22

GANHA DOS AMIGOS 2.

TOTAL GERAL ---

SIMPLES

I

... .--.

EB. Quando apresenta problemas de saude o menor, em sua ma1or1a

iu procura membros da família, ou O Pronto Socorro Cajuru
gostos de Saude. Perfazendo um total de 37,6% de procura nestes

locais.
ã** ONDE O MENOR PROCURA AJUDA QUANDO TEM PROBLEMAS DE SAUDE **

DESCRIÇÃO VALOR CASOS

MEMBROS DA FAM. 1. 31

ROSP.CLINICAS 2. 17

R.S. CAJURU 3. 24
ROSP.ñ IDENT. 7. 1
QUALQ.HOSPITAL 3. 6

3.3. N.S.DA LUZ 9. 3
R.S. STA EFIGENIA_ lO. 1

R.S. ATUBA ll. 1

R.S. CENTENÁRIO 12. 3
PAS. STA CANDIDA 13. 1
P%S. BAIRRO ALTO l4 1
PPS.CORAÇAO MARIA

P%.PROX.PR.TIRAD.
PLS. STA.hELENA
PLS. CAMARCO
PLS.CAPANEMA
!

|

P%S.STA.QUITERIA
QDALQ.POSTO SAUDE
FARIVIACIA ~

Em%%¶SmPM
O%SA DO PIA.

PROJETO DO PIA
AMBULAT.-SECR.CCA
I

AESOMA

SOS CRIANÇA
SUDS/INAMPS

SAÚDE PÚBLICA
SAUDE PUB.OUV.PARD.

OEDITE
GUADALUPE

MEDICO

SIMPLES ACUMULADA SE

13.136 136

7.203 339
lO.l69 508
424 932
2.542 475
1.271 746

424 169
424 593
1.271 364
424 288
424 712
424 136
424 559
424 983
424 407
1.271 678
847 525

6.356 881
2.966 847
4.661 5O3
4.237 746
847 593
1.695 288
3.314 102
1.271 373

3.39O 763
1.271 O34

l.27l 3O5
424 729
424 153

2.119 271

AMRXE
36.
5
2
ñ SABE 0NDE PROC. 37. 2

424

76 695

542

79 237

847

80 085

NENHUM LUG/ESP.SARAR.38. 14 5

932

86 017

NEWREM 40. 9 3

424

86 441

814

90 254

NiSABE/N E1C0U D0ENT.41. 9 3

814

94 068

%%UAÇM5A 42. 1

424

94 492

424

94 915

ll9

97 034

966

100 000

QUALQ.LUGAR/+PROX; 35. 1

Tümxcmmﬁmm. 39. 1

PUC
43.
1
qnmﬁ
80.
5
2
1LE. 99. 7 2

_; ___________________________________

TQTAL GERAL ---- 236 100 000 100.000
Zf. Das meninas entrevistadas, 66,6% ja ficaram grávidas uma vez
i

*% MENINAS DE RUA QUE JÃ FICARAM GRÃVIDA, POR VEZES QUE FICARAM *
1

É_

_.T _.________¢._____________._____________.___________
ACUMULADA SEQ

DESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES

-T .______________________._____.__._._....___________
UMA
VEZ 1. 3 55 667 66.667

DPAS VEZES 2. 2 16 667 33.333

F,,

N}E. 9. 2 16 667 100.000

_T __.____________z__¢¢________@________________.___¢_

TQTAL GERAL --- 12 100 000 100.000
25. Das que ja ficaram gravidas 8,3% tem filhos.
É ** MENINAS DE RUA QUE TEM 0U NÃO FILHOS **
-T _.___ :T _____.___. ¬ _.____________________________.__
ACUMULADA SEQ

DFSCRIÇAO vAL0R CASOS SIMPLES

Sim 62.1.101 83.333
8.333 91.667
8.333
NÃO
NLE.¿ ` 9. 1 8.333 100 000
T%TAL GERAL ---- 12 100 000 100.000

-T ____________________________
I

i

38“““
I

2§. Das que tiveram filhos, o numero de filhos não ultrapassa a
I

OI.
*¿ MENINAS DE RUA QUE TIVERAM FILHO, PELO NÚMERO DE FILHOS QUE
5 TIVERAM **
i

DESCRIÇÃO VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ.

UM FILHO l. l l00.000 l00.000 l

i_-.

TQTAL GERAL --- l 100.000 100.000 l
ZÍ. Os cuidados da criança sao delegados a pessoa caracterizada

como amiga.
Ê

*F MENINAS DE RUA QUE TEM FILHO, POR QUEM CUIDA D0 SEU FILHO **

-T _.__.____________ L _.___________________._________________.____

DÉSCRIÇÃO
VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ.
I _________________ ___________________________________________

AAIGA l. l 100.000 100.000 l

_% ___._.__._.--- .--- ' ----------------------------------.____ à. ____

I|

L
ir'
1
š 10 1 A *

TOTAL
GERAL --- l 100.000 100.000 l
ícxíííííiíííàníí‹_-í1u:n:n1í1nu1ç_c:ç_u-_:›¿__c:í:nà-1111.cn:-íc:í¿u:nn_íu-nuààniuíiíiíínícàiííiní
l

28. Das meninas entrevistadas 66,6% ja fizeram 0l aborto.
I ** MENINAS OE RUA QUE TIVERAM OU NÃO UM ABORTO **

'+""""f"""'“'I"'"""'W'“”""""ﬁ'*"*""""f¬""-“'*

DESORIÇÃOL VALOR CASOS ESIMPLES ACUMULADA' SEQ.
_+ ___._____- ------------------ f---é ---- é --------- é -----____.___ _¬|

. É . Ív'| !_ Z
I _' T

SIM 1. 6 ãi 66.6672
|,I
66.667
1W
1
i
'
:
.
NAO
2.
3
'
25.000?
1
91.667
2
NIB.
.
9.
I
1;
6.333=
lOOLO00
3
1 __-_----_- f-¬ ____.._____.._.__
TQTAL GERAL --- 12 iIOO.OOO , 1OO.OOO 3

J
A
H
1
.kw 5
5

1

ÚI

29. Dos que abortaram 25% fizeram O2 abortos.
I

I** MENINAS DE RUA QUE TIVERAM ABORTO, POR NÚMERO DE ABORTOS **

ÉESCRIÇÃO
VALOR CASOS SIMPLES ACUMULADA SEQ.
.L _____________ __.______.___ __________.____________.___.____ ____

$M ABORTO l. 6 75.000 75.000 l

E015 ABORTOS
2. 2 25.000 100.000 2
_-ncníúnpciniúàq-ninííííuiizíàníííííínçàíícnqàxníciííuiíçàxàuíí-à-ícxncn
IOTAL GERAL ---~ 8 100.000
100.000 2
u1:n¿.íu:c1ç1:_¿1¿¡íc:ííí:ní¶:íq:›:p
I

I

I
I

E
. 1 I_ _I

|¡._¡5I. . I Ii I

I

I

= v - CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
PRIMEIRA TENTATIVA - CONVÊNIO

Para que possamos analisar politica e cientificamente os
fin s a que serviu esta primeira tentativa de atendimento, e fun

Ã
.
I
O
I
I
Í,

damental, que estabeleçamos no plano conce itual

a pratica coti

diana estabelecida com este tipo de organi zaçao. É fundamental
que se entenda portanto, que o relato que vira a seguir e a pro
pria práxis.
Ê Para Kosik "a praxis abrange a totali dade da pratica huma
nat incluindo tanto a realidade objetiva d o homem, transformado
res da natureza e do mundo social, quanto a formacao da subjeti
vihade humana. Desta forma, todos os momen tos do homem, ou seja,
todos os seus tipos de ação, reflexão e sentimentos, que se ori

I\

i

É

Í¡
/

(Kosik l976:2Ol/2).

giram'Para
no trabalho,
da praxis“
Lefebvrefazem
(l96lparte
II: 6l-2),
sendo' um nivel da realidade
1

1

ial a vida cotidiana apresenta-se como um níveiída "totalida
dev ... (1961 II; 122 SS) entretanto, por constituir-se nivel da
realidade, a vida cotidiana, não se reduz~ ao conheëimento de si
tuaçoes circunscritas apenas ageste nivel da realidade. Estamos
I

SOÇ

|

~ . .1 ,

ao mesmo tempo, na vida cotidiana ... (196 l II: 46) nesse senti
do , as atividades superiores distinguem-se :daquelas da vida co
I

tidiana, mas dela não se desligam ... e do icotidiáno que emergem
as grandes decisões e os instantes dramati cos de decisão e de
ação ... Para Lefebvre, as atividades supe riores dos homens nas
cem do germe contido na pratica cotidiana. Essa afirmação de
!

IO

Lefebvre nos remete a importancia de estud ar o cotidiano, para

3

. .w.4-Íﬂ-:vn--..

V

iluminar a reflexão de problemas de conhecimento, qualquer que
seja o objeto em questão. (l)
¡ Reportando-nos ao documento elaborado pelos funcionarios do
I

!

Projeto Casa do Pia em ll/O2/92, resgataremos aspectos relevan
tes apontados nesta reflexão sobre as questões que contribuiram

para o fechamento temporario do projeto. Cabe ressaltar que os
fatos aqui relatados, por uma metodologia, não o serão na sua
H

tbtalidade. A priorização de alguns aspectos do documento foi
necessaria para que objetiva e suscintamente pudessemos situar a
realidade da epoca. Acrescenta-se também que os pontos princi
I

I

I

pais abordados mantem a sua forma original de relato conforme o
docuemnto ja acima citado.
ê

l ...“ha um desconhecimento de varios aspectos referentes a
!

historia do projeto e muitas informaçoes nos foram passadas ver
balmente, não existindo registros escritos das mesmas".
à . ."desde o inicio o objetivo dos tecnicos da SMCR, respon
saveis pelo projeto, era o atendimento de meninos de rua em dois
l

ãmbitos: suprir necessidades basicas de alimentação e profis
sionalização. Tentava-se o apoio de outras entidades, como por
exemplo instituições religiosas, para que assumissem os traba
lhos, mas a resposta foi negativa. Cogitou-se a implantação do

`|
1

« l 1 s /\ `

projeto na Casa do Pequeno Jofna1eiro,`mas houve grande resis
tencia tanto por parte da diréção quanto dos funcionarios desta
|

À!

instituição. Outras alternativas foram o Asilo Sao Vicente e o
Albergue São João Baptista, do primqiroâhouve resposta negativa
e o segundo sofreu um incêndio. O que se observa e que se andava

às voltas com um projeto com sérias dificuldades de viabilização
-dë espaço fisico. Todo este trajeto culminou no convenio do pro
jkto com Q Albergue Espirita da F.E.Pr.

No que diz respeito ao projeto escrito ...“ o que se sabe e
que este projeto que deveria nortear a pratica passou por varias

É

... àú»

II ~^,

essoas o que lhe conferiu falta de unidade e clareza".
..."sabe-se também que desde o inicio do projeto ate julho

equipe tecnica. O que se sabe até aqui e uma certa oscilação
tanto no grupo de funcionarios pelas substituições, quanto no
opjetivo inciial do projeto, que o convenio prioriza a alberga
I
I

gpm e deixa para o segundo plano a questao da educaçao e profis
sionalização".
|

i ..."os meninos eram atendidos no periodo da noite num es
pgço fisico improvisado em varios aspectos e junto com a popu
lﬁçao anteriormente atendida pelo Albergue Espirita".
.."eram atendidos meninos e meninas de sete a dezessete

Í ..

apos .

É ..“o convênio foi abruptamente interrompido".
É ;.."considera-se valido sobre alguns outros pontos referen
6

tes ao-funcionamento do convênio e que se acredita fazerem parte
de todo um movimento que culminou na impossibilidade de conti
I
I

npidade do mesmo. Como pontos negativos principais caracterizam
se a junção num mesmo local de meninos e meninas de diferentes

, .` _ | '

I

faixas etárias (inclusive adultos que eram atendidos no Albergue
em questao antes do convênio com o projeto) e a atuação basica
mente assistencialista oferecida aos meninos".
\

Í .."o lugar que se atribuia a este era o lugar de assisten
cúalizado".

~I

Íz

¿| ..."havia uma Kombi a disposição dos-meninos que rpercorria
o centro da cidade eÂos recolhia e os transportava para o Alber

gue Espirita". =

z.."ainda neste Albergue, os meninos encontravam um lugar

pêra alimentaçao e repouso, no entanto, voltavam para as ruas.
Dando continuidade às suas praticas ja conhecidas, ou seja, rou

ñ1J
bos e uso de drogas".
I

I

E
II
I

I ..“ja que os meninos deparam com a falta de clareza do

projeto, depararam com indefinições".

|.Í..

I ..."havia um intervalo de tempo entre a passagem da Kombi
pelas ruas e o inicio do atendimento no Albergue Espirita, in
tervalo esse ocioso. Surge entao a alternativa de se desenvolver
atividade com os meninos na Praça Plinio Tourinho, durante esse
intervalo".
| ..“a experiencia desse Albergue conveniado, somado a his
I

toria do Projeto ate entao, permitiria conclusões que, se devi
damente consideradas teriam evitado os erros posteriores:
l. Era preciso espaço fisico adequado;

Q 2. Era preciso separação por sexo e faixa etaria;
3 3. Era preciso preparar os meninos antes do seu ingres
I so no projeto, era preciso tambem cadastramento dos
I

* meninos;

I

I

4. Era preciso engajar o menino no projeto como respon
savel pelo mesmo e não como assistencializado;

I 5. Era preciso um projeto teoricamente consistente, que

IL. I

~ embasasse e norteasse a pratica;
I

, 6. Era preciso clareza dos objetivos, de condução e de
direçao do projeto;
7. Era preciso preparação de funcionarios.

I .."desfeito o_convenio, os meninos voltaram para a rua, e
dt fora, se fez recair com peso, votos de descrédito em'um pro
I

jeto recem implantado e que fechou.
!

" l. Sonia Penin, Cotidiano e escola: Aiobra em construção
Sao Paulo, Cortez - Autores Associados, l989, vol. 2.p.
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¡ VI - A CONSTRUÇAO DO ALBERGUINHO

l SEGUNDA TENTATIVA
¿ Subsidiados ainda pelo Relatorio elaborado pelos funciona
rios do Projeto Casa dp Pia em ll/92, sabe-se que:
É ..."do espaço fisico tanto o Albergue quanto a Unidade es
tãvam em construção, estando o primeiro com a construção consi
deravelmente avançada em relação a Unidade. Ja nesta epoca se
I

aäertava para a inadequação do espaço fisico, principalmente sua

fragilidade para com os fins propostos, e a falta de salas para
I

aÊatividade“.

Em O7/ll/91 a Prefeitura Municipal de Curitiba, durante a
gestão do Prefeito Jaime Lerner estruturou um Albergue, mais co
mumente chamado “Alberguinho". Prevendo atingir meninos e meni

1
.
.
.
recreaçãz.
o
¬
I

nas de sete a dezessete anos, com atendimento das necessidades
1

l¡I

bësicasz alimentação, saude, acomodação no periodo da noite.
Sendo que durante o dia, o tempo dos meninos era' "ocupadoﬁh com

JP ~ . f . I! _ _ .

1 ..."repetiu-se_parte da nistoria, assim como repetiu-se a
nçao de faixas etarias e de meninos e meninas, a inadequação

do

Í espaço fisico e a não responsabiLidade e engajamento dos me¬
ninos no projeto, que continuaram a ocupar.o lugar de assisten
cializado".
, ..."um projeto de cunho fundamentalmente pedagogico e inau

¡1

n 5 - . - . "'

gprado sem proposta escrita e sem espaço fisico viavel para a
intervenção da area em questão".
.. quanto a estrutura fisica antes mesmo da inauguraçao do

Í

..¬... 

IAlbergue alguns problemas ja se apresentavam: o predio havia si
do construído sem sistema de esgoto; a massa dos vidros foi pin
ftada sem estar seca".

g ..."no periodo posterior a inauguração foi se percebendo a
šfragilidade do predio, goteiras no telhado, etc".
H ..."um Albergue tem a função de alberguar, ou seja, ofere
cer pousada, porem, em nosso albergue, a porposta dos serviços
retomou um tanto confusa, uma vez que o albergue não era so um
albergue, era o projeto Casa do Pia".
I

2 ...“se porpunha a algumas coisas mais, tais como: tres re
feições diarias, serviços de recreação e lazer, serviços tecni
I

kos funcionando no local e toda uma equipe de monitores para o
trabalho com os meninos. Esta equipe se dividiu em grupos de re
pepção (responsavel pela recepção e revista), acomodação (res
ponsávei pela ambientação), recreação (responsável por jogos e

I.
|

atividades de lazer) e vigília (responsavel pelos plantões no
Í

1

turnos). Os meninos so poderiam permanecer no albergue das 18:00
›

às 09:00 hs do dia seguinte, sendo que retornariam no horario do
almoço e posteriormente a noite. Durante o dia seriam ofertadas

I..~.

atividades recreativas na Praça Plinio Tourinho, enquanto as
oficinas nao estiverem prontas".

Quanto ao projeto escrito de então para a "Casa do Pia",
este andava pela mão de varias pessoas, era alvowde discussões,
e pouco se prestava a fornecer um norte. Fazia-se alusão, neste
projeto a educação pelo trabalho, mas não se tinha claro como
chegar a esse“objetivo. Os monitores participavam de treinamen
tos e discussões sobre o projeto. 0 predio do albergue no Capa
nema estava em fase final de construção. Do objetivo do projeto
se tinha claro que forneceria satisfação às necessidades basicas
Í

(alimentação e pousada) e possibilitaria acesso a educação e
profissionalização. Nesta epoca vai-se fazendo claro que a prin
I

I

l
I

I
I

. z¬$›|n'\~¬I'!ä¡íI\vv¡n¬.
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cﬁpal intervenção junto a população seria pelo serviço de Peda
gggia."

..“antes da instalaçao da unidade, a praça contava com um
gfupo de monitores e uma coordenação, mas contava tambem com se

,I,

rias dificuldades: o espaço não delimitado e a praça era fre
I

quentada por maiores de rua e mendigos e quase sempre com gar

rpfas'de bebida e/ou drogas e não havia policiamento. A maioria
dos monitores recrutados e selecionados não tinham qualificação
para as atividades recreativas e também não houve treinamento. A
praçapraça não contava com espaços fechados para atividades, o
unico espaço coberto que se dispunha naquela epoca, era debaixo
db viaduto. Durante as tentativas de se desenvolver atividades
era muito comum a interferência dos maiores, quase sempre uma
interferência negativa, impossibilitando os trabalhos".
.."nao havia um projeto sistematizado para as atividades
díurnas dos meninos, o que se tentava era sempre na base da im
I

I

`.

ptovizaçäo. Em final de novembro, inicio de dezembro, aproxima

dëmente, se opta pelo fechamento da praça e a equipe fica no
I

aguardo da inauguraçao do predio da unidade, tambem em varios
aspectos inadequadosﬁ.
I

I ."os meninos e meninas de sete a dezessete anos foram pa
Ío
Fã

mundo colorido da Casa do Pia como convidados. Onde em tro

I

'oa de pousada e comida, esperava-se que estes se contentassem e
ﬁicassem comportados, respeitando as normas impostas e vivendo

i1

I

cpnforme o referencial de vida que não era o seu, que era
alheio, numa casa que como o proprio nome vem a dizer e dele".
.."o menino nao queria sair do albergue quando era preciso
q tentava entrar quando não era permitido. Acreditava-se que boa
ﬁarte dos problemas devia-se a falta de atividades para os meni
I

.' fu
T‹

E\

nos durante o dia, uma vez que não haviam oficinas e salas de
aula, e o espaço da praça tornou-se inviavel. Tanto os meninos
I

IÉ

1 `-'?'ë.

_ﬂ7%.

quanto os funcionários eram alvo de ameaças constantes pelos a
dultos e traficantes que assolavam o predio".
.."somando-se a isto, a falta de uma proposta consistente

1~›..

de atuação, uma equipe tecnica se formando aos poucos também sem
uma proposta clara de atuaçao tecnica, funcionando como um "cor
l

I

po de bombeiros", a falta de um administrador eficiente, de de
finiçäo de funçoes em geral, segurança ineficaz, condições alta

mente insalubres de trabalho, insuficiência de funcionarios,
inexistência de um codigo de normas e/ou regimento interno defi
nﬂdo, alguns monitores completamente inadequados e a perda de

I^.f..

i

vista dos objetivos pedagogicos e educacionais do trabalho em
ddcorrencia da propria falta de estrutura, planejamento e orga
nﬁzaçao anteriores a inauguração do projeto pode-se começar a
pemsar no porque do fechamento temporario do projeto Casa do
Pišà".

..."para alguns tecnicos, não vendo mais como intervir no
qubdro, o que restava era apontar para a necessidade de fecha
mento a reestruturação geral do projeto, uma vez que a continui
\

dade do mesmo poderia acarretar sérias conseqüências. Varias fo
ram as reuniões e varios eram os argumentos que subsidiavam uma
decisão de fechamento. No entanto sempre persistia. O resultado

foi a pratica pela pratica. Os funcionarios estavam desgastados,
o desânimo imperava juntamente com o descrédito do projeto".

“ A fim de melhor escalrecer as primeira_intençÕes desta Ins

tituiçao seria necessario reproduzir o conteudo da proposta for
mal. Mas, infelizmente, a mesma nao encontrava-se disponivel
quando da realização deste trabalho;
I

|.

..."as opinioes divergiam, persistiu a continuidade dos

trabalhos ate que em O2/O2/92, o projeto fecha abruptamente em
decorrência de situações que chegaram, finalmente, em seu limi
te".
.

I
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I

Í .."fechamento do “Alberguinho" inevitavelmente, a clien
tela, a princípio atentida, voltou às ruas de Curitiba. Em ulti
I

@a instancia, mais uma vez, provou-se a essa criança a incompe
3.

tencia politica em lhe prestar seus direitos. Acrescenta-se ao
netorno para a rua a descrença ainda maior dessas crianças, mui

das das quais ja haviam passado por outras instituiçoes, nas
gromessas dos adultos".
I

I Concomitantemente ao fechamento desta instituição, onde ve

nificou-se que a atitude meramente assistencialista não atendia,

de fato, a essa clientela, fez-se necessario, partindo-se dessa
axperiencia, estabelecer novas diretrizes para o atendimento
ﬁestes meninos e meninas. Respaldados pela certeza de que o puro
assistencialismo não bastava, e com a convicção de que os direi
tos minimos constituidores da cidadania deveriam ser garantidos,
elaborou-se uma proposta que consistia em desenvolver ações vol
I

qadas para o atendimento desses meninos e meninas atraves do
projeto "Casa do Pia", que compreendia os seguintes subprojetos:
E a) Complexo de Albergagemz
I

F

š - Propõe-se ao atendimento das necessidades basicas da
I

população atendida.

IE~. 1 ,
b) Unidade de Aprendizagem e Cultura:

- Propõe-se a oferecer programas educacionais e relati
vos ao trabalho com vistas a promoçao do exercicio da cidadania
destes (as) meninos (as) de rua.
I

~ c) Casas de Apoio:

I - Propoe-se a oferecer abrigo e atendimento tecnico nas
I

äreas de pedagogia, psicologia, serviço social e saude.
¡ Este ultimo subprojeto foi desmembrado do projeto original
"Casa do Pia", apresentando organização independente embora,
atendendo a mesma clientela.

. `_ .H
I

I

I

I

|
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Cabe acrescentar tambem, conforme relato de Antonio P. de
Sbuza, tecnica desse projeto que, embora tenha sido estabelecido
“ compromisso de "tambem ir para a rua com os meninos", visan
UF”
I

dp: conhecer melhor a dinamica de vida que a rua impunha, esta

belecer vinculos e caracterizar melhor a clientela, o que veri
ficou-se de fato e que, enquanto alguns poucos procuravam garan
tir este contato e espaço de compreensão, muitos ausentavam-se e
buscavam subterfugios diversos para manterem distanciamento des

sa realidade. O "Brincando na Rua" foi portanto uma tentativa,
ainda que remota, de manter algum trabalho junto a esses meninos
elmeninas. Entre uma brincadeira e outra, um pacote de cola, um

curativo ou a simples presença, o sonho da “Casa do Pia" ia se
I

fazenda.
I

_Para uns a "espera do paraiso", para alguns "apenas mais
um", e para outras a possibilidade de realização de uma proposta
o¢sada,~porém necessaria.
i

1
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ôtl - Projeto Casa do Pia - A Terceira Tentativa
' Uma nova Compreensão
É

|

5

Ê Destinando-se a uma populaçao alvo mais restrita de crian
ças e adolescentes meninos, na faixa etária de sete a quatorze
anos, dispunha de um total de oitenta vagas. Sendo sessenta va
gas destinadas a albergagem e acesso a Unidade Aprendizagem e
I

I ,`, I
É

‹

Cultura (UAC) para meninos e vinte vagas para meninas que teriam
aqesso somente a UAC (Unidade de Aprendizagem e Cultura).

Propondo uma ação anti-correcional e anti-repressiva, uma

verdadeira promoçao humana, que fosse alem do "puro assistencia
i

lﬂsmo" ou da perspectiva simplista e domesticadora de reinte
gnaçao social. Para tanto, objetivava a satisfação das neces
sibades basicas, acesso aos beneficios culturais, acesso a esco
larizaçãe e conhecimentos relativos ao mundo do trabalho.

; Para viabilizar a concretização dessa proposta a nivel ope
rabional, alem de tecnicos, pessoal de limpeza e cozinha, incor
I

porou-se ao quadro funcional da Prefeitura Municipal de Curitiba
umãnovo agente educativo, denominado Assistente de Desenvolvi
É

mehto Social, mais comumente reconhecido como Educador Social.
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Í VII - PROPOSTA FORMAL

¡ Para facilitar a compreensão da organização da instituição,
|

I

reproduziremos a Estrutura Funcional, o Organograma, a descriçao

4 _,

eiatribuição das funções dos diferentes agentes educativos da
I

“Çasa do Pia".
I

I No sentido de viabilizar uma melhor compreensao de como se
pensou a operacionalização da “Casa do Pia", consideramos funda

mfntal a reprodução dos subprojetos de Albergagem e da Unidade

de Aprendizagem e Cultura (UAC). Acrescentaremos também as areas
I

de intervençao dos serviços de Psicologia e do Serviço Social na
sua operacionalização.

I
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7.1 - Estrutura Funcional

j7.l.l - Casa do Pia
O projeto-Casa do Piá e composto por tres subprojetos, da
saber;

a) Albergue: destinado ao atendimento de meninos na' faixa
etária de O7 a 14 anos.
D) Unidade de Aprendizagem e Cultura: destinada ao atendi
mento de meninos e meninas de O7 a 14 anos, com capacidade para
80 crianças, sendo 60 do sexo masculino e 20 do sexo feminino.

c) Casas de Àpoio: destinadas ao atendimento de meninos e
meninas de 15 a 17 anos, através de entidades conveniadas e Se
cretaria Municipal da Crianca.

C Albergue e administrado por um Diretor, assessorado por
um tecnico auxiliar, que responderá pela funçao diretiva na au
sencia daquele. O Albergue contara com educadores sociais, nas
areas.de recepção, recreação, acomodação, vigília e disciplina.
A Unidade de Aprendizagem e Cultura e administrada por um
Diretor e conta com um corpo tecnico formado por tres pedagogos,
dentre os quais um deles responderá pela~direçao, a criterio do
Diretor, em sua ausencia.
“'É de responsabilidade desta Unidade o planejamento, exe
. _ fx;
cuçao, controle e avaliacao da proposta pedagogica da Casa do
Pia em seus tres âmbitos nucleares. Para tanto contara ainda com

oficinas. ë

umašeqqípg de professores, educadores sociais e instrutores de
_ ..¡

ü %_O subprojeto de Casas de Apoio atende jovens de O7 a 17 a
noäÉ~por meio de entidades saciais comunitárias conveniadas com
a ššcretaria Municipal da Criança.
A: :J
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§7.l.3 - Descrição e.AtribuiçÕes das Funções

7.1.3.1 - Diretor Geral
Q "Razão do cargo: fixar diretrizes gerais para a. organização
e funcionamento da Casa do Pia, bem como sua coordenaçãoemecuti

va; emfconformidade com a filosofia do projeto da Casa do Pia.
:Descrição de funções:
f promover a integração politico-administrativa da Casa do

\.

Pia com a Secretaria Municipal da Criança, Juizado da Infancia e

da Juventude e demais orgãos cujas atividades se interrela
cionem;

- estabelecer diretrizes gerais de funcionamento da Casa do
Piá em concordãncia com a linha de ação da Secretaria Municipal
da Criança + Nucleo Regional da Matriz;
.¬ promover a integração da equipe multidisciplinar;

¬ promover a integração da filosofia da Casa do Pia com as
Casas de Apoio;

_ avaliar o desempenho global do Albergue; da Unidade de
Aprendizagem e Cultura, garantindo a consecução das metas Afixa
das ; f

7.1.3.2 - Assessor Tecnico da Direção Geral

Êazão de ser do cargo: assessorar tecnicamente a Direção
Geral e responder pela_função diretiva na ausencia da mesma.
Descrição de funçães:

¿¿ äšplanejar, organizar e controlar as. atividades diarias
juâtamente com a Direção Geral; 5
“Êí ﬁíelaborare encaminhar todos os assuntos ã Direção Geral;
.,%;substituir~a Direção Geral em sua ausencia.

- -1 : 'I
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7.1.3.3 - Diretor do Albergue

g Razão de ser do cargo: planejar e organizar o funcionamento
doÊAlbergue. em consonãncia com as diretrizes emanadas da Di
rèção`Geral, responsabilizando-se pela consecução das metas fi
xadas,

yﬂ Descrição de funções:
- planejar e organizar o funcionamento do Albergue, bem co
mo sua rotina diariaƒ

- coordenar, supervisionar e avaliar o trabalho dos educa~
dores sociais do Albergue sob sua responsabilidade;
- supervisionar a atuação da equipe de `vigilãncia (Guarda
Municipall da Casa do Pia*

- promover a integração das equipes de trabalho;

- garantir a operacionalização das propostas norteadoras
das ações.

7.1.3.4 - Diretor da Unidade de Aprendizagem e .Cultura
da Casa do Pia

Razão de ser do cargo: planejar e organizar o funcionamento
da Unidade, em consonãncia com as diretrizes emanadas da Direção

Geral, responsabilizando-se pela coordenação das funções tecni
`I

co-pedagogicas.
fDescrição de funções:

- planejar e organizar o funcionamento da Unidade, bem como

sua rotina diaria§
- garantir a operacionalização das propostas norteadoras
daszações;

- coordenar e supervisionar o serviço tecnico-pedagógico da
Unidade;

a promover a integração das equipes de trabalho, visando a

56

consecução da filosofia educacional prevista pelo Projeto;

Q, - orientare acompanhar o trabalho a ser .desenvolvido nos
três ãmbitos nucleares da proposta pedagogica: escolarização,
trabalho e promoção cultura
7.1.3.5 - Coordenador Administrativo

t Razão de ser do cargo: coordenar o funcionamento adminis
l

trativo a ser implantado no Albergue e na Unidade de Aprendiza
gem e Cultura da Casa do Pia, subsidiando, assim, a realização
das tarefas especificas dessas unidades.
_Descrição de funçoes:

- coordenar o funcionamento administrativo, subsidiando sua
efetivação no Albergue e na Unidade de Aprendizagem e Cultura;
- orientar e acompanhar os serviços administrativos do Al
bergue e da Unidade de Aprendizagem e Cultura;

- apoiar o serviço tecnico em medidas tecnicas que impli
quem questões administrativas.

7.1.3.6 - Coordenador do Serviço de Saude

Razão de ser do cargo: fixar diretrizes para organização -e
funcionamento do serviço: planejar e organizar «em consonãncia
com;as diretrizes emanadas da Direção Geral, as atividades rela
cionadasã_Saude.
Descrição de funçoes:

_ - coordenar e supervisionar o serviço de saude da Casa do

.¡'¡ .

Plê:

èi ii-¿responsabilizar-se pelo atendimento pre-admissional e de
acompanhamento;

_ §;- promover o intercãmbio entre Secretaria Municipal de Sau
ëe,äSecretaria
Municipal da Criança e Nucleo Regional da Matriz.
r.: _

gr. ' ._ \= _
‹í_..
'_.. _.
._,_
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7.1.3.7 - Assessor Técnico do Albergue

r'. '

:+ÇRazão de ser do cargo: assessorar o Diretor do Albergue,
co-responsabilizando-se pelo funcionamento do Albergue, em con
formidade com as propriedades fixadas pelo Diretor do mesmo.

Descrição de funçoes: W
z§-~planejar, organizar e controlar as iatividades diarias,
estabelecendo prioridades em conjunto com o Diretor do Albergue;

Í - elaborar e encaminhar relatórios periódicos sobre ativi
dades e ocorrências do Albergue;

- substituir o Diretor do Albergue em sua ausencia.
7.1.3.8 - Educadores Sociais da Unidade de Aprendizagem
e Cultura

Descrição de funçoes:

- participar da elaboração, organização e realização de
atividades individuais e coletivas, desenvolvidas junto aos edu

I.A.

candos e demais membros do Projeto;

- auxiliar o professor ou instrutor em seu trabalho com” o

aluno;

- comunicar a ausencia de professor ã supervisora escolar,
assumindo, sob orientação desta, as tarefas pedagogicas;
f f orientar o educando quanto ao uso do predio, e .quanto ao
convivio
grupal;
._ 1I'.
'\

¡.

.f

`;{-- intervir junto ao desenvolvimento da criança e do adoles
cente de forma educativa, contribuindo favoravelmente para o seu
desenvolvimento;

,A Â? - atuar em grupo e com o grupo de funcionarios e de meni
nos; desenvolvendo praticas coletivas de atuação;

Í šﬁ - atuar junto ao educando, a partir de parãmetros que con
sidsrem a complexidade da natureza do problema menino de rua;

-¿

S8

Êl_participar de estudos e grupos de trabalho da Casa do Piá
e secretaria Municipal da Crianca, que auxiliem na compreensão
de uma visão de totalidade do universo do educando;

_z1

f. _ifzregistrar situaçoes consideradas relevantes em livro de
~.

ocorrências, permitindo o repasse para a equipe de funcionarios;
'š¢'elaborar o Codigo de Conduta, juntamente com os educandos
e demais educadores e Servicos, garantindo uma atuação ¢@¬pârt1
ciparivà e democrática dos envolvidos.
.

7.1.3.9 - Educadores Sociais do Albergue

7.1.3.9.l - Recepção
_ controlar a entrada dos educandos;
- organizar e controlar a sala de pertences;

- proceder a distribuiçao de roupas limpas e toalhas para
os meninos;

¬ efetuar a revista;
`+ acompanhar o banho;

~é recolher e encaminhar roupa suja a lavanderia;
- efetuar o registro de frequencia dos meninos.
7.l.3.9.2 - Acomodação/Disciplina

- atender o movimento dos meninos no espaço fisico (uso de
banheiros e salas de atividades);
- trabalhar a ambientação dos meninos novos;

ra- ' '

ff atender na utilização do refeitório;
i ä; providenciar material de uso nos banheiros;
~.§§ auxiliar no respeito as úórmas e horarios;
agf intervir em situações de conflito;
Ê; vigiar e impedir o uso de drogas e armas.

¬¿
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7.l.3.9.3 - Recreação
--planejar a execução de atividades recreativas;
- organizar o uso do material das atividades recreativas'
- responsabilizar-se pelo material;
¬ acompanhar grupos de meninos que saiam para atividades
recreativas externas.
1

7.l,3.9.4 - Vigília
- cuidar da acomodação dos meninos dos dormitorios;

- orientar quanto ao uso do dormitario;
.- zelar pela disciplina no dormitorio;
- acordar os meninos pela manhã;
- acompanhar a arrumação dos dormitorios e higiene pessoal

¬ ajudar no café da manhã.
A'

7.1.3,9.5 _ Vigilancia

- zelar pelo patrimonio interno e externo;
- zelar pela segurança fisica dos educandos e funcionarios
¬ coibir o uso e o porte de drogas e armas'
J intervir, de preferencia sem uso de força, em conflitos
entre educandos e destes com funcionarios;

- observar as normas de atuação fixadas para o funcionamen
to;

- elaborar relatorio das ocorrências de seu ãmbito, bem co
mo de indicios de atividades ilícitas e encaminha-lo ao Serviço
administrativo.
a"' '
7.1.3.9.6 - Auxiliares de Enfermagem
-‹

; f ministrar medicamentos conforme prescrição medica

5 - realizar curativos;
¡ - agendar consultas'

.;5. .

.;\ '
1' .
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fg- acompanhar educandos em atendimentos de saude emergen

ciais externos;
f¡- dar assistencia em carater permanente a educandos em con
dicãopde internamento.

i7`.1.3.9.7 - Cozinha

- preparar as refeições, conforme cardápio
`  fixado pelo De
partamento de Nutrição da Secretaria Municipal da Criança;
- controlar e administrar o uso de materiais e gêneros ali
n

mentícios da despensa;
+ higienizar adequadamente a cozinha e despensa;

I”- manter
` r as condicoes de higiene fixadas -pelo lServiço

Tecnico de Saude.

7.l.3.9.8 - Serviços Gerais
Lavanderia e Rouparia

- responsabilizar-se pela higienizaçao=das roupas de mesa,
cama e banho e das instalações, conforme as normas de segurança
previstas pelo Seryico Tecnico de Saude
Limpeza

- responsabilizar-se pela higienização da área interna e
.externa da Casa-do Pia.

P

62

?.2f- Subprojeto de Albergagem
1

¬?.2.l - Apresentação

às O subprojeto de Albergagem prevê normas de funcionamento

para o Albergue da Casa do Pia, sendo este .destinado ao atendi
mento de necessidades basicas para crianças e jovens do sexo
masculino entre O7 e 14 anos.

7.2.2 - Justificativa
A partir do reconhecimento das dificuldades relativas ao
trabalho com meninos e meninas de rua, constatou-se a necessida
de de um atendimento segundo faixa etaria e sexo das crianças e
adolescentes.

,Esta classificação se deve ã divergência de interesses en
tre a faixa etaria atendida pelo Projeto (O7 a l7 anos), acres
cida das diferenças de manifestações de comportamento, gostos e
habitos_entre crianças e adolescentes. A abrangência de idade,
entre outros, ocasiona problemas referentes a coação dos maiores

I.

sobre os menores, expressa pela indução ao roubo, uso de drogas,
abuso sexual e outros. Pelos mesmos motivos, faz-se necessario
um atendimento em local especifico para meninas cuja condição de
vida e.ainda mais agravada, pois ã situação de abandono, soma-se
a condição de ser mulher, numa sociedade caracterizada em varios
aspectos pelo machismo. Alem disso, ela sofre .as consequencias
da prostituição e maternidade prematura, condições essas que ge
-ralmente incentivam a rejeição por parte da sociedade e_do pro
prio grupo.
O que se constata nessa população de meninos e meninas Ade
rua e que embora vitimas de um mesmo contexto,~trata-se de rea
lidades diferentes.

II

‹
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›

“¿Nesse sentido, propõe-se a criação de um Albergue para me

ninos entre O7 e l4 anos, sendo as demais faixas etarias ei tam
bem as crianças e jovens do sexo feminino atendidos pelo subpro
jeto Casas de Apoio.

7.2.3 - Objetivos

7.2.3.1 - Propiciar o atendimento às necessidades basi
cas de:
* moradia;
4+

alimentação;

*'higiene.

7.2.3.2 - Prestar atendimento de saude de acordo com o
previsto na Proposta do Serviço de Saude da Casa do Pia.

7.2.3.3 - Possibilitar atividades de lazer e de adequa
do convivio grupal.

7.2.3.4 - Promover e manter a integração do Albergue
com a Unidade de Aprendizagem e Cultura.

7.2.3-5 - Atender os usuarios em situação de emergencia
encaminhados pelo S.O.S. Criança. Juizado da Infãncia e da Ju
ventude e outros orgãos afins.

.: _

7,2.4 - Dos Educandos
‹.~.›

. |'_ 1 '
É1

.àÍ- Condições para ingresso: Â
1

J

.I

';Q* estar dentro da faixa etaria prevista;
../

:J I

-'~. :í .

.É ‹.

¿¿W éstar comprovadamente em situação de rua;

Agi* ser cadastrado no Projeto Casa do Pia.
ÊÊ- Condições de permanência;
.. _ ~›+
¿_
¿¿. observar normas de convivio adequadas entre usuarios e

\.

funcionarios;
,¡ I\'
Í.
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* participar das atividades da Unidade de Aprendizagem- e
Cultura da Casa do Pia;
* participar de forma atuante e responsavel .dos trabalhos
de rotina do Albergue.
Obs.: As normas relativas a ingresso e permanência do educando
na Casa do Piá constam de forma detalhada no regimento interno.
A-eParticipacao dos educando nas atividades de trabalho:

*-participar das atividades de vida diaria, possibilitando
/"
habitos e atitudes positivas: guardar e zelar por seus perten
ces, brinquedos e materiais usados em atividades, organizar seus
dormitorios e contribuir para a limpeza e higiene do ambiente.

Obs.: Esta participacao sera organizada conforme escala de tra
balho a ser elaborada em conjunto pelos monitores e usuarios. As
atividades serao acompanhadas pelos educadores.

7.2.5 - Albergue - Organização

Capacidade: eo crianças e jovens
,Sexoz masculino

Faixa etaria: O7ea l4 anos

Estrutura tecnica Direcao
administrativa Assessor Tecnico
Assistente Administrativo

Horário de_ l7hOO às O8hOO pernoite para educandos
Atendimento: da Unidade de Aprendizagem e Cultura
l8hOO as O8hOO pernoite para educandos
externos

ianoo as 19h30 jantar
ovnoo as oanoo café da manha
l2hOO às l3hOO almoço
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Serviços

Prestados Educadores-Sociais: recepção
_acomodação

disciplina

vigilia
recreação

Serviços Gerais
Alimentação
Saude

Vigilancia
1.2.6 - Dinãmica de Funcionamento

- Linha Gerais
zÓ educando Será recebido pelo serviço de recepção onde pas

sara por uma revista, tomará banho, fara seu registro (frequen+
cia) apos o que entrara para o Albergue.
No espaço fisico do subprojeto Albergue serão ofertadas
atividades de recreação entre l7hOO e 22hOO.

Os serviços de acomodação e disciplina serão responsaveis
pela ambientação do educando no interior do predio.

.''

"À vigilia compete-acompanhar e zelar pelos_educandos quando
Os mesmos estiverem no dormitorio. O dormitorio abre às 22hOO e
ate as 22h30 os educandos deverão estar em seus quartos.
'\

, ,As`O7hOO os mesmos serão acordados. Apos o café da manhã
os educandos deverão ser encaminhados para a Unidade de Aprendié
; \-' '

zagem e Cultura ou para o espaço externo, quando desejarem sair
daiÇasa do Pia.
Egg Às O8hOO o Albergue fecha e volta a atender entre l2hOO e
l3hOO para o almoço. Às l3hOO os educandos deverão encaminhar-se
para a Uñiﬁãdë dê Aprendizagem e Cultura ou para o espaço e×ter~
1: 

,.
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O Albergue reinicia seu atendimentó às l7hOO para educandos
da Unidade de Aprendizagem e Cultura e as_l8hOÓ para os que es
tiverem fora da Casa do Pia.

i
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7.§ - Subprojeto da Unidade de Aprendizagem e/cultura
ufãá Proposta Pedagõgica

.,7.3.l - Apresentação

Como parte do Projeto Casa do Pia, a àrea de atuação do
trabalho pedagógico diz respeito ã educação» enquanto analise,
ação e intervenção ordenada_e sistematizada, tendo~ em vista a
formação dos educandos.
‹

Todos os esforços serão concentrados em tres ãmbitos nu
cleares, a saber: escolarização, trabalho e promoção cultural.
O projeto pedagogico compreende.a propria filosofia ieduca

-I

cional da_Casa do Pia, bem como a metodologia a ser empregada.

7.3.2 - Justificativa
A tarefa pedagogica, que e relativa ã educação, perpassa,
sem duvida, todo o trabalho da Casa do Pia e diz respeito funda
mentalmente ã humanização do proprio homem e ã eduõação do cida

_dão, voltada para a formação do sujeito politico.
¿_ Sabemos que o assistencialismo ameniza as mas condições de

vida do individuo, mas que não lhe oferece condições de supe
ração destas.
Dai a importãncia da clareza a respeito dos limites e das
possibilidades da educação em relação ã situação concreta dos

.' |

z‹.
;
dos. `
`_
.
"». L

meninos e meninas de rua.

f Ao estabelercemos propósitos devemos ter claro, tambem, que
."'
_ ¡`¡
agidealizaçao do processo não nos conduziria a melhores resulta


.1

\.

I

f aSeria ilusão pedagogica supormos que teriam sido resolvidas
as questões das populações marginalizadas, permanecendo inalte
nadas as condições materiais de existência, as relações de pro

dução e.as estruturas de poder societarias. É possível, entre¬
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tanto, atuarmos no sentido da democratização do saber e de uma
compreensão mais elaborada da propria existencia.

7.3.3 - Objetivos
Visando ã formação do cidadão, propomos:

'- o acesso aos beneficios culturais produzidos socialmente;
-'o acesso ã escolarização;
z- conhecimentos relativos ao trabalho.
7.3.4 - Compreensão do Problema
I_

- quem e o menino(a) de rua;

- politicas publicas de atendimento;
- as diretrizes do trabalho pedagogíco,
Fruto malquisto de uma sociedade que o ve-como ameaça, se

esconde o PIÁ: triste, alegre, dissimulado, violento, anarquico
por excelência. Sem eira nem beira, perambulando sozinho ou .em

bandos, lutando pela sobrevivência, tem piolho, sífilis e doen
ças de pele, maternidade e paternidade precoces, tem fome, frio,
e perseguido e apanha porque rouba para comer. Agride porque e,
em ultima instãncia, a linguagem que permeou sua existência des
de antes de seu nascimento.
Ha-solução possivel?
Solução para quê, a favor de quê, a favor de quem?

É1
.._

-.

t, ,Filhos_da miséria cultural e social _considerados -anti
sociais, são "sociais" porque filhos da inserção marginal de

._;;â-ë=_-~f;'
_,
I
_

_ ~ .. -É l - 1lí f f ' Y f ~ '

seus proprios pais no mercado de trabalho e portanto partes in
'-' I- -.›..'
2 .'
regpàúúes do sistema. Culpa-se a vitima por sua ~marginalidade.
"Ser marginal não e traço de personalidade, como a psicologi
zação do miserável faz crer: marginal e o tipo de inserção no
mqrcado
de trabalho de segmentos da_pOpulação brasileira". (Vio
äš šë
1eﬁﬁ@z>.
...x __...
V.
_ I.I.
(L:

\
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ÍA explicação ideológica do fenõmeno da marginalidade atri

bui as carencias psíquicas e culturais as razões explicativas da
marginalidade. O individuo insere-se de modo improdutivo no mer

cado de trabalho, devido às suas proprias deficiências e, .por
iésó; colocado “a margem" da sociedade, e excluído dos benefi
cios propiciados pelo desenvolvimento,nacional. Culpa-se a viti
ma duplamenteí por estar a margem e por produzir a ~sua propria
,.

pobreza.

Uma analise de conjunto, que cohceba o(a) menino(a) .de rua
como síntese de multiplas determinações, supõe considera-lo como
ser em sociedade, ocupando um lugar determinado às populações
marginalizadas no sistema capitalista. Deixar de percebe-lo por
uma otica moral ou psicologistica e um avanço necessario.
Outro ponto decisivo para o entendimento e encaminhamento

do problema refere-se a propria politica de assistencia ao me
nor, que podemos caracterizar em seus tres momentos principais:
- atendimento medico-profilatico, baseado nos ensinamentos
da higiene e da eugenia, até o começo do seculo;

- politica correcional por parte do poder publico e filan
tropica por membros da elite social, a partir de 1927 com a pro
: ÍÉ

mulgaçao do primeiro Codigo de Menores;

"- política de carater assistencialista, cuja principal ação
foi de abrigar crianças e adolescentes abandonados no pais.
::âEm relaçao a filantropia e importantepercebe-la como uma
Úestrategia-deliberadamente despqlitizante, pois a caridade es
tabõlece uma relação desigualentre as partes, deixando bem cla
roõâuemíe o doador magnanimo e o recebedor humilde". (Donzelot,
tn qçmióe, 1990)

èg íÊQuanto ao assistencialismo, “nao se trata de uma simples

;'\"-' _.. --'_\
_ƒ.~
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preätaçao de socorro aos necessitados. Ele implica numa ação_po
litica de manutençao do status quo do atendido, pois certamente,
. .Ç

-.-'É'
' › .!.
. ' - . -'21;
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esta ação não tem a_preocupaçao de alterar as condiçoes em que o
miserável vive". (Gomide, 1990, pag. l8)
De frente para o problema, para aqueles que apostam no fra

casso do projeto, e preciso que se diga que conviver, viver jun
to com estas crianças, suas péssimas condições de vida e sua re
beldia sem direção, altera significativamente este mesmo proble
maf Convivendo, os meninos e meninas de rua, deixam de ser nume

.` _

ros de estatisticas e passam a ter nomes, desejos, sonhos...
Não nos atrai a perspectiva romantica de considera-los to
dos indefesos e afoitos por uma “outra vida" bastando-lhes con
dições propicias. Tampouco nos atrai considera-los todos passi
veis de uma consciencia critica (aquela que se sabe condiciona
da). Entretanto, não e possivel “lavar as mãos".
As proporções do desafio Casa do Pia, enquanto tarefa.peda
I
_
gogica de promoçao humana, são gigantescas. Nossas crianças e
jovens apresentam uma distorção serie-idade de O2, O5, 10, 15 ou
mais_anos. Temos, porem, a clareza de que estes jovens ,devem,

sempre que possivel, ser encaminhados a escola, local privile
giado para o trabalho com o conhecimento.

É nossa proposta oportunizar-lhes, alem, da satisfação de
necessidades`basicas:

- acesso aos beneficios culturais produzidos socialmente;

- acesso a escolarização, portanto ao saber socialmente

produzido; ¿

- conhecimentos a respeito de ofícios que lhes permitam vi

ver de seu trabalho; Q
á, - gestao interna de Cafàtéf democrático, com participação

IE

'efetiva de todos os envolvidos no processo.
¿` Estamos cientes das contradições existentes entre uma edu
cação
para o nosso tempo e a distancia de um saber produzido e
'ši
apropriado na rua; cientes da importancia da formação de suma
Tr'

|
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consciencia cidadã e da distancia desta m anifesta por uma etica
.pfpfunaamente individualista...
Q* Ainda assim, além da perspectiva restrita d a qualificação
profissional, queremos crer que a tarefa pedagogica deste proje
to Ânos permite vislumbrar sem imediatismos, iperspectivas de
crescimento pessoal, profission a1 e social destes educandos, en
quanto sujeitos politicos, futuros cidadãos.

7.3.5 - Filosofia Educacional da Casa do Pia
- concepção de educacao;

- relação educacao/trabalho.
'Afirma Gramsci que.o “homem e sobretudo espirito, isto é,
criação historica e não natureza”. Pre ssupoe sobretudo uma nocao

de cultura bemgabrangente
o ` ' “ ` ~ disciplina
, u sega. ...organizaçao,

_. I

_ a adedposse da propria personalida
do proprio eu interior, tom
de, conquista de uma consciencia superior, pela qual se chega a
compreender o proprio valor historico, a-funçao propria
os proprios direitos e deveres. Mas não se chega a tudo
evolução espontânea, por ações e reações independentes
pria vontade, como ocorre na natureza vegetal e animal,

da vida,

isto por
da pro
onde ca

da individuo se selêciona
or ani `
_ p geza_1nconscientemente
pela lei
inelutavel das coisas".-(Gramsci - In Machado, 1989, pág 159)
A 'Isto nos permite dizer que homem não se faz homem natural
mente. Diferentemente dos ou tros seres vivos que se adaptam a
w . .~' ~.
natureza
, O homem a toma para si, realiza uma ação intencional e
a transforma. Ao atuar sobre a natureza o h

\ ,f~. .
fl

. 'I 'I

\da cultura,
_ _ cria
omem
produz
o
mundo
o mundo humano. ¿

í¶
ÊﬂDizer
` _-,~.
_ ii _ z- _: pois que a educaçao e um fenomeno proprio dos sëres
humanos significa afirmar que ela e ao mesmo tempo uma exigência

_
_.
a o,trab
em lh
como
dp e para o processo de
b' ' e, ela propria, um

i. il' Ê . . z '
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ppocessogde trabalho". (Saviani, 1991, pag 20)
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f O "trabalho material" (produção de bens-para a subsistên

cia) eço trabalho "não material" (ideias, conceitos, valores,
simbolos, atitudes..,), são elementos que os individuos da espe
cie humana necessitam dominar-para que se tornem humanos.

.íÍSe o trabalho pode constituir-se em elemento destinado a
unificar em torno de si todo o processo de educação e formação,
é preciso que se tenha claro que;uma educação a serviço dos me
ninos-de rua não podera converter-se em escola profissionalizan

te, com caracteristicas de uma escola inferior, destinada aos

F* - `

jovens desprovidos de recursos.
"Os conhecimentos tecnicos e práticos são-necessarios a for
mação do homem contemporãneo, em contraposição às formas huma
nistas estreitas de educação. Sua extensão a todos em um lnívei
de compreensão intelectual visa a promover novas condiçoesr para
superação_das desigualdades e não se reforço.
Para Makarenco “o trabalho que não e acompanhado do ensino
que não e acompanhado da educação politica e social, não propor
ciona proveito educativo, resultando num processo neutro. 'Pode

se~obrigar uma pessoa a trabalhar ate o limite de resistencia,
mas se ao mesmo tempo, não se educar no sentido politico e mo

ral, se ela não participar na vida politica e social, esse tra
balho sera simplesmente um processo neutro, que não proporciona
rá resultados positivos. O trabalho como meio educativo apenas e
possivel como parte do sistema geral".
_ Neste sentido, a relação educação/trabalho e muito mais do
que preparar o individuo para_uma profissão.

Í. . _

` âflndependentemente da situação ,de marginalidade social e
cultura dos meninos e até por isso devemos afirmar que:
ii- 'r'l educação se faz a longo prazo;

¿ ¿2f .ff 5

ÍQ- da clareza dos fins se depreendem os meios;

ff- educação é desestabilização, persuasão, convencimento,
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.c' ' ''..
..1
disciplina do proprio eu, intervenção sistemática e consciente
._ ,

do"educador;

dd ÉÉ- esforço nervoso e muscular do proprio aluno;

if- autonomia e liberdade são pontos de chegada.

.ãcràmsci considera que “a marca social e dada pelo fato de
que cada grupo social tem um tipo de escola-propria, destinado a
perpetuar nestes grupos uma determinada função tradicional, di
retiva ou instrumental. Se se quer destruir esta trama, ~portan
to, âevé-se evitar a multiplicação e graduação dos tipos de es
cola profissional, criando-se ao contrario, um tipo unico de es
cola preparatória (elementar media) que conduza os jovens ate os
umbrais da escolha profissional, formando-os enzfémenzes como
pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar

¡ -, .` `_'_ ç' '

quem dirige". (Gramsci, 1968, pag. 136)
O novo humanismo preconizado por Gramsci, implica no desen

volvimento da capacidade intelectiva dos alunos correspondente
ao desenvolvimento da cultura de seu tempo abolindo a estreita
divisão entre ciencias do homem e ciências da natureza. Este no
vo humanismo tem como principio educativo o trabalho, mas não o
trabalho meramente artesanal e praticista, que entorpece as ca
pacidades do individuo. Trata-se de uma relação qualitativamente
diferente entre educação e trabalho, necessaria ã internalização
deste novo tipo de cultura geral.
O novo humanismo significa a consciencia do' dominio pro
gressivo do homem sobre a natureza, por meio do desenvolvimento
da: ciência
e da tecnica.
'\'
___¿:_
' À'
“Ê »Demoçratizaçao do saber e do ensino nao pode consistir ape
. --.‹..
nas em que um operario manual se torne qualificado, mas ~em que
cada cidadão possa se tornar “governl
_an et “e que a sociedade o
coloque, ainda que “abstratamente“ nas condições gerais de faze
I

iaõa,
pág.
139)
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, Ao formularmos a s questoes: educação - para.quê, a favor de
que, a favor de quem, pensavamos no adestramento de mão-de-obra
/\"

barata para o_mercado de trabalho. Pensavamos na educação. dire

tamente articulada ao »trabalho, marcada: pela diferenciação: a
preparação dos pobres e marginalizados para funçÕes.tecnicas nos
niveis baixos e medio da hierarquia ocupacional. Pensavamos nos

q p n.ue
ema arepratica
excluídos do sistema de ensino
d “ ' sem: a
teoria".
Ousamos afirmar que, dentro dos limites possiveis das con
diçoes dadas e a partir dasi'tuação concreta da clientela, deve
mos avançar, de forma ordenada no sentido de propiciar aos meni

nos e meninas de rua:
- reconhecimento de sua propria existencia: quem sou eu;
- compreensão das condições
c
oncretas
que a produzem: quem
SOU GU

neste tipo de sociedade;

, gda_a.e
e a capacidade
de reagir:
resgate da etica
di nid^d
a
quem sou, quem somos e para onde vamos;

--reconhecimento da importãncia fundamental do trabalho co

letivø.
|

inserção consciente num mundo contraditoriamente 1 nisera

Ã.

vel e modernizado;
. !\¡
- recuperaçao da auto-estima, por saber-se capaz, produti

vo, participativo e melhor.
`7.3.6 - Estrutura da Unidade de Aprendizagem e Cultura

da Casa do Piá

É Os três ãmbitos.nucleares da proposta:
Educação Básica de Jovens e Adultos

z;
l (lê a 4ë Serie)
:zSCOLARIZAÇAO
;
if Ensino Regular

g_ ç (Escolas Municipais e Estaduais)
š
i.
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Da Ciencia

De Artesanato

Oficinas De Horticultura e
Jardinagem

Aprendizagem

Profissio nal

_ De Corte e Costura

SENAI, SENAO, Ruth Junqueira,

Apolonia Janiack
TRABALHO

A Música

Trabalho

Artes Plásticas

Criador

lDança

Teatro
Condicionamento

Trabalho com p Movimento Físico
corpo

Pratica desportiva
iRecreaçao

Mundo do

Evolução tecnica_e cientifica

Trabalho

Relações sociais de trabalho
_Arte_

PROMOÇÃO

CULTURA

ciência
Acesso às manifestações Esporte
Lazer
culturais
Jornal e Biblioteca
da Casa do Pia

vô

Acrsso Às MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

èrte ciência .Esporte Lazer. informaçao

Cinema Museus Torneios Lazer Jornal da Casa
Teatro _ExposiçÕes Competições Shows Mural

Úídeos Cursos Capoeira Festas Biblioteca
Literatura Feiras Gincanas Apresentações

Museus aMostras Viagens

Éxposições Passeios
Cursos

Coral.
etc E
1

7.3.6.1 - Escolarizaçao
7.3.6.l.l - Educaçao Basica de Jovens e Auldtos
(Anexo l)
1

Esta modalidade de ensino sera ofertada para crianças e jo

vens entre lO e 14 anos, prevendo-se que- a maior parte dos
usuarios será mais bem atendida, num primeiro momento, dentro da

Casa do Piá com professores, auxiliares (educadores sociais) e
numero de alunos por turma adequados a esta clientela.
Os professores serão oriundos da Secretaria' Municipal de
IC z_§'›
Educaçao, bem como o assessoramento especifico sera prestado pe
la Divisao.de Ensino Supletivo desta Secretaria.
`“l Quadro Demonstrativo de Funcionamento

Turno N9 de N9 de Ed. N9 Maximo de Carga Horaria
Ç" Prof? SQ¢iai§_. C Aluno/Turma C (H©rá/Semanal)

Ménnã C 4. 4m 16 ~ 20 C

Tafdéaç 4 4 ló C 2OC
ç 7.3.6.l.2 - Ensino Regular

fps educandos deverao sempre que possivel ser encaminhados
x

77

'_-.'‹ z

aq Ensino Regular, mediante acompanhamento sistematico da ma

tricula, conduta e desempenho escolar por parte, da Orientação
Educacional
da Casa do Pia.
,c'_ II z_. L
, f; Y_.

:Em verdade, e,de interesse do menino de rua retornar ao
conviyio e a Sefiação da escola regular, da qual evadiu-se ou
nunca ingressou. Todos os esforços, portanto, serão orientados
nesta'direção
7.3.6.2 - Trabalho
7.3,6.2.1 - Aprendizagem Profissional
.Para os educandos que frequentarem a Unidade de Aprendiza

_I

gem e Cultura serao ofertadas oficinas de Artesanato, Ciencias
Corte e Costura e Horticultura e Jardinagem.

9

As oficinas propiciam ao aprendiz a participação de ativi
dades em situaçao real de trabalho. Sera assegurado que a apren
dizagem tenha prioridade sobre a produçao. Trata-se de, abordado
o mundo de trabalho, levar o educando a fazer, saber fazer, sen
tir-se capaz de, alem de compreender o processo de produçao e de
organização do trabalho.
Quadro demonstrativo de funcionamento de Ol oficina:

N9 maximo de alunos por turma: lO

Duração (meses) O6
Cargaéhoraria semanal (Horas): y lO
Carga *çí horaria diaria (Horas) : O2

Nf de¿instrutores É Ol
Ná dêëeóucâaores sociais É Ol

._ '

Obs.%š: Apos O6 meses, e feito o rodízio dos aprendizes nas ofi
cinasg

. 5; _' ._ :¡' . 

Qb§.ä?:
As propostas de trabalho das oficinas.
.., ¡ H _'
O§S.Ê3:
Aos usuarios das Casas"de Apoio serao garantidos os en
.._|
.__
uz'
1 . ..--.-.¿va.
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caminhamentos relativos a aprendizagem profissional, pela equipe

tecnica encarregada, conforme consta do subprojeto Casas de
apoio.

7.3.6.2,2 - Trabalho Criador
Nesta area, serao oportunizadas a formaçao de grupos de

teatro, de dança e outros e, ainda, serao ministradas aulas de
Educaçao Artística por professores da Secretaria Municipal da

I\

Educaçao, de acordo com a proposta de Departamento e integrada
ao curriculo da Casa do Pia.
7,3.6.2.3 - Trabalho com o Corpo

-Nesta area, serao ofertadas aulas de Educaçao Fisica, opor
tunizando-se o condicionamento fisico, a pratica desportiva e a
recreação, por professores do Departamento de Educação Fisica da
Secretaria Municipal de Educaçao, de acordo com a proposta peda
gogica deste e integrada ao curriculo da Casa do Pia.
Quadro demonstrativo de funcionamento'

O.

¡.

N9§maximo de alunos por turma: 20
_Carga Horaria semanal (Horas): O3

N9 de professores Cl

N9 de educadores sociais- Ol
7.3.6.2.4 - Mundo do Trabalho

Pretende¬se ofertar ao educando que ja participa produtiva
mente do universo de trabalho ou aquele que nele ingressara pos
sibilidadesjpara:
Ê f'à reconhecer-se e'ao mundo em que vive;
¿ + compreender o trabalho como intervenção do homem sobre a

.,. , -z.
. _ _.
._
;,`. _ _Í :_ ~'

natureza;
'_|

f - reconhecer o papel do trabalho na.humanização do proprio
2

bømsmâ

É'›: ._ .'= Ç _
¡_.
-\ - ,
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s identificar as contradições entre capital e trabalho;
,- participar consciente na sociedade em transformação; como
membro da classe trabalhadora;

p '- apreender os progressos -cientifico-tecnologicos e- os

._ \_'__ .`

prinoipais~conceitos_cientificos que lhe permita compreender es
te desenvolvimento;
s ._ \ ;.

f - desenvolver o raciocinio cientifico propiciado pelo estu

do das_ciencias fisico-biologicas,
Nesta area; contaremos com professores da Secretaria Muni
cipal da Educação, a saber;
~- evolução tecnico-cientifica: professor de Ciencias;
- relações sociais de trabalho: professor de Historia.
Todos os conteudos a serem desenvolvidos, seus desdobramen

tos e estrategias de ensino deverão ser pensados,-estruturados e
articulados a uma proposta que considere:
- a faixa etaria-e as condiçoes iniciais.de.cada educando;
- às especificidades do menino de rua;
- sua concepção de mundo'

- o saber produzido e apropriado na rua, na luta pela so
'À

brevivencia;

- as realçoes sociais da qual participa.e a cultura que o
cerca;

- os conhecimentos sobre o trabalho e educaçao pelo traba
lho na perspectiva do menino trabalhado r, enquanto classe traba
lhadora.

_; Cientifica

7.3.6.2.4a - Conteudos: Evolução Tecnica e

¿_ Estes conteudos e procedimentos farão parte da Oficina de

à

A'

Ciencias, conforme_anexo 4.
:Í';. z 5 \ .
' '_ 1 ._ .

.- , \

If

¡
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7.3.6.2.4b - Conteudos: Relações Sociais de
Trabalho

_ O trabalho do homem e as riqeuzas naturais.
_ Qhomem
H e os instrumentos de trabalho.
- O trabalho nas sociedades primitivas.
O desenvolvimento tecnico, o excedente e o surgimento das

classes'sociais.
- Divisão tecnica e divisão social do trabalho.
- O desenvolvimento das forças produtivas: a agricultura e
a,pecuaria.
- A propriedade privada dos meios de produção e a explo
ração do homem sobre o homem.

- A transformação do trabalho na historia:
* o modo de produção feudal

* o modo de produção capitalista

- O poder e as lutas sociais: os partidos politicos, os
sindicatos, as associações de bairro e o movimento de meninos e
meninas de rua...
z

7.3.6.3 - Promoção Cultural
Constata-se que o menino e a menina de rua, mais do que
qualquer outro segmento social, padecem de uma quase total pri

vação cultural que os relegam a uma situação de limitada parti

cipação e convivio social. L
“Por Outro lado, ireito
o d ã cidadania pressupõe necessaria

çç _ ç 1 pro uzidas socialmen

mente o acesso às manifestações culturais d
te, sejam elas eruditas ou populares.
Pela via de acesso ãs_manifestações culturais, propõe-se
.

um trabalho que possibilite a nossos educandos um contato amplo
com a cultura, envolvendo professores de cada área de atuação,
sob responsabilidade ultima do pedagogo III.
.Z
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Promoção Cultural

É Acesso às Manifestações Culturais

èíââv Ciencia Esporte Lazer Informaçao
Cinema Museus Torneios Lazer Jornal da Casa
Teatro Exposições Competições Shows Mural

Videos Cursosu Capoeira Festas Biblioteca
Literatura Feiras Gincanas Apresentações

Museus Mostras Viagens

Ekposições Passeios
Cursos

Coral

etc.
7.3.6.4 - Funcionamento

7.3.6.4.l › Oferta de disciplinas por área de
concentração:_

Grade Curricular

40 Alunos frequentarao o TURNO:'Escolarização e Educação Artis

tica

40 Alunos frequentarao o CONTRATURNO:~ Aprendizagem, "Mundo do

Trabalho e Educaçao Fisica
A duração das aulas sera de 60 m inutos.
.`.'_Â

TURNO. C

.O turno e o contraturno terão 03 horas aula por dia.
1 Escolarização

m:Educação de jovens e F
adultos”
Portugues
"Matematicaç

Historia
Geografia
Í:`2 ¡` |
Ciencias
3h/a
Total (semana)
l2šKp.turma)
_ i _¬,_ `

É- il

._

.¿'- fz;

CONTRATURNO

Aprendizagem

:-Oficinade Ciencias
Artesanato
Horta e Jardinagem
Corte e Costura

1 5 x sem.1oh/aç ç i .C ¿
~ALBERGUE: Limpeza, Lavanderia

e Cozinha
Total (semana)

l0 (p.turma)

82

Educaçao Artística Educaçäo Fisica

Musica Jogos e Recreação
Artes Plasticas 'Condicionamento Fisico

Dança Esporte
Teatro/Literatura'

3 X Sem. lh/a

f 3"x Sem. ih/a 2
Total (semana)

Mundo do trabalho

r3(Q-turma)
15 (l2+3) Total Turno/p.Semana

Ciencias (incluid a na Ofi
cina de Ciencias)
Historia
2 X Sem. lb/a
Total (semana)

2 (p,turma)
15 (1o+3+2>

7.3.6.4.2 - Horario de Atividades (25 a ôë feira)
oanoo às llhOO

: Unidade

llhOO às l4hOO : Almoço, Descanço e Lazer

l4hOO às ivnoo z unidade
Obs,: Aos sabados e domingosserao ofertadas atividades de Pro
moção Cultural, sob responsabilidade da Uni dade de Aprendizagem
e Cultura.

:.
f‹

.Q

.f
'\ 

'H

.-.'. _
V1
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~7.3.8 - Serviço de Pedagogia
FUNÇÕES DOS PEDAGOGOS

PEDAGOGO I + een tro

de atuação: supervisão pedagogica das

atividades de ensino/aprendizagem.
- coordenar e orientar o planejamento pedagógico do traba
lho~docente*

- orientar e acompanhar a exec ução do trabalho pedagógico;
- promover reuniões sem anais de educadores, professores e

instrutores por area de trabalho e quinzenais areas*
- acompanhar, avaliar e realimentar junto aos instrutores,
9

demais pedagogos e profe ssores o trabalho padagogico:
PEDAGOGO
I
II - centro de atuação: orientação educacional
- acompanhar individualmente os educandos, no decorrer do

processo de ensino/aprendizagem;
- promover o encaminhamento

dessas crianças para o ensino

regular;

- estabelecer o elo Casa do Pia-Escola e dar assistencia ã
criança enquanto aluno da Casa e da escola;
¡¡ - promover aulas de reforço escolar quando necessario.
¿W PEDAGOGO III - centro de atua ção: promoção cultural

- organizar juntamente c om educadores de recreação, ins

ssores de cada area: cursos ,
trutores e profe

visitas, idas a

teatro, cinema, shows, museus, exposições, eveúros desportivos e
OUÊ?°S¡

e
_ atividades
_§ - organizar e promover festas, passeios
zer¿e recreação.

ø. 

de la

|15

H
`”' responsabilizar
l
3 ¿~-._~_. ,r ` - pe oseJornal
da Casa do P ia, com parti
cipações
de crianças e participação de cria nças e funcionarios
I :fit
representantes da cada area de atua ção.

. .`

‹_ ~:¡
1. ~.'\
f
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7.3.9 - Bibliografia - Proposta Pedagógica
AÊÉOYO. Miguel G. - BQVGHGQ OSÍVÍUÇUÊOSÊÚÍFÔ tPabálh9- 9i.¢99;

ter 9a959=@1@m@ﬂt9S materiais 9af9Pma9ä9 humana. IN=TPaba1h9.

educaçao e pratica social. SILVA, Tomaz T. (org.) Artes Me
dicas, 1991
BUFA, Ester (coord)._Educacao eCidadania. Coleçao Polêmicas do
Nosso Tempo. N9 23. Cortez/Autores Associados. São Paulo,
1988

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Aventura Pedagogica. Columbus.
DIMENSTEIN, Gilberto. A Guerra dos Men'1nos;Assassinatos de Me:
ÊOPGSIÚO BraSil~

FRIGOTTO, Gaudêncio. Trabalho, educaçao e tecnologia: treinamen

to polivalente ou formação politecnica? IN: Trabalho, edu_
cação e pratica social. SILVA, Tomaz T. (org) Artes Medi_

cas,.l99l
GOMÍDE, Paula. Menorinfratorza caminho de um novo tempo. Juruá
Curitiba, 1990

GRAMSCI, Antonio. Osintelectuais e a organigação da cuitura,
Civilização Brasileira. Ria de Janeiro, l988
t§UÊ§ZER, Acacia. Êgsino de 29 Grau: o trabalnocomo principio e¡
ducativo. Cortez. São Paulo, 1988
-MACQADC, Lucília R. de Souza. Politecnia_e§cQla'unitária _traba
lQQ..Cortez/Autores Associados - São Paulo, 1989
MAKARENCO, Anton S. Poemas Pedagógicos - Volume Izâ Brasilien

M8h sa, são Paulo, 1987 Í
MAQACOHDA, Mario Alighiero. Qpríncipio educatiyo emGramsci.Ar

âéﬁütes Médicas. Portp Alegre,Êl99O

;;ië Historia da.Educação: da antiguidadeaosnossosdias. Cor
_.f§ tex. Sao~Paulo, 1988
PTSÉIRO, Maria Lima Santos. A importância politica da realização
É %Ê.daespecificidadeda educacao. Revista ANDE, São Paulo, 'N9
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12, 1987

SAVIANI, Dermeval, Êedagogia Histórico Critica - Primeira Apro
ximaçoesf Cortez/Autores Associados. São Paulo, 1991
VIOLANTE, Maria Lúcia v. Q dilema qo decente malandro. Cortez/
' Autorés Associados. São paolo, l985
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,ANExo I
:.`.

z ~¶Supondo'que_a_compreensao da proposta Pedagógica passe ne
cessariamente pelo direcionamento politico-metodológico- traçado

pelo E.B.J.A. consideramos fundamental registrar algumas dire
trizes e orientações determinantes da prática educativa no ambi
to da escolarização na Casa do Pia.

.Na perspectiva desta proposta, o- processo ensino-aprendi
zagem e visto como um processo de interação professor e aluno,
onde o professor e quem conduz os alunos a noções, a formas de
açao e a atitudes que eles nao podem atingim por si mesmos de
maneira espontânea e livre. O professor passa, assim, a fornecer
informaçoes que possibilitem aos alunos a superação dos confli
tos e erros cometidos. Assim, a participaçao_do aluno e incorpo
rada a pratica pedagogica,_contrapondo-se a perspectiva da peda
gogia tradicional, que pressupõe que o saber-e detido apenas pe
lo professor, a da Escola Nova que, ao assentar-se na nao dire
tividade do processopeda
o ' ueixa
d para o aluno o encargo de
g gico
construir seu proprio saber. Nesse contexto, o saber do 'aluno,
ao ser identificado,_serve tanto para determinar onde o ensino
deve começar, como e indicador do seu desenvolvimento potencial,
que nos permite examinar nao so o desenvolvimento que ja se pro
duziu, mas também o que se produzira no processo do devir. As

sim, realiza-se a negação de que o ensino deve pautar-se no de
senvolvimento ja realizado, mas postula-se que o unico bom ensi
no e aquele que se adianta ao desenvolvimento. É aconselhável
considerar e sse fato ao se programarem situa Õe d
que o¿professor, ao se colocar no papel de mediador do conheci
mentoƒƒatue na area do dese nvolvimento potencial do aluno, pos
sibilitando a resolução do problema apresentado na ta refa em

_d , ; ç ç s e ensino para

.Ã

questao,
oportunizando a aprendizagem e, conseqüentemente, o de
us. *Q
_ _. ¡

seävoivimento.

í
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QA presente proposta, embora se destine a uma escola de pri
meiro grau, diferencia-se do ensino regular na forma de organi
zaçaofdos conteudos, visando atender o aluno concreto, freqüen

tadorédas classes da EBJA, e apoia-se numa postura pedagogica
basica -ía pedagogia historico-critica - que informara todas as
perspectivas didaticas assumidas, servindo de fio condutor ,de
todo processo educativo. Ao mesmo tempo, procurar-se-a aliar os
pressupostos teoricos desta pedagogia a postura epistemologica
de cada area especifica,.porque há elementos que configuram a
maneira de se ensinar as diferentes areas do conhecimento e que
dizem respeito a elas especialmente.

_I

3.5 Avaliação

A avaliação, na perspectiva da educaçao de jovens e radul
tos, esta dimensionada pelos pressupostos teorico-metodologicos
de cada àrea do conhecimento, estando estreitamente vinculada a
fuma concepçao de educaçao que visa a transformação da sociedade
rumo a formas mais democraticas de convivência. Desta forma, a
avaliação esta inserida no processo ensino-aprendizagem, no qual
o aluno e visto como um sujeito ativo em busca do conhecimento e
a aprendizagem, conforme Álvaro Vieira Pinto, se faz pela modi
ficaçao da consciencia do homem nas relaçoes com o mundo. Assim,
a aprendizagem deixa de ser acumulação mecanica de dados empiri
cos, passando a ser o resultado de um movimento que tem origem
na
consciencia
que se dirige ao mundo para apreende-lo. (Ciencia
\.
_.-É
'

ef;
1_ ;_-.
- :`.ia' , p . 36-2 )d .

ff zšÉ, pois, na relaçao homem/mundo que o conhecimento se ori

ginà; A partir disto o homem constroi, para. si, representações
da
realidade. Estas representações precisam ser consideradas, no
-'zz
. ._ 1 .~ -tz !I_' 

. _... ¡ . ,

momento da avaliação, como um conhecimento apresentado pelo alu
ru '" ".'¡Í‹
Ê..
Í'
4"
-f
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no, num dado momento da sua vida, sempre sujeito ã superação,
quando ã luz de novas experiências.

Nessa perspectiva, a postura do professor frente às alter
nativas de solução apresentadas pelo aluno foge ã simples veri
ficação de respostas certas/erradas, fruto de uma concepção de
saber pronto e acabado, e se contrapõe ã exigência da simples
menorização e reprodução a critica de dados pelo aluno, dirigin
do-Se para a investigação e reflexão das manifestações do alu
no. A interpretação das respostas dadas, ao revelar como o aluno
esta pensando, subsidia a discussão das mesmas e aponta caminhos
que levem a uma síntese superadora. Para que isto ocorra, e im
prescindivel a mediação do professor estabelecendo conexões en
tre o conhecimento oriundo da pratica social do aluno e o conhe

cimento sistematizado. Assim, a avaliação não se constitui de
momentos estanques, realizados ao final do processo, mas e en
tendida como ato integrante do processo ensino-aprendizagem,
permeando-o totalmente.

Nesse sentido, a avaliação e entendida como uma pratica de
investigação e dinamização do processo ide conhecimento. Isto
pressupõe, enquanto investigação, a reflexão constante do pro
fessor sobre sua realidade e, enquanto dinamização, exige tanto
o acompanhamento dado ao aluno, passo a passo, no ato de conhe
cer, quanto a oportunização de novas situaçoes de interação com
o conhecimento, visando conduzir este aluno ao saber criticamen
te elaborado e com um novo significado no contexto da classe

trabalhadora. '

Ç ÃÊAQ considerarmos a avaliação com um dos estruturantes do
ensino supera-se a dicotomia educação/conteudo/forma/avaliação.

ä Éë '

, §ÍNa avaliação, para interpretação dos dados relevantes, não

-T

se utilizarã a comparação entre os alunos, porém tomar-se-a como
ççfgrençia a posição do aluno em relação a determinados crite
H . '_Í. '.
.'‹'.Í
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rios tidos como indicadores de aprendizagem.

O professor, ao avaliar, emite um julgamento de valor. Os
valores ai utilizados tambem constituem o criterio e formam a
base deste julgamento. Estes valores se apresentam sob a forma
de conteudos escolares considerados essenciais e de ações que o
aluno podera realizar mediatizado por estes mesmos conteudos.
Deste modo, o conhecimento serve para instrumentalizar a ação do

aluno, pois, em ultima instancia “o conhecimento esta a serviço
do homem, na medida em que este aumenta sua capacidade de desve

lar o significado social e historico da realidade introjetada no

- , ^ _ ,. .~ H 36

seu processo de socializaçao .
Assim sendo, delineou-se, para cada area do conhecimento,um
rol de "expectativas" quanto a aprendizagem, encaminhado ao pro
fessor como Subsídios para Elaboraçao_do Criterio. Com estes da
dos, o professor definira os criterios que nortearao a avaliação
na sua classe pois, como se sabe, “alunos e professores, na bus
ca do conhecimento, constroem um saber escolar, em condiçoes que

_.~x. _ ._ - z. 37

eles, somente eles, conhecem e que serao os parametros para que
¿ avaliaçao da aprendizagem sega realizada de forma legitima".
Assim, a avaliação, inserida no contexto social e ihistorico em
que ocorre, acha-se devidamente comprometida com a classe traba
lhadora para que ela transforme o conhecimento obtido no traba
lho em um saber escolar reelaborado.
Na avaliação, sera atribuida maior relevencia aos aspectos
qualitativos da aprendizagem. Isto esta vinculado a questao do

cçitério, pois e ele que vem “a fixar a qualidade exigida na a
prendizagem escolar." (Indicação n9 OO3/87 - Conselho 'Estadual
de,Educaçao).
R-.

¡§ Assim sendo, dever-se-a possibilitar a passagem do- aluno
pelos diversos niveis de apropriação do conhecimento, numa tra
jetoria de crescente complexidade que abrange desde o reconheci
: ."
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mento de informações especificas ate os niveis mais elaborados
de
compreensão, analise e sintese, indispensaveis ao desenvolvi
.I ' \;'
1Í
mento da criticidade.
i Neste entendimento, a avaliação ests intrinsecamente arti
culada com os conteudos e estes, por sua vez, nesta proposta
\.

f\¡ _

SãO apresentados atraves de Unidades Tematicas que abrangem to

das as areas do conhecimento. A avaliação tera carater proces

sual, ou seja, sera efetuada no decorrer do processo ensino
aprendizagem e incidira sobre o conteudo de cada UT. O resultado
da avaliação sera expresso em nctas, seguindo escala de O~a lOO
(zero a cem). O rendimento minimo exigido para cada Unidade Te
matica sera 60 (sessenta). A nota e entendida, aqui, como um in
dicador de aprendizagem e, conseqüentemente, do ensino, nao ten

do significado em si mesma, nao se justificando, portanto, sua
valorização exagerada. Sendo simbolo numerico, nao pode expres
sar o_nivel de apropriação do conhecimento que o aluno apresen
=ta, na sua totalidade.

O aluno de classe trabalhadora, em funçao das necessidades
emergenciais da sua vida e sobrevivência, nao consegue~ freqüen
tar as aulas com regularidade. Assim, o cômputo da freqüência
não tomara por base os dias letivos, como acontece no ensino re
gular e supletivo seriado. Ela Será, isto sim, obrigatoria quan
to ao conteudo, ou seja, quanto ao tempo previsto para o traba
.lho com as Unidades Tematicas, a fim de que o acesso e a apro
I.

ipriaçao do conhecimento se efetive. Para isso sera exigida a
fršqüancia mínima de 70% da carga horaria estabelecida para cada
-UTÂ
No entanto, ficam ressalvados os casos previstos na Delibe
_ -| «_
Íraçao
n9 OO5/91 do Conselho Estadual de Educaçao, no seu Art.39,
H
2.7 - “Quando a Unidade Tematica for considerada vencida, e
1.
'¿item
.- '\.
\.af'
_
zmesmo que isso se comprove antes de o aluno completar o numero
Êdešhoras previsto, ser-lhe-a computada a carga horaria total~ da
'1
1\"2
-.'>'
s. .
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Unidade Tematica, pois se valorizara mais o conteudo aprendido
. . -

., 1.\.

I.

do que o tempo para isto estipulado". Ao aluno que, tendo fre
quentado
~': = 1-'a carga
' horaria total da UT, não tiver vencido o con

'1

teudo proposto, sera designado o numero de horas necessarias pa
'ra o dominio deste conteudo. Por ocasiao da inscrição nas Unida
des Tematicas o aluno sera dispensado daquelas em que demonstrar
efetivo dominio dos conteudos nelas contidos e "ser-lhe-á compu
tada, alem da nota, a frequencia minima estabelecida_para a res

pectiva unidade, a fim de que fique regularizada a relação fre
qüencia-aproveitamento". (Deliberação OO5/91 - rArt. 39, item
2.l4). Assim, o professor utilizara a carga horaria que se fizer
necessaria para o aluno "frequentar" o conteudo e fara varias

_3

avaliações, ao longo do processo, assegurando o dominio progres
sivo do conhecimento ate que o aluno atinja o rendimento minimo
exigido em cada Unidade Tematica.

As Unidades Tematicas.facilitarao a retomada dos estudos
pelo aluno, do ponto em que houver parado, independentemente da
freqüência em periodos contínuos. Desta forma, elimina-se a se
riaçao e a reprovação, tcrnando-se a avaliação um importante fa
tor para assegurar a permanência do aluno jovem e adulto na es
- I ø`,
cola, uma vez que, sendo continua e nao admitindo retrocessos,
valoriza todos os avanços obtidos pelo aluno.

rw .

Ai~

As notas e a frequencia ao conteudo serao registradas na
-Ficha Individual_e no Historico Escolar para fins de documen
tação da vida escolar do aluno.
fã A partir dessas consideraçoes, o Conselho de Classe surge

colegiado, de carater consultivo, normativo e de
liperativo em assuntos didatico-pedagógicos, cumprindo a finali
i _ dade de avaliar as possiveis variaveis que interferem no proces
igcomo
J _ Élzf 9um órgão
.,; .I _

-\.

§sQäensino-aprendizagem. Deste modo, ele constitui-se numa impor
I.

É fgtante instancia de decisao ao diagnosticar e analisar os seus
\\{ '.
J

Ó
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resultados, atribuindo-lhes valor, com vistas a melhoria da pra
_ ¬._›
..
.
ticaäeducativa.
.¡ ._.._' ,_
_\
._I' Z
Ê'fÊzCabe ainda ressaltar o fato de que o Conselho de Classe in
sere-se numa proposta pedagogica_e_deve, portanto, estar em con
sonancia com o referencial teorico que a fundamenta, no sentido
É ~. Lv

de que todos os envolvidos no projeto pedagogico busquem atingir
os objetivos nele propostos e proceder as correçÕes~necessarias,

¿As atribuições do Conselho de Classe são: analisar as in
formaçoes sobre os conteudos curriculares, encaminhamento meto
dologico e processo de avaliacao que afetam o rendimento esco
lar; propor medidas para melhoria do aproveitamento escolar, in
tegração e relacionamento dos alunos; analisar as informações a

presentadas pelos diversos professores sobre cada aluno em rela

Çao ao seu aproveitamento; emitir parecer sobre assuntos refe
rentes ao_processo ensino-aprendizagem, questionados pelos inte

grantes do Conselho de Classe; emitir parecer sobre assuntos
disciplinares que interfiram no processo ensino-aprendizagem.
Para dar cumprimento a todas estas atribuições, o Conselho de
Classe reunir-se-a sempre que se fizer necessário.

¿ 36CAPORALINI, Maria Bernadete S.C. A transmissao do co
nhecimento e Q ensino noturno. Campinas, Papirus, 1991, p.27.
ir ,L 37WACHOwICZ, Lilian Anna; A avaliação da aprendizagem,
Jornal Escola Áberta. Curitiba, Secretaria Municipal da Educaçao

vô, gui., 1988.
?~
C1 L.
ﬁz_ ~_1-~i'
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HISTÓRIA

A Historia como disciplina, como àrea do conhecimento sis
tematizado, e uma invenção do seculo XIX, epoca onde o capita
lismo consolida-se e dita um novo ritmo, uma nova organização da

sociedade, sendo que os refereqciaiâ de mundo, até então aparen
temente tão solidos, modificam-se com uma rapidez que assusta.
Se antes o passado era vivenciado por toda a comunidade, atraves
da memoria coletiva, neste momento e experiencia torna-se frag
mentada e o passado não mais diz respeito a grupos sociais in
teiros; não se tem mais acesso ao passado atraves da memoria das
experiencias que o grupo vivenciou, mas atraves de um saber sis

tematizado - a Historia - e de uma atividade profissional, a do
historiador. Nesse sentido, a historia não recupera o passado
enquanto experiencia, mas como conhecimento.

Neste periodo (seculo XIX), a historia caracterizava-se pe
lo rigor do metodo e pela preocupação com os documentos, alem de

contribuir para a construção da ideia de nação: o mapa do mundo
começa a transformar-se com a mudança de fronteiras, com a união
e/ou separação de pequenos reinos e com o expansionismo. Tem-se,
então, uma historia que prima pelo geral e busca "oficializar" a
nação,~ordena-la politicamente, vale-se de elementos culturais,
-\.

raligiosos, lingüísticos, etc, para criação de uma identidade u
niça,Êpossibilitando aformaçãq do nacionalismo. Tais questoes
d%linearão,o ensino da Historia que enfoca com primazia os
"grandes fatos", os “vultos históricos", as "contribuições do
passado", etc., e que exige-do aluno àpenas capacidade de memo
rlzação. Por algum tempo esta concepção de historia correspondeu
`í:'.f¬`
,. .
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asgexpectativas, a cosmovisao de uma determinada epoca.

Í Contrapondo-se a este tipo de historia, surgem outras cor
rentes histotiograficas que tentam dar conta da produçao do ho
mem
ser social, dos conflitos da sociedade capitalista,
. ‹ enquanto
'

dašftransformaçoes economicas; assim sendo, a obra de Karl Marx
passa a ser um importante referencial para as Ciências Humanas:
1

utilizando-se desta teoria ou refutando-a, a produçao historio
'.
grafica passa a sofrer intensas transformações. Alem das trans
formações economicas, privilegiadas nas analises marxistas, ob
serva-se o surgimento de outras correntes de pensamento que cen
tram seu foco de analise em outros objetos, antes_nao considera
dos, ou considerados marginais, como e o caso da sexualidade, da

loucura, dos mecanismos de vigilância, das permanencias histori

cas, do cotidiano,.das mentalidades, da cultura oral, etc.
Na concepçao tradicional do ensino de Historia há um enca

deamento de fatos, privilegiando as datas e os “grandes vultos
historicos“. Tal registro e linear e concebido a partir de uma
ideia de progresso constante, onde a historia existe apesar dos
individuos. Nesse sentido não se apreende a realidade em sua to
talidade, tampouco leva-se em conta a experiencia do aluno en
-r
quanto agente historico. Assim, percebe-se que a escola nao tem
vindo de encontro a realidade de um aluno que vivencia concreta
mçqpe as_contradiçoes da nossa sociedade capitalista.
De acordo com a tendência educacional proposta pela Edu

.~ .§.\ 3

cação Basica de Jovens e Adultos, a historia e um processo em
constante construção, fruto da ação dos homens enquanto zseres
I "-`. .'
sociais, produtores e transformadores de sua existencia concre
Z ,¿..
ta.fEnquanto agentes produtores e transformadores da realidade
os homens são sujeitos do processo historico; assim, a pratica
došprofessor deve, tambem, nortear-se por este principio: ele é

6 ü *" Í

umšagente historico, bem como do processo ensino-aprendizagem,

96

pois-no planejamento das aulas, na seleção do material, na meto

dologia que emprega, na analise dos conteudos, há a reelabo
ragão,Ío questionamento, a tentativa de compreensão do objeto de
estudofem sua totalidade. Nesse processo, ele deixa de ser mero
transmissor do conhecimento, bem como os alunos deixam de ser
concebidos enquanto receptores passivos;
A realidade concreta dos individuos e produzida de acordo
com o tempo e o espçao em que vivem; nesse sentido, cada .época

produz sua propria verdade, seus proprios referenciais: os con
ceitos não são eternos nem imutãveis.
O tempo da historia não e vazio, tampouco homogêneo, mas

_â

permeado de varias possibilidades de ,historias, latentes, não
registradas. Assim, não há uma historia verdadeira, objetiva.
Tendo isto em vista, e importante que se trabalhe com a noção de
diferença: diferentes épocas, diferentes espaços, possuem dife
rentes referenciais e produzem diferentes formas de organização
e apreensão da realidade, logo, conceitos como "atrasado", “sel
vagem“, “não civilizado", não devem ser utilizados ao analisar
mos outras épocas e sociedades. Trabalha-se com recorrencia his
torica: um dialogo entre o presente e o passado, onde datas tra
dicionalmente destacadas são apenas balizas para que possamos
nos situar temporalmente.
Ao trabalharmos com a dinãmica da historia devemos ter em
mente o inter-relacionamento dos aspectos economico, politico,
cultural e social, sem analisarmos um em detrimento dos outros:
ÉH
ou seja, não devemos tomar um destes aspectos como gerador ou
determinante dos outros, mas sempre tentar' apreende-los numa
circularidade de influencias que se oermeiam na configuração. de
1.

I

.;¿-_ -.. . ;'

uma
determinada realidade.
__; , 4, .
:_
É I'
1-' 1.

off ÊÇ estudo da historia permite que trabalhemos com diferentes

linguagens (fotografias, filmes, objetos, literatura, musica,

R
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textos
_ \. variados e outros); estas diferentes linguagens configu
ram-se, também, em fontes historicas, embora não devam ser toma

das apenas como ilustração ou justificativa de uma hipotese.
Elas nos servem de pistas, nos permitem um dialogo com outros
\ 'Í'

sujeitos, na tentativa de apreendermos os referenciais, as ex
pectativas, os conflitos as contradições que compõem realidades
iL`_
de outras épocas. Logo, O encaminhamento do trabalho com a his
toria requer uma leitura ampla, profunda, critica, dinamica, da
realidade, buscando a compreensão dos mecanismos que norteiam as
ações humanas (e por elas são norteados) e de como eles se modi
ficam no tempo/espaço.

Isto posto, a proposta de ensino de Historia na Educaçao
Basica de Jovens e Adultos procura levar em conta a experiencia
do aluno enquanto agente transformador da realidade. Para tanto,

faz-se necessario que a escola possibilite a esse aluno a com
preensao da realidade como um processo que se constroi histori
camente, fornecendo subsídios para que os professores e alunos
modifiquem sua visao frente a historia como tradicionalmente tem
sido concebida.
SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Á mudança na concepção e na mëtõdøiogia do ensino de Histo

ria pressupõe modificações na forma de avaliação, uma vez que a
simples memorização de dados não mais tem lugar neste contexto.
Z 1 ¡`¡ I
_A ayaliaçao devera ser um processo; diagnostico, cumulativo e

Ícontinuo,
elaborada de forma a verificar se o aluno teve com
›.I
preensão dos assuntos abordados, numa visao do todo, e não ape
nasA-.noções
compartimentalizadas. Quanto aos instrumentos da ava
__ zé
..
-.›,
liaçãošfdevem ser diversificados, sem a habitual enfase na pro
va.ÊQuestionarios
podem ser trabalhados, desde que levantem
- 'z É
_ H ` 5%:U
1,
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produzem.
‹

` -' ' . . - _ ' .

- Atraves das diferentes configuraçoes socio-economicas d
sociedade brasileira, perceber em cada uma delas:

El

* que grupos sociais sao formados a partir das diferen
tes determinações do trabalho;
* a diversidade do imaginario e cotidiano nos diferenê
tes grupos sociais;
__ ›
* as relaçoes de poder existentes nestas dinamicas;

...\

- A formaçao historica do Parana na dinamica brasileira `e
as configuraçoes que apresentarão a cultura, o trabaino, a eco
nomia e~a politica noje, no contextc nacional e mundial.

CONTEÚDOS

UNIDADE TEMÁTICA 1
1

Historia e cõnâcvuçãe do conhecimento historico

- Concepção de historia;
- A questao do tempo/espaço em suas diferentes concepções;

- Fontes nistoricas;
- Memoria e historia.
ë"Organizaçao dos espaços

,¿- Primeiras formas de organização do homem;

Q- Diferentes atividades humanas desenvolvidas na relaçao
homem/natureza

Ê¿- origem e desenvolvimento do extrativismo, pecuaria, agri
cultura; comercio.

ioo

UNIDADE TEMÂTICA 2
3_
I

As grandes navegaçoes
+-Contexto europeu;

L Civilizações pre-colombianas;
+ O colonialismo;
- Contexto do Brasil.
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UNIDADE TEMÂTICA 3

A sociedade colonial mineradora (contexto do Parana)

- A_formacao de grupos sociais a partir das diferentes de
terminações do trabalho:
* quem produz;

* como se produz (instrumentos de trabalho, locais de
trabalho, formas de.propriedade);
* para quem se produz (consumo interno, consumo exter
no

* quem fica com a producao.

_ Diversidade_do imaginario e do cotidiano nos diferentes
grupos sociais:

* manifestações artísticas, vestimenta, alimentacao,
moradias, brincadeiras, musica, dança, religiosidade.
- Fo rmas de organização dos diferentes grupos:

* trabalho;
* institucionais;
* espontâneas;

* politicas:
- Re laçoes de poder:

* dominação colonial - a província.
A sociedade pecuariste (contexto do Paraná)
¬A

formaçao de grupos sociais a partir das diferentes de

terminações do trabalho:
* quem produz;

* como se produz (instrumentos de trabalho, locais de
utrabalho, formas de propriedade);
* para quem se produz (consumo interno, consumo exter

w

DO
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* quem fica com a produçao.

- Diversidade do imâginériø e do cotidiano nos diferentes
grupos sociais:

* manifestações artisticas, vestimenta, alimentação,
moradia, brincadeiras, musica, dança, religiosidade.
~- Formas de organização dos diferentes grupos:
trabalho;
-ä

institucionais;

-$1

. ^`

espontaneas;

'N

politicas,

.¡.

- Rel ações de poder:

* dominação colonial - a província
UNIDADE TEMÁTICA 4

A sociedade urbana e urbana industrial (contexto do Parana)

- A formaÇäo_de grupos sociais a partir das diferentes de
terminaçÕes.do trabalho:
* quem produz;

como se-produz (instrumentos de trabalho, locais de
trabalho, formas de propriedade);
-X

-X'

- 'K'

para quem se produz (consumo interno e externo);
quem.fica com a produçao.

- Diversidade do imaginario e do cotidiano nos diferentes
grupos sociais:

* manifestações artisticas, vestimenta, alimentação,
f.

moradia, brincadeiras, musica, dança, religiosidade.
- Formas de organização dos diferentes grupos:
trabalho;
'K'
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* institucionais;

-* politicas.
1

*`espontaneas;

- Relações de poder:

* governo republicano - rmunicipios, estado, distrito
federal

- representatividade
- periodicidade de mandatos

- cidadania
Paranaphoje

- cultura;
- trabalho;
- economia;

- politica;
inserção no contexto nacional e mundial.

ObS .:

para a organização dos conteudos foi consultado to Curri
culo Basico para a Escola Publica do Estado do Parana.
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QEOÇRAFIA

-"O ensino de Geografica na Educaçao Basica de Jovens e Adul

tos leva em consideração o fato de que o espaço geografico e a
sociedade sao produções humanas resultantes da ação de todos os
homens neles situados, numa dinamica constante e historica. Isto
constitui-se num processo cumulativo onde cada sociedade, em seu

tempo, contribui para essa feitura, atraves da apropriação dos
recursos existentes e da intervenção na natureza produzindo, as
sim, a riqueza social necessaria a sobrevivencia de todos.
Esse espaço geográfico deve ser compreendido na sua totali
dade, atraves do reconhecimento dos elementos que o compõem como

os recursos fisicos,_os recursos hidricos, os recursos minerais,
a vegetação, os lençois de petroleo, os mares, a fauna e a flo
ra, as terras agricultaveis e a açao dos grupos humanos alteran
do_e modificando o espaço de acordo com às suas necessidades.

O objetivo do ensino de Geografia e possibilitar a com
preensao dos acontecimentos que alteram o espaço geográfico onde

se estabelece a sociedade, isto e, onde os homens atuam constan
temente, arranjando e organizando esse espaço. Neste enfoque, ea
Geografia apresenta-se como uma das ciencias_que explicita a di
namica social. Isto vem contrapor-se ao modo como os conteudos
dessa ciencia tem sido tratados, ou seja, sob uma forma bastante
descritiva e desvinculada da realidade. Fenomenos como zrelevo,
hidrografia, acidentes geograficos, etc., sao tratados ~enquanto

dados estanques e imutaveis no tempo e no espaço, sem mostrar
sua funçao social. Além disso, a populaçao ~e tratada como um
"capitulo" a parte, como se todos os fatos que acontecem na pai
sagem não fossem uma construçao humana na natureza. Esta forma
de ensino de Geografia esconde a dinamica que acontece dentro do
construido. Essa dinamica se expressa e toma forma nas relaçoes
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homem/hómem e homem/natureza, relações estas que são mediatiza

das pelo trabalho, gerando a produção da riqueza.
_D processo de trabalho e tanto o elemento que possibilita a
intervenção e modificação na e da_natureza quanto o fator d €ÍI€'l"
i

minante dentro da sociedade. Atraves da posse da terra e dos
instrumentos de produção e que os homens se posicionam em donos
rumentos de trabalho
ça de trabalho.

dos inst e/ou donos da for
As contradições manifestas nas
re
, lações

sociais podem ser

desveladas atraves do conhecimento da historia da ocupação e
transformação do espaço, pois e inegavel que as formas de ocupa
ção desse espaço são historicas e que cada sociedade se relacio
na com a natureza de acordo com suas necessidades e interesses.
Para que os alunos adquiram a noção de espaço construido, faz-se
necessario que os mesmos se percebam neste espaço, identifican
do-se no papel de construtores do mesmo, mostrando a maneira pe
.la qual os homens, em todos os tempos, transformam a natureza
(desde o uso de ferramentas precarias como pedras e lpaus) para
atender suas necessidãdes Que , uma vez atendidas, fazem com que
os homens exercitem sua capacidade criadora, inventando novas
coisas. Evidencia-se,
assim que
o uma historia e que
ç _ , a espaço
tem

'.

Hasta eão registro da ação humana retratada e .reproduzida nesse
Lespãço, com traços e marcas tão multiplas e diferentes entre si,
que sempre nos surpreende com suas peculiaridades, resguardadas
¡e inventariadas pela cultura de cada grupo humano, ao preservar
l

Í1,suaÇ
A natureza,
então de fundo, ou seja,
çmemoria.
, serve
de pano

Nt¿_
Ná
capitalista ada
A ~natureza e sua
ir sociedade
ç 1 , apropriaçao

Ka espacialidade concreta onde isso acontece.

transfqrmação em riqeuza social e executada coletivamente, atra
,ves deáum processo cumulativo de conhecimento, gerado pelo e no

!trabalbo.No entanto, a desigualdade se constitui quando os ho
pen; qdã participam da produção dos bens, ficam privados do uso
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e_consumo
dos_mesmos. No processo de produção estão envolvidos
1E*

todos os trabalhadores que são responsaveis pela criação de ri

queza. Esta riqeuza rans
e t foimada
¬l em mercadorias que são nego
ciadas, transformando-se em lucro. Este lucro fica nas mãos dos
proprietãrios das empresas que, por sua vez, pagam um salario
para os trabalhadores pela sua produção. Este salario não permi
, oças
te que os trabalhadores comprem
t d as coiass necessarias ã
,sua sobrevivência. Vemos, então, que a produção e coletiva mas a
apropriação e distribuição e desigual. Isto ocorre tambem em re
lação ao conhecimento que sustenta a produção de bens pois, ao
se relacionar com a natureza, os homens sempre criam novas for
mas de utilizar os recursos gerando, assim, um novo conhecimen
toﬂ Por exemplo: se uma pessoa descobre uma nova forma de utili

zação de energia solar para uso industrial, necessita, para con
cretizar sua descoberta, de recursos ,materiais, tdos meios de
produção (maquinaria) e de capital. Como estes recursos estão
nas mãos de uns poucos, são estes que se apropriam desse saber
para poder explora-lo e transforma-l c em riqueza. Na ocupação do

rá' i i

,espaço ocorre o me smo; assim, a desigualdade nos espaços de mo

*radia, de diversão, de cultura, de educação, de circulação, etc.,
espelham as multiplas rela ções vividas por todos. Tais relações
,são explicadas e permeadas por uma consciencia ideologica que
n o tedou-ros.,
Ao priorizar a
privilegia uns grupos em detrime
zt
ideologia elos valores culturais preconizados pelos extratos do
,mihantes dentro da sociedade, a escola não clareia, para os tra
balhadores, o entendimento da realidade social concreta.
O ensino de Geografia orientado na
da cidadania plena, destaca a importancia do papel do trabalho
coletivo na produção da vida material e a de cada individuo 'na

ﬁﬁä ë i " b ' *
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_* _ z , ,d perspectiva da formação
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produçao coletiva. Ao mesmo tempo instrumentaliza o aluno para a
participação nos processos sociais_mais amplos, apontando para ar

X lO7
perspectiva da transformação da sociedade, cujas contradições se
Uagudizam" cada vez mais devido às alterações da organização do
modo de produçao desta mesma sociedade, que exclui a classe tra
balhadora dos beneficios sociais oriundos do seu trabalho.
ÍPara manter a especificidade do objeto de estudo da ciencia
Geografia - o espa çogeografico socialmente construido - consi
derou-se importante o estabelecimento de certas categorias que

sao, “entre outras, espaço, lugar, area, regiao, territorio, ha

t d .. 38 ' . i .~ . .

bitat, paisagem e populaçao, que definem o objeto da Geografia
em seu relacionamento" . Essas categorias sao utilizadas ao to
marmos porções especificas da totalidade como objeto de estudo e
analise.
Para fins de.organizaçao didatica, on conteudos foram reu
nidos_a partir dos quatro eixos tematicos em que se fundamenta o
conhecimento geografico: Sociedade, Trabalho, Cultura e Nature
za, sendo que a categoria Trabalho e a que permeia a dinamica
social e cultural expressa na natureza e, que no entendimento de
Célia Frazao S. Linhares.
envolve multiplas faces e que corresponde
a propria tarefa do homem de fazer-se ho
mem, humanizar-se - trabalhadores, somos
todos os seres humanos, na medida em. que
atuamos sobre a natureza, interagimos so
cial e politicamente e, assim, produzimos

. . . . i. f 39

bens teriais,
maa "'artisticos,
'`
científicos e
9

_ ›_,

espirituais, e nos produzimos a nos mesmos.

.¿ !.¡I

a t tida espacialidade. Mas,
,F'Esses
*F , eixos
j , _ explicam
o alidade
para Êànter a especificidade do objeto de estudo, dizemos que o

espaçõb lugar, regiao, territorio, sao determinações culturais
quëndõšrepresentam
e xpressões de cultura, ao mesmo tempo que sao
.z.
_ . _-z
.z : '

108

.determinações sociais ao emergir das necessidades sociais; são
determinações economicas na medida em que servem de espaço de
produção e riqueza; e, determinações naturais enquanto paisagem.

O habitat, por sua vez, passa a ser significativo ã medida que,
pelas suas caracteristicas, interfere no modo de organização e
conõmica e cultural e torna-se espaço de vida. Ja, a paisagem,
e a configuração historica que a sociedade dá ã natureza atraves
do trabalho, enquanto que a população serve para designar uma
"porção" da humanidade dentro do espaço geografico. Cada popula

ção possui formas singulares de arranjar o espaço a ,partir das
relações de trabalho, e, estas, mediatizam a organização da so
ciedade.

É inegavel que na sociedade urbana industrial em que vive
mos, não há oportunidades de emprego para mão-de-obra sem quali

ficação industrial. Por isso, o trabalhador que não a proprieta
rio da terra nem dos instrumentos de produção, mas simplesmente
Vendedor da força de trabalh o, ve-se na contingência de mudanças
tantes em busca de condições mais favoraveis de
cia. Assim, o aluno da EBJA, enquanto trabalhador, acumula uma

cons ç sobrevivên

experiência significativa sobre a territorialidade do espaço en
quanto participante da produção das condições necessarias da vi
da em sociedade.

~Compete a escola possibilitar aos alunos a compreensão da
realidade vivida, vinculando os conteudos ã pratica social des

- 1: _ Í /'

ses alunos. E este referencial que, embora sincretico, trazidor
pelo aluno, servira de ponto de partida para chegar ao conheci
mento sistematizado, numa relação dialetica entre teoria e prá
tica?

«A escola deve, ainda, propiciar a apro
ria ~ad herança
p çao
cultural, sem excluir os trabalhadores desse processo, uma vez
que esse conhecimento foi produzido coletivamente. O reconheci
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mehto desse direito dos trabalhadores se expressa na~ qualidade
da educação que lhes e oferecida.

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Em Geografia, a proposta e de que o aluno compreenda que o
espaço geografico eium processo de construção social. Esta com

preensšo implica a interpretação da dinamica social, ou seja,
como os homens se organizam para produzir esse espaço, num de

terminado contexto historico. Assim posto, a avaliacao se dire
ciona para o processo de aquisição de conteudos que permitem ao
aluno compreender a sociedade na qual esta inserido.
Neste entendimento, o criterio de avaliacao abrange o con
teudo devidamente articulado a forma como foi trabalhado. Assim,

na avaliacao, e preciso considerar se o aluno estabelece as, se
guintes relacoes, mediatizadas pelos conteudos pertinentes:
\

- O entendimento de que cada grupo humano, com seu modo de

fvida, trabalho e cultura, tem formas caracteristicas de se rela
cionar com a natureza, determinando, desta forma, o espaço geo
grafico.
CONTEÚDOS:

* O trabalho na construçao do espaço.
*IA importancia do trabalho humano na construçao, alteração
e modificação do-espaço.

AQfI

Êã *fO trabalho no espaco rural - as relações de trabalho.

. 'trabalho no espaço urbano -.as Idiversas relaçoes so

*í

ciais.

5i*A

quem pertence o espaço nas diversas sociedades.
- A constatação de que o trabalho humano e responsavel pela
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produção/organização e reprodução do espaço.
- O entendimento de que no modo de zprodução da sociedade

brasileira atual, a produção e coletiva mas a apropriação e dis
tribuição da riqueza social e individual.
CONTEÚDOS:

* A importãncia do trabalho escravo na economia açucareira.
* A formação do espaço geografico no nordeste.
* A forma de propriedade no nordeste.

às A "'

A economia latifundiaria - os proprietários,

* A economia baseada na mão-de-obra escrava.

* A decadência da economia açucareira.

* A formação do espaço geografico no norte.
-* A exploração do ouro.
* As formas de posse na região sul do Brasil.
* A substituição do escravo africano pelo colono europeu.

*~As relaçoes de trabalho a partir da distribuição dá ter
ra.

¬ A compreensão de que as relaçoes entre homens e homens e

.entre homens e natureza são mediatizadas pelo trabalho.

*.

coNTEúDosz

* As guerras de conquista da terra.
* O Contestado - A Guerra do Paraguai.

* Como foi construida a fronteira do estado do Parana.,
* O cafe abre os caminhos do norte do Paraná.
As relaçoes de trabalho pc campo.
*;A vida dos trabalhadores rurais.
* Orboia+fria: o que e isto?

*
ÉÁ

5 * As terras do oeste e do sudoeste.
g. A vida dos trabalhadores rurais: da roça para a favela.
-%2- 'X'
Q O exodo rural - as migrações.
I:

* Os sem-terra.
* A industrialização do Parana.

*-A cultura conta sua historia.
rpaço

-'A compreensão de como os grupos sociais organizam seu es
mediatizados pelas diversas formas de cul tura.
coNTEúDosz

* Curitiba e sua região-metropolitana.
* O crescimento da cidade.
* Quem vem morar aqui? Por que?

* Onde moram os trabalhadores.

*'A pródução industrial no Parana.
* Os espaços culturais curitibanos.

38SILVA, Arman
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LINGUA POFTUQUESA

A concepção que direciona esta proposta tem como pressupos

to teorico uma visão socio-interacionista de linguagem, que vê a
ação do homem no wundo de forma coletiva e historica. Este cara

ter social e historico, característico da ação do homem, revela
se e constitui-se na linguagem que, por sua vez, se constitui de
simbolos, o que possibilita a representação do ausente. É“a ca
pacidade de simbolizar, propria. da racionalidade humana, que
permite a formação de conceitos. Numa concépçãø socio-interacio
nista de linguagem o simbolo não pode servir apenas para decodi

ficação, mas para ser interpretado numa situação zsignificativa,
em que a linguagem e posta em uso.
A importancia da apropriação do codigo revela-se no momento

em que o homem, na atividade da linguagem, numa ação de troca,

de dialogo, de intera çãomcoo outro, de interlocução, organiza
o seu pensamento, confronta seus pontos de vista e suas infor
maçoes, opina sobre o mundo, julga, interpreta, faz humor e iro
nia e argumenta para convencer o outro. É atraves desse processo
interlocutivo que os homens se constituem como sujeitos de sua
historia. Neste exercicio da atividade de linguagem, a lingua
deixa de ser apenas um codigo acabado e ganha uma dimensão mais
ampla: a dimensão discursiva.
iEm cada situaçao de produção a linguagem pode adquirir sig
. A4

nificados que vão alem do codigo. Observe as orações:
l. Pedro parou de beber.
2. Pode me passar o sal?

3. Mãe, a gente não ia sair?
Ao analisarmos cada oração sob o ponto de vista de lingua
enquanto codigo, c entendimento fica apenas ao nivel da decodi
ficação. Mas, se considerarmos as co

_ ndições de produção onde es
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tas sentenças ocorreram, a interpretação vai além do codigo lin
güístico. Na primeira oração hà um pressuposto de que Pedro be
bia bebida alccolica, algo ja inscrito na lingua. Na segunda, há
uma interrogação que, na realidade, e uma ordem. No terceiro e
xemplo, que não e uma simples pergunta, constata-se, alem da
vontade e da pressa de sair, a insinuaçao, por exemplo, de que
há uma visita e que ela deve ir embora.
Vemos, então que alinguagem e significativa no contexto em
qu@=eStà sendo produzida, conforme cada situação de interlo
cução. É o interlocutor, presente ou não no ato da fala, que de

É ` À;
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termina aquilo que iremos dizer. Assim, no momento em que o dis

curso de um estrutura o discurso de outro, o carater discursivo
da linguagem revela-se.
fUma concepção de linguagem, que valoriza o papel da inte

ração eãda interlocução no processo de desenvolvimento e apren
dizagem, requer uma pratica pedagogica diferenciada. Nesta pos
,tura pedagogica, as aulas de lingua portuguesa precisam ter uma
clara intenção: a,de propor atividades em que a lingua se efeti

ve na pratica social, e situaçoes que levem a reflexão sobre a
propria lingua. É so vivenciando a linguagem na pratica que o a
luno podera domina-la. Porem, o que ainda predomina na escola e
o senso comum de que “saber lingua e saber gramática". Não es

'II
)

l

queçamos, todavia, que o aluno, ao ingressar nesta escola, ja
_domina uma variedade de lingua, ja esta iniciado na arte de nar
rar, contar historias e expressar-se claramente nesta variedade
não-padrão, em muitas situaçoes. O que ocorre e que a escola vem
concebendo a lingua como um fato inalteravel, desconsiderando as
variedades lingüísticas de menor prestígio social existentes por
Z7

razoes historicas, culturais e politicas, masi que tem organi
zação e regras proprias. Assim, o que diferencia uma variedade
da outra são os valores sociais impostos pela classe dominante.
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Cabe a escola respeitar “as variedades de pouco prestigio so
cial" e possibilitar ao aluno o dominio da linguagem padrao, a
dequando-a às diferentes situaçoes de produçao. A linguagem zpa

drao e meio de participação politica, de luta contra asi desi
gualdades sociais, de integração na vida cultural do pais, de
acesso a leitura de jornais, revistas e livre, etc.
o intuito de garantir o dominio dessa linguagem aos a
lunos da EBJA, precisamos refletir sobre uma questão relevante:
Ccm

o ensino da lingua portuguesa ainda centrado na gramática norma

tiva, isto e, num conjunto de regras e nomenclaturas sobre a
lingua. Este tipo de ensino nao tem garantido o dominio efetivo
da lingua no que concerne a leitura compreensiva e produçao de
textos. Desta forma, as reflexões sobre concordância, pronomina
lizaçao e regência terao lugar quando vinculadas ao efetivo usO
da lingua. Primeiramente o aluno precisa dominar a lingua, tanto
na dimensão oral quanto na escrita, ou seja, ler, compreender

textos lidos, produzir textos e posteriormente refletir sobre
-noções como as de sujeito, predicado, objeto, etc. Nesta pers
pectiva, mas, sem fugir da pratica contextualizada cabe ao pro
fessor ter as informaçoes gramaticais, uma vez que e ele quem
vai direcionar o trabalho com a lingua, planejando e ordenando

.|`

exercicios, questionando cs encaminhamentos dados nos livros di
daticos, etc. De posse do conhecimento gramatical, o professor

“podera identificar e diagnosticar os problemas apresentados pe
los alunos e, assim, encaminhar soluções.
Para chegar ao afetivo dominio da lingua e_necessario que o
professor não trabalhe com conteudos fragmentados em forma de
i

”Úpontos de gramaticaﬁ nem com listas para memorização. A refle

xao a ser feita sobre a lingua deve ser sobre a totalidade da
estrutura da sentença (sujeito, verbc,objeto) e sobre as rela
ções que dentro dela se estabelecem: a concordância e a regen
. si _'
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cia.

ÍNo que se refere aos textos, temos notado que o professor
não tem se preocupado em trabalhar sua estrutura total quanto ã
coerência e coesão, limitando-se a fazer dele pretexto para aula
de gramática e a corrigir erros ortograficos, acentuação e pon
tuação no texto do aluno. É nesse sentido que se afirma serem as

atividades de escrita simulaaas e artificiais, onde o aluno so
escreve tendo em vista a correção do professor. Assim, os pro
blemas que permanecem apos anos de escolaridade não são, na
maioria das vezes, os de ortografia e sintaxe, mas sim os de e
laboração e organização de texto.

É preciso que as atividades de escrita na escola tenham
funcionalidade. O aluno precisa escrever para alguem ler. Assim,
e atraves do texto que se realiza o processo discursivo, no qual
ea lingua e posta em uso.

Para que o aluno tenha o que escrever (uma vez que as
ideias não vem do nad a), para que ele tome posição sobre deter
minado assunto e faça o seu proprio discurso e necessario que o
professor trabalhe textos sobre o mesmo assuntof em diferentes
registros. Para isso, propomos a utilização das unidades temati
casz(UTs), que trazem para a sala de aula todo tipo de textos,
literarios ou não, que constituem a diversidade de abordäëëñs e
z

registros, a aprtir da qual o aluno interpretará as diferentes
situaçoes, prõpofá soluções e chegará ã sua propria produção,
resultado de um processo_reflexivo.
Qs textos que constituem o corpo das UTs foram escolhidos,
em principio, com a finalidade de propiciar polêmicas _e tambem

reflexões
sobre
ua `da lingua
__ g para que
o alunoaselin
aproprie

gem
e escrita. A pluralidade de discursos veiculados pelos
., 1, foral
.

textos nas UTs oportunizaraão ao aluno, pela mediação do profes
sor, a percepção de que a linguagem e uma forma de atuar, de in

116

fluenciar, de intervir, e, então
elaborar
I discur
, _ o seu
proprio
so

, pec
rece
Para o efetivo dominio da lingua
tresosasdevem
t
ber a atençao do professor: as praticas de oralidade, leitura e
escrita, sendo que as mesmas permeiam e direcionam todo o traba
lho a ser feito com as UTs
Q
ORALIDADE

Quando o aluno chega a escola, como ja. dissemos anterior
mente, chega como falante, como narrador de.historias, mesmo que
não o seja numa variedade de prestígio. Cabe a escola respeitar

este falar, que e_parte da historia social de cada um, e dar
condições para que o aluno se aproprie da lingua padrao. Isto
certamente ocorrera se a escola propiciar espaço para a sua fala
por meio de debates, exposiçao oral dos fatos vividos, relatos,
pesquisas, comentarios sóbreíaâsuntos lidos ou ouvidos, defesa

e

de pontos de vista proprios, com a finalidade de convencer o ou
tro, ja que a expressão oral necessita sempre manter boa argu
mentaçao, objetividade, clareza e fluencia. Deste modo, todo o
trabalho com a oralidade deve estar revestido de significado. O
aluno precisa reconhecer a presença do outro, ouvir a voz do ou
tro e adequar o seu discurso ao outro, conforme a imagem que ele
tem do seu interlocutor e de acordo com a situaçao em que o dis
curso e proferido. Assim, o espaço da sala de aula sera um local
onde realmente se trabalha a lingua oral.
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LEITURA

Nesta proposta, a leitura nao se resume~a decodificação do
codigo lingüístico com fluência e boa dicção. Ela constitui-se
num processo interacional entre o leitor e o autor, ou seja, ela
permeia um dialogo intimo com o texto, ultrapassando a compreen
são da superficie, chegando ao nivel do subentendido.

`O objetivo primeiro é criar no aluno o gosto pela leitura e
fazer dele um leitor critico, aquele que por meio da leitura vai
interagir com o mundo, questionar a realidade da qual faz parte
e se posicionar diantes destes questionamentos. Quanto mais pon
tos de vista se trabalhar com o aluno, melhores condiçoes ele

tera de estabelecer c seu proprio ponto de vista. Por isso, o
trabalho com a leitura necessita ser feito a partir do contra
-ponto com diversos tipos de textos que veiculem posicionamentos

diferenciados. Essa diversidade possibilita ao' aluno a formu
lação de opinioes, o reconhecimento da especificidade do discur
so_e a revelaçac de uma interpretação do real;
¿ Na atividade de leitura e necessrio que a intenção do autor

seja reconhecida, que o leitor realize sua propria interpretação
me a partir de varias leituras, reflita, critique e formule para
metros para a produçao de novos textos. Convém lembrar, a esse
respeito, que o texto não pode ser apenas um pretexto para O en
sino de gramatica, principalmente o texto literario. O_textc li
terario cria suas proprias regras comunicativas, estabelecendo
um pacto entre quem escreve e quem lê, onde a presença do con
texto e dispensavel.

.|
w
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ESCRITA

Escrever não se resume ao que a escola tem feito com a es

crita, ou seja, preencher linhas com a finalidade do professor
ler e dar nota ou simplesmente transpor a fala e o pensamento
para o papel. O ato da escrita implica no envolvimento de uma
outra pessoa, que não aquele que escreve: o interlocutor. Escre
ve-se para que alguem leia. só que este interlocutor não esta
presente no momento da escrita. O leitor nao presente e quem
condiciona o tipo de informação e a forma de exposicao da pro
dução escrita. O fato do interlocutor nao estar 'presente rdifi
culta as escolhas a serem feitas, pois_essa presença regula, pe
lo dialogo vivo, todo o uso da linguagem. Alem disso, na fala hà
a possibilidade de repetição, de mudanca de assunto, de emprego
de variedades diferentes. Na escrita utiliza-se uma linguagem u
nica, padrao, que necessita ser coerente, coesa e clara. respei
tando a apresentacao formal. Para que essa clareza se efetive,
quem escreve precisa se colocar na posicao de leitor, adequando
o texto escrito conforme a situacao e o interlocutor.
Na perspectiva interacionista, a-produçao de textos dar-se

a a partir das ciscussoes, das leituras de outros textos e das
vivencias dc individuo.

1
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ANÁLISE LINGUÍSTICA

A analise linguistica constitui-se na conscientização dos
fatos da lingua, tanto ao nivel da sentença quanto ao nivel da
estrutura do texto. Através da pratica de analise linguistica
faz-se uma reflexão sobre a organização do texto escrito, tanto
do texto publicado, quanto do texto do aluno.
A reflexão sobre os conteudos gramaticais do texto tem a
finalidade de esclarecer a sua compreensão. A analise lingüísti
ca deve-ser feita no texto produzido pelo aluno com a finalidade
de melhora-lo no momento da ~.__ reestruturação. Os exercicios siste

matizados tambem podem ser feitos a partir do texto do aluno,
porem, esses exercicios não devem substituir a reflexão sobre a
lingua e nem a proposta de um ensino de lingua como um todo,
pois esta tem uma dimensão muito mais ampla em que se visa o do

minio da lingua e não da gramatica. É via analise lingüística
que o professor desenvolve com o aluno o processo de organização

do texto, as possibilidades que a lingua oferece de dizer a mes
ma coisa com palavras diferentes e o reconhecimento, bem como o
1:

uso, dos diversos elementos gramaticais (pronomes, adverbios,
conjunçoes) que dão as ligações entre as partes que compõem' o
texto. Desta forma, a sistematização da grematica atraves de

"pontos" e/ou exercicios estruturais não constitui o cerne do
trabalho com a lingua. Ela deve acontecer, isto sim, por ocasião
da analise dos textos.
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REESCRITA DO TEXTO

Como todo texto e passível de interferência, o aluno neces
"sita aprender que sua primeira escrita não constitui o texto fi
nal. Pode-se interferir num texto para deixa-lo mais claro, mais
coerente, mais coesc, com melhor argumentação, melhor estrutura
do, para aprimorar o uso da norma padrao, para melhora emprego
dos.elementos graficos (paragrafaçao, orto grafia, acentuação),
etc.
Convem lembrar que os problemas mais freqüentes que apare
cem nos textos dos alunos não são os de ortografia mas os de es

trutura, tanto das orações quanto dos parágrafos. Por isso, o
professor necessita trabalhar com o aluno possibilidades de in
serçao de elementos que tornew a linguagem mais clara do que
aquela feita apenas com orações absolutas. Os alunos precisam
apropriar-se da linguagem para melhor encaixar senterças, produ
zindo subordinações. É muito comum nas produções do aluno a pre

sença do "e" como unico elemento de ligaçao, "ele" e "ela" como
unicos elementos de substituição de um referente anterior. Esses
fatos necessitam ser analisados e discutidos com o aaluno para
que soluções sejam propostas: a utilização de um "mas", "entre
tanto", "todavia", "embora", assim como expressões de tempo para
evidenciar a seqüência cronologica, podem garantir a coerência e
a ccesao do texto.
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SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

çao~Basica
de Jo
Considerando que nesta Proposta de Educa
'f
veﬂâ 6 Adultos "... a avalia ção que propomos e diagnóstica, en
quanto processo continuo de coleta de informações, analise e re
flexão do desenvolvimento e desempenho dos alunos, bem como de
toda a pratica pedagogica" (p. ), em Lingua_Portuguesa a ava
liação se dá no decorrer do processo ensino-apresendizagem, sem

pre a partir do referencial que o aluno traz, rumo às expectati
vas da area. Isto significa que c trabalho com a lingua, nesta
perspectiva, necessita não so alterar os criterios e OS ÍITSÍPU
mentos de avaliação mas, tambem, a pratica pedagogica do profes

sor, a1 ,p
fimside
os `b`l`
I itar
ao aluno O uso elaborado e efetivo da
lingua com criticidade. O discurso do aluno deve apresentar a
analise e a interpretação dos dados da realidade.
Assim, a avaliação necessita tomar a pratica de lingua do

a çao~ e considerar a progressi
aluno como parãmetro de sua av^lia
vidade, o ritmo proprio do al uno, no trabalho com textos a nível
dailei tura, produção (oral e escrita) e analise linguistica. CO

ç o na ingua
mo consequencia a forma de avalia
ã lê lí nao
~ se prende 'ã
apresentação formal, ã ortografia, ã pontuação e ã paragrafação.
A relevãncia e para o processo, na garantia de um texto signifi
cativo, a que gradativamente o aluno incorpore os elementos que
dão coerencia_e coesão.

A avaliação, conforme esses indicativos, necessita levar em
conta O nivel da produção de cada aluno, assim como a necessaria
que consti
gradação para a apropriação dos conteudos ad ingua
lí
tuem toda a dimensão da linguagem. Desta forma, e necessario
privilegiar ao aluno, primeiramente, o escrever para depois exi
gir dele O escrever “bem“.
\.

\
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CONTEÚDOS_E INDICATIVOS PARA A AVALIAÇÃO Do ALUNO

Textos orais
- Clareza nas ideias expostas:
seqüência nas ideias expostas (começo, meio e fim)
objetividade nas ideias expostas (concisão)

9%

rã

consistência argumentativa (analise re interpretação

'Fl'

dos dados da realidade)
utilização de Vocabulario adequado (variedades diale
.tais: do aluno, dos outros alunos, padrão)
coerência textual (fidelidade ao tema)

-X

_*

Adequação ã norma padrão:
*_

-ae

'X

concordãncia verbal e nominal
regência verbal e nominal
emprego de pronomes, advérb1oâ,,¢on3unções, preposi

ções, artigos, numerais,_adjetivos, substantivos
Textos escritos
- Clareza nas idéias expostas:
seqüência nas ideias expostas (começo, meio e fim)
objetividade nas ideias expostas (concisão)
-:Q

ae

'ae

consistência argumentativa (analise-e interpretação
dos dados da realidade)

as

-›`(

-X'

utilização de vocabulário adequado (variedades diale
tais. do aluno, dos outros alunos, padrão)
coerência textual (fidelidade ao tema)
utilização de recursos ccesivos (preposições, conjun
çoes, adverbios, pronomes)

|\¡ I 
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Adequação a norma padrão:

concordãncia verbal e nominal

*_ _

Á

*

regencia verbal e nominal

'É

emprego de pronomes, adverbios, conjunções, preposi

ções, artigos, numerais, adjetivos, substantivos
*.

:emprego de pontuação e acentuação

*

organização de parãgrafos

utilização de margem, titulo, elementos de* coesão,
etc.
emprego da estrutura da senterça em funçoes sintati¬
cas essenciais: sujeito, predicado, objeto

'N

- 'X

Leitura~
' vs.:

+ Interpretaçao de textos (interação leitor/texto):

identificação das ideias basicas do texto (leitura

*_

das "linhas" e das “entrelinhas')
&

comparação das ideias apresentadas nos e entre os
textos, considerando-se, tambem aqui, o texto do alu
no (toda a sua vivencia)

I.

Analise de textos:
¬F%

*

em relação ã argumentação

em relação ã unidade tematica (fidelidade ao tema
proposto)

-X*

em relação a unidade estrutural (paragrafação, tmar
gem, titulo, recursos coesivos: pronomes, conjunções,
preposições, adverbios)
reconhecimento dos varios tipos de textos
leitura contrastiva: varios textos sobre o mesmo te
ma; linguagens diferentes para um mesmo tema; um mes
I.

-X

~K~

tema tratado em epocas diferentes; diferentes pers

124

peotivas para um mesmo tema

Mecanica da leitura:
*efluenoia
l\ '

* entonaçao
* ritmo
'X'

pontuação

É
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ALFABETIZAÇÃQ

Revendo-se a_pratica pedagogica, constata-se que, de um mo

do geral, a alfabetização tem se caracterizado por um trabalho a
partir de “metodos” que priorizam a analise e a síntese de ele

`.

mentos lingüisticos.(fonemas, letras, sílabas ;..) reduzindo a
escrita a um mero processo de codifiicação de sons em letras e a
leitura a decodificação de letras em sons. Um procedimento muito
comum e o da apresentaçao de uma letra por vez (familia silabi

ca). Para fixação, muitas vezes, utiliza-se seqüência de sila

i

bas, palavras e frases sem sentido, o queprovoca dissociação da
significação mediante elaboração de textos artificiais, desvin
culados da realidade.
Nesta concepção metodológica evidencia-se_o pressuposto de

que o aprendizado deve seguir uma sequencia: da leitura mecanica
para a leitura compreensiva. Inicialmente prioriza-se o dominio
da tecnica da leitura e só mais tarde a questao da compreensão e
contemplada. Assim, ao esvaziar o texto do seu conteudo signifi

cativo, reduz-se o aprendizado inicial da leitura e da escrita a
uma questão mecanica - o simples dominio do sistema grafico.
Na perspectiva socio-interacionista, a linguagem e conside

rada como produto das relações sociais. Conseqüentemente tem-se
como fundamental, na alfabetização, contemplar a dimensão dis
cursiva da linguagem. Neste entendimento, o alfabetizando a que

nos referimos ja domina a lingua oral com competencia para uso

na sua vida. Isto significa que ele dispõe de um vocabulário e
zdo dominio de regras gramaticais, uma vez que toda linguagem tem

Íuma organização propria que permite aos falantes o seu uso sig

nificativo em situações sociais. No entanto, ao falar, o aluno
revela
a comunidade lingüística a qual esta ligado. Esta forma
1\.

'B' I

deﬁlinguagem-e_considerada muitas vezes, pela escola, como erra
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da e pobre porque ela julga este dialeto pela distancia que o
separa do dialeto de prestigio. Assim, a escola julga somente a
norma culta como linguagem padrao. Revelam-se, ai, as contra
dições de uma sociedade dividida em classes: a escola legitima,
usa e quer ver usado o dialeto prestigiado socialmente por ser
aquele pertencente a classe social dominante.

ñn. _' Í

Uma proposta pedagogica transformadora considera a escola e

as variedades lingüísticas como produto de multiplas determina

çoes: economicas, sociais, culturais, politicas e ideologicas.
Assim, a variedade dialetal apresentada pelo aluno nao deve ser
considerada errada. A esse respeito, GAGLIARI diz que “em qual

quer lingua existe o certo e o errado somente em relaçao a sua

. _ .. . f . . N40

estrutura. Com relaçao a seu uso pelas comunidades falantes, nao
existe o certo e o errado linguisticamente, mas o diferente. ~

É certo que a existencia social esta refletida na palavra.
Classes sociais diferentes servem-se de uma so e mesma lingua.
Numa sociedade dividida em classes o confronto ideologico mani
festa-se, tambem, na linguagem. As palavras mudam de sentido se
gundo a posiçao ocupada por quem as emprega; elas regulam o que
pode e deve ser dito em uma dada conjuntura. A imagem que um in

terlocutor faz do outro e a representação reciproca na situaçao
configuram as condições de produçao do discurso.
Assim, o conhecimento das relações entre linguagem e classe

social sera de vital importancia no ensino_da lingua escrita nas
classes~da EBJA. Um ensino que reconheça a necessidade de que o

aluno adquira o dominio do dialeto de prestígio, como mais um
recurso.para o uso da linguagem, sem que haja a rnegaçä0 exclu
dente de seu dialeto de classe.
Sente-se a necessidade de instrumentalizar o' aluno para
que
possa adequar seu ato verbal às necessidades reais que ,lhe
`› .
impõe a situaçao: o uso de padrões lingüísticos de prestígio pa
~
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ra as situaçoes mais formais e das formas coloquiais adequadas
para situaçoes correlatas. Ha, aqui, a concordância com Magda
ﬁoares, que afirma:

.. um processo de alfabetização que procura levar a
criança a aprendizagem da lingua escrita, sem conside
rar a distancia que separa essa lingua não só do diale
to padrao oral, mas, sobretudo, do dialeto nao-padrao
oral que o aluno domina e sem considerar que essa dis
tancia e nao so linguistica mas tambem cultural, so po
de fracassar.4;
O conteúdo da alfabetização deve ser buscado na vivencia do

A I ag I I I

aluno na pratica social. É nessa situaçao que a palavra ganha
significado. Se apresentamos a palavra isoladamente, a linguagem
ficara reduzida a mera convenção. A proposito disto, BAKHTIN nos
diz que se associarmos a palavra a uma so imagem ela deixa de

ser signo e torna-se sinal indicador de uma so coisa. No entan
to, e de natureza do signo a mobilidade e plurivalencia, sendo
estas as caracteristicas da linguagem humana.
Por exemplo:

Pedro quebrou a cara.
A roupa e cara.

Quer jogar cara e coroa?
Marta, lavou bem a cara?

Ei, cara! Volte aqui.
Desde o inicio do processo de alfabetização e preciso bus
car constantemente significações, produzidas pela “praxis“. É na
zrelação homem-mundo que a palavra deve ser compreendida e foca

dlizada. Os temas significativos sao os que explicitam as aspi
rações, finalidades e motivos humanos. Como dizem respeito a vi
,da dos homens, os temas São tão históricos quanto eles.

'r

I

P
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Sobre isto VYGOTSKY, diz:

... o sentido de uma palavra e a soma de todos os even
tos pscicologicos que a palavra desperta em nos Sa-COnS
ciencia... Uma palavra adquire o seu sentido no contex

to em que surge, em contextos-diferentes altera o seu
sentido..._O significado.dicionarizado de uma palavra
nada mais e do que uma pedra no edificio do sentido,
não passa de uma potencialidade que se realiza de for
mas diversas na fala. l

-. 42

inter
Nesta perspectiva, e no contexto da sala de, na
aula
-,
discursividade, que o texto surgira e ganhara significação. É do
texto que serão escolhidas aspala
'vras que possibilitarão o tra

balho de analise e sintese, processos constitutivos essenciais
do processo de alfabetização, e estes, por sua vez, permitirão

, stema de escrita de base alfabeti

ao aluno compreender como o si

rescolh o refe

ssim,Anão
regras d
ca se estrutura,
ç havera
, z e complexidade
para a
amou seqüenciação das palavras, mas tomar-se-a com
rencia a palavra contextualizada no texto tra balhado pela turma.

enfocada,ser
desde
“
Então, qualquer palavra podera
_ "ue
q satura

da" de significado, atraves do trabalho oral, nu ma relação dia
logica entre professores e alunos e devidamente ancorada no t ex

1.

to produzido coletivamente.
ãPrivilegiamos um trabalho pedagogico de alfabetização que

eve em conta a interdiscursividade entendida como pratica dia
logica discursiva. Entende-se por pratica dialógica o momento de
interação onde não há predomínio de uma unica vez nem a coexis
tenci§ a critica de todas as vozes: mas vozes unidas dialetica

mente, espaço
em eum
-historico.
um tempo
socio

A relação com o outro envolve, fundamentalmente, a compre

dooutro e captar as
ensão, ou seja, ser receptivo ã palavra _
"suas
*
ç nuance
ç s intencionais,
ao mesmo tempo que a elas se mes clam
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zl
,a¬nossa palavra e intenções.
Num movimento dialogico, a alfabetização se dá onde cada um
se coloca como interlocutor do outro, expressando seus pontos de
vista, mediados por uma palavra, um signo. À medida 'em que as

vozes (professor/aluno/texto) vao se completando, interagindo,
da-se a significação da palavra. É neste momento coletivo de po

der falar, poder dizer que se dá a plurissignificaçao da pala
ivra.

Então, nesse espaço' cultural coletivo, as questões, as
crenças, os valores --que se constituíram relevantes historica
mente para a classe trabalhadora - sao evidenciados, revelando

1r''

se tambem ai os condicionantes lingüísticos e socio-economicos.
Isso vem a confirmar o que nos diz BAKHTIN: que a palavra, no
momento de sua expressao, revela-se como o produto da' interação
Viva das forças sociais.
Portanto, se o~discurso ou a interlocuçao e um púozesâõ so
cial, a lingua.e o instrumento que permite a sua produçao e sig
nificaçao.
Segundo VYGOTSKY, o desenvolvimento cultural do homem da-se

inicialmente como categoria interpsicologica (nas relaçoes so
ciais) e, depois, como categoria intrapsicologicas (no interior
do sujeito). A experiencia individual expande-se mediante a
apropriação, isto e, internalizaçao da_experiencia sociaç' vei
culada pela linguagem;

Nesse processo, e a linguagem que, pelo seu carater simbo
lico, permite ao homem a codificação dos objetos em signos (re
presentaçao do real). Ao possibilitar a generalização e abstra

, g ga opor
ção do_mundo exterior
lin ua uniza
em t a codificação do
Q.

\

conhecimento historicamente produzido pela humanidade, atraves

da palavra Oral 6 escrita.
fr

Í
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Neste entendimento, se a linguagem escrita e simbolismo de
outro simbolismo - a linguagem falada - entao o aluno, mesmo o

analfabeto, ja teve o seu processo de aquisição da escrita ini
ciado muito antes de ingressar na escola, quando se apropriou da

ideia de representação tendo como base a fala. Entao, sob a
orientação do professor, o aluno aprendera que a fala pode ser
desenhada. Portanto, a tarefa primeira e mais imediata que se
coloca ao iniciar-se a alfabetização e a ideia de representação.
Partindo-se da_pratica social do aluno, identificaremos quais os
tipos de signos conhecidos por ele. Assim, são pertinentes ques
toes como: Qual elo simbolo do seu time? O que significa o sinal
amrelo do semaforo? O que nos lembra a nossa Patria? Tudo isso
favorece o entendimento de que a funçao do simbolo e a de repre
sentação, embora ele, às vezes, nao tenha nenhuma caracteristica
ou semelhança combo objeto representado. Assim, a palavra formi

guinha nada tem a ver com o ser real que a representa, pois a
Í escrita não e a representação da realidade. Segundo CARRAHER

A escrita alfabética representa a palavra enquanto se
quencia de sons, e nao diretamente o seu significado.
Por exemploí a representação escrita das palavras "bo
la“ e "esfera", que são semelhantes em significado,
nada tem em comum, enquanto que a representação escrita

das palavras “papa” e “papagaio“, aê significados ztao
diferentes, e exatamente igual no que diz' respeito às
quatro primeiras letras. Estas caracteristicas dos sis
temas alfabeticos impõem um requisito sobre o individuo

.I

que deseja aprender a ler: exige que ele seja capaz de
diferenciar palavras enquanto sequências de sons de
seus significados. Segundo tal analise, um individuo
que não conceber a palavra como envolvendo dois aspec

,\'
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tos independentes, um significado e um significante
teria dificuldades em aprender a ler.43
embora a lingua escrita represente a fala por meio de sim

, mera

fbolos socialmente convencionados, ela não se constitui em
transcrição dessa. Assim, para o mesmo som /s/, encontramos va

rias letras para representa-lo (s, ss, Ç, sc, c). Então, para
que o aluno domine o simbolismo da linguagem, e necessario que o
professor traduza todas as convencõe scontidas no sistema de es

crita ate os mais elementares, tais como: a direção esquerda-di
reita, a linearidade e a horizontalidade.
.Posto que vivemos numa sociedade em que a leitura e a es
crita permeiam a quase totalidade das trocas sociais, cabe per
guntarmos quem e o analfabeto - pessoa a quem o acesso a inume
ros bens culturais e negado.
'Segundo Álvaro Vieira Pinto, para definir o analfabeto e

.IÍ'

preciso situa-lo como um ser que vive em uma dada sociedade, em
relação com outros homens, em especial no trabalho, num momento

historico determinado, “ . o analfabeto não é aquele que não

~ ,¿. ~ ,. 44 . f u _

sabe ler, sem aquele que, por suas condições concretas de exis

tencia, nao necessita ler". Assim, e o trabalho que alfabeti
za ou analfabetiza o homem conforme exija ou não a alfabetização
para ser executado.

É importante ressaltar que a sociedade ao determinar, pela
divisão do trabalho, os que necessitam ou não da leitura, margi
naliza alguns homens, impedindo-os de atingir a plenitude do de
senvolvimento enquanto seres humanos, pois segundo Luria, e a
escrita que, ao favorecer o aprimoramento dos processos de pen
lsamento, dá maiores possibilidades ao sujeito para desempenhar
duma atividade cada vez mais consciente. Diz Luriai
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A linguagem escrita e o instrumento essencial para os
processos de pénsamenúø, incluindo, por um lado, ope
|\.ø `
raçoes conscientes com categorias verbais, rtranscorre
mais lentamente do que a oral; permitindo, por outro
lado, retornar ao ja escrito, garante o controle cons
ciente sobre as operações que se realizam. Tudo isso
¡.

'I

faz da linguagem escrita um poderoso insúfuménúo para
precisar e elaborar o processo de pensamento. Sabe-se

que, para clarear a ideia, o melhor e procurar escre
ver, expressar esta ideia em forma escrita. Precisamen
te por isso, a linguagem escrita, como um trabalho so
'bre o meio e a forma de emunciaçao, possui "uma grande

. ,'^ . _/ A g ›-Ç.. v 5

importancia tambem para a IOFmâÇâO do pensamento.

A linguagem escrita e, pois, uma atividade mais complexa do

que a linguagem oral. Ela caracteriza-se como discurso sem in
terlocutor presente.-No discurso escrito nao há interferência do
outro que possibilite questionamentos e as explicações que. pos
sam vir a se constituir como necessarias. É 'precisou recriar a
situaçao para nos mesmos, exigindo, portanto, uma analise deli
berada.

Neste entendimento, se`o dominio da lingua escrita permite
ao homem desenvolver processo mentais que pressupëem abstracoes

mais complexas, ao alfabetizar, estaremos possibilitando nao so
o acesso ao conhecimento cientifico historicamente acumulado e
que_se apresenta na forma de linguagem escrita, mas que-a inte
r

ração na sociedade se aê em condicoes menos desiguais.

4.-l.

OCAGLIAR1, Luiz Carlos. âliabetizacao e ulinguistica.

l ¿sãQ Paulo, Scipione, l989,fp.47.
._. ._ 'Z .

ISOARES, Magda. Linguagem e gescola; uma perspectiva

42VIGOTSKY, L.S. Pensamentos e Linguagem. São Paulo,

Martins Fontes, 1989, p. 125.
43KRAMER, Sonia. Alifgabetizgaçao: dilemas da pratica. Rio
de Janeiro, Dois Pontos, 1986, p.49.
I
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Ê 45LURIA, A.R. Pensamento e linguagem; as ultimas confe
rências de Luria. Porto Alegre, Artes Medicas, 1987, p. 171.
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E MATEMÁTICA
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S Temos observado que o aluno da EBJA, mesmo aquele que nunca
frequantou a escola, possui determinados conhecimento matemati
›

cqs que lhe permite reconhecer alguns numeros, solucionar situa
çdes-problema por caminhos que, as vezes, sao bem diferentes da
qﬁeles propostos pelo professor.
O aluno, em sua pratica social, convive com unidade de me
diﬁâ que são proprias de sua regiao (salamim, lata, balaio, quar

toL alqueire, braça) usadas principalmente na agricultura. Estas
unidades tambem aparecem em musicas e na literatura, indicando
que apesar de termos hoje o sistema de medida internacional, mui
tab unidades arbitrarias e muitos "padrões regionais" são manti
dos. Esse mesmo aluno convive, tambem, com as unidades padrao
(metro, quilograma, litro e alguns multiplos e submultiplos des
sas unidades) nas compras, nas indicações de distâncias, no re
›

gištro de alturas, em textos de informaçao cientifica. Alem das
diäerentes formas de medir, o aluno tem se deparado com situa
çoes de compra e venda, recebendo troco, separando e Juntando
quantidades fazendo, assim, uma especie de contagem, registrando
pohtos em um jogo ou-separando uma espiga de milho para cada ba
¡

laio de milho colhido. Nas construções, nas fábricas, ao co
I

ziphar, costurar, enfim, em seu cotidiano, ele tem tido oportu

renças. ¡ ,
E

nihade de conviver com uma notavel variedade de formas geometri
cas, observando-as e comparando-as-nas¿suas semelhanças e dife
I

Mas sera que este aluno, ao dar acabamento numa construção
(aäulejando, por exemplo), tem se perguntado por que aquelas
formas se encaixam com tanta perfeição? E a costureira, sera que
estabelece relação entre usar a quarta parte de algumas medidas
do corpo para fazer moldes com o l/4 que aparece em sua receita

I -~

I,

dê bolo? E o mestre de obras, que “deixa no esquadro" o terreno,
tem questionado o porque desta forma triangular ser tao emprega
da nas construções?
I Precisamos deixar de ver a Matematica como algo pronto e de
dificil acesso. O conhecimento matematico e um bem cultural pro
duzido na relaçao do homem com a natureza e com outros homens.
Assim, são os homens que, ao se relacionarem com o meio e com os
outros homens, procurando respostas as suas necessidades, produ
I

zem o conhecimento.

Tanto o professor como o aluno precisam reconhecer e valo

I

rizar o saber adquirido na pratica social imediata. É nosso pa
pel, enquanto educadores, direcionar o trabalho pedagogico de
forma a permitir que o saber escolar tenha relaçao com o saber
`

I

que o aluno ja detem. Por outro lado, o conhecimento matematico,

embora de natureza social, e hoje expresso atraves de uma lin
I

1

I

guagem altamente elaborada cuja aparencia formalizada parece des
prender-se totalmente do mundo em que vivemos. É na interação
destes saberes que o aluno podera ter acesso ao conteudo produ

I` 'V..._
ú ‹ ` I . I . ii., I .
I

I

\.

zido historicamente, em sua forma mais elaborada, sem desvin
cula-lo de sua pratica social.
* ¿As caracteristicas que o conhecimento Matematico apresenta
hoje, nao permitem que ele se aproxime das' ideias basicas que
lhe deram origem. A logica usada pelos matematicos na organiza

äj,Ij,I

ção do conteudo não pode ser desvinculada do desenvolvimento his

tprico desse conhecimento. É preciso refletir sobre a Matematica
como objeto de conhecimento que adquiriu forma propria de exis
tência e que vem cumprindo diversas funçoes sociais.
Ao buscarmos a.natureza da Matematica a partir da historia

¡,

eIda sociedade, podemos percebe-la como um instrumento que auxi

lia a compreender, descrever e modificar a realidade, Este seu

5 I ea

papel evidencia-se desde os tempos remotos. Contar e medir, alem
I

I

I

._¡.-
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I

de ser um problema matematico, e uma necessidade historica do
homem, possivel de observar na agricultura, na engenharia, nas
dontagens, nas divisões de terra e que dá origem aos padrões de
contagem e medida. As formas geométricas também foram criadas e

ﬁodificadas nas atividades do homem (nas construções, no arte
šanato, industria, etc) e na sua relaçao com a natureza.

Í A presente concepção busca a origem histórica do conheci

I . . _2~
¡05›
I

I

mento matematico e propõe a seleçao e organização dos conteudos
dm tres grandes eixos: Numeros, Geometria e Medidas. Estes ei
I

x embora tenham suas especificidades nao devem ser traba
Lhados de maneira isolada, pois e na inter-relaçao entre eles
que as ideias matematicas e o vocabulário matematico ganham
significado. O fazer matematico nas varias sociedades esteve e

I~,

IAIAz
I

dsta permeado pela necessidade de solucionar problemas que se
I

neferem a numeros, geometria e medidas. No dia-a-dia do aluno,
I

assim como no modo como a Ciencia Matematica contemporanea esta

I1~.~
I

drganizada, e possivel identificar a presença e as relaçoes en
ﬁre esses temas. No entanto, a reorganizaçao dos conteudos nos
curriculos escolares pressupoe uma revisao na forma como esse
I

conteudo vem sendo trabalhado na escola.

I~_.ff..

I Aprender matematica e mais que aprender tecnicas de utili
zaçao imediata. E tambem interpretar, construir ferramentas
conceituais, criar significados, sensibilizar-se para perceber
I

I

problemas, tanto quanto preparar-se para equaciona-los ou re
solve-los. O trabalho com algoritmosz por exemplo, deve partir
de situaçoes-problema onde o aluno será encorajado a registrar
seus calculos mentais, e não a copiar a melhor solução dada pe

lo professor. O objetivo maior e a discussao das diferentes
possibilidades de resolução do mesmo problema, que não deve es

_ar restrito a simples aplicação do calculo aprendido e muito
menos a aplicação mecanica de um determinado algoritmo. Obser

»iaa_. _

I

I

I

me isso no exemplo que segue:
I

Upa das professoras da EBJA relatou que um de seus alunos ver
balizava a operação 45-l8 da seguinte forma:

F 3 lO

I

I

É 4 5 Esquece o 5. E temos 40, que vale 30 mais lO.
_ 1 8 Tira
do io. com
Da 2.
I 7.
Que 8juntando
5, da
2 7 Dai tira io do ao a da 20.

I~_.

Quando procuramos registrar o calculo mental temos em vis

ta, tambem, aproximar a linguagem matematica do caminho pensado

pelo aluno dando significado a esses algoritmos.

f Alunos e professores deverao questionar a respeito das

I,~

vantagens e desvantagens dos diferentes calculos utilizados. É
do trabalho com algoritmos diferentes, percebendo a relação en

I.

ﬁre as operações basicas, que surge o entendimento e o uso mais
adequado de cada uma das operações.

2 Para que o professor possa encaminhar esse trabalho e ne
qessario que ele tome contato com o desenvolvimento historico
I

I

dos conceitos matematicos que pretende ensinar. Nao para contar

a historia desses conceitos, nem para desejar que o aluno re
produza o caminho ja-percorrido pela'humanidade, mas para com

preender e valorizar determinadas formas de registro que, mui
tas vezes, contem traços do registro_utilizado por outros po
vos, em outros tempos e em outros espaços. E necessario tambem
interagir com o aluno de forma que ela perceba como esse conhe
cimento foi sendo produzido, como esta colocado hoge e que,

I._.''.
I

possivelmente, sofrera alterações.
Visando subsidiar o trabalho do professor procuramos orga
mizar as unidades tematicas de Matematica em:

I I. Pesquisa de pratica social;
II. Textos;

Í,
Í

n

.

z III. Videos;
P IV. Recortes de jornais, revistas e folhetos;
V. Sugestoes de atividades e exercicios;
VI. Desafios.
I

I Esta organização tem por finalidade, possibilitar ao pro
fessor, além de reconhecer e valorizar o conhecimento matemati
ct desenvolvido na pratica social imediata para situaçÕes-espe
ckficas, direciona-lo de forma a permitir que o aluno, em inte
ração com o conhecimento escolar, tenha acesso ao conteudo ma
tematico produzido historicamente, em sua forma mais elaborada,
sem desvincula-lo de sua pratica social.
i

|

Í Os textos e videos sugeridos nos itens II e III visam .a
pkofundar o conhecimento e o questionamento, tanto do aluno co

mb do professor, a respeito dos assuntos tratados.

Os recortes de jornais, revistas e folhetos, no item IV,
objetivam fazer com que alunos e professores passem a observar
e identificar, no seu dia-a-dia, no trabalho, nos meis de comu
nicaçao, nos jogos e brincadeiras, a Matematica e o raciocinio
logico-matematico que permeiam estas atividades.
No item V foram elaboradas sugestoes de atividades e exer
I

cicios que visam apresentar ao professor alternativas diferen
tes daquelas que, em geral, são encontradas em livros didati
Ck)S.
r

Resolver problemas, criar algoritmos são alguns dos obje

tivos dos desafios, parte VI; no entanto, resolver situaçoes
descontextualizadas, se por um lado permite um pensar abstra
tb, por outro pode possibilitar o desenvolvimento de uma con
cepção de Matematica descolada do real. Portanto, sugerimos que
durante todo o processo estejam presentes situaçoes-problema,
problemas (desafios), no sentido de que o desenvolvimento do
raciocinio logico possibilite a superação por incorporação e o

| .‹
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I

retorno a pratica social global.
Segundo R. Tenorio o estudante de matematica geralmente
defronta-se com um conhecimento que parece ter sido produzido
num ato magico. Quando apresentado dessa forma, sempre se tem
respostas incontestaveisz um congunto crescente de verdades i
mutaveis e eternas.
“...Essa concepção de ciencia matematica e educaçao escon
de a contradição, oculta a luta, tende a impedir o movimento...

4I .' .. 'f. f. __

d ...A visao estatica do conteudo matematico, como se fosse
pronto e acabado, como se os seus principios e regras fossem
í

absolutos no tempo e no espaço, e incompativel com seu proprio
I

desenvolvimento-historico e, portanto, incompleta para o ensi
i

rioﬂ . 45

i As caracteristicas que o conhecimento matematico apresen
da hoje, permitem que ele se distancie das ideias basicas que
É

l

l%e deram origem.

Í Uma divisão, por exemplo, hoje, e executada na escola pelo
pfocesso breve, como se esta fosse a forma "natural" de divi
dﬁr, tendo como "pre-requisito" a tabuada, escondendo a ideia
besica que originou essa operaçao enquanto processo que abrevia
ap sucessivas subtraçoes que podem ser feitas. O algoritmo usa
db como centenas, dezenas e unidades. No entanto, essas ideias
1

l

Í

I
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basicas se evidenciam quando o aluno, ao resolver situações de
divisao, pensa na quantidade a ser dividida como um todo e se
utiliza de outras operações na busca da soluçao. Por exemplo:
Com Cr$ l5.000,00 quantas passagens de onibus de Cr$..
2llO0,00 posso pagar? Havera troco?

. a) Um dos alunos resolveu por adição e considerou

Il O
fl

15000 oomo um todo ou 15000 unidades:

11401

2100

1 passagem

4200

2 passagens
3 passagens

6300

l4700
16800

7 passagens (esta proximo)
8 passagens (passou da quantidade
que possuo)

b) Outro aluno resolveu a situaçao fazendo estimati
vas, dobrando quantidades (tecnica egipcia), calculando com au
xﬁlio da multiplicação:

passagens valor
dobro

dobro
dobro

, 1 2100
,424 4200
8400
8 16800

No relato da resolução o aluno diz:

| - Oito passagens passa, mas 150001 esta proximo de
1P800; deve ser 7. Juntando (1+2+4)x2l00 temos 14700 e sobram
'oo .

c) De outra forma, pudemos observar o aluno resolvendo
or subtração, decompondo o 15000 assim:

-" Em 15000 temos 3 notas de 5000.-Se de 1 nota de
000 tiro 2 passagens e sobra 800 entao, das- 3 ~notas tiro 6
assagens e sobram 2400 de onde tiro mais uma passagem. Dá 7
w

assagens e sobra 300.
0 algoritmo que mais se aproxima destes raciocinios e que

ortanto deveria ser objeto de estudo - seria aquele que toma o
1É000 como um todo (l5000 unidades):

É

I

15000 |2lOO

, -4200 2 passagens
1¿ lO8OO
-4200 2çpassagens
' 06000
-4200 2 passagens

I

1 Esta forma de operaçao pode e deve ser encurtada e o pro
fessor pode e deve interferir neste processo enquanto problema
tizador da pratica social.
\
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` Alem dests tecnica operatoria e preciso ensinar aquela u

tilizada em nossa sociedade, que e resultante de aperfeiçoamen
to de diferentes registros construídos pelo homem na sua histo
E

ria. Alem de dominar a tecnica, e fundamental compreende-la de
fato. No caso da divisao, por exemplo, ao pensar repartir quan
tidades ja agrupadas, no Sistema de Numeração Decimal (em uni
dades, dezenas, ...), nem sempre precisamos pensar nelas como
um todo decomposto em unidades. Dividir 253 em tres grupos, por
exemplo, pode ser pensado visualizando notas de dinheiro, ou o
1

I

i

I

I.
abaco, perguntando:
\

1 1 #lQ__ -E possivel que cada grupo fique com

E0 na”

|iQQJglQ_<> uma nota de Cr$ lO0,00 (uma cente

lfo :í§:_ -Se trocarmos as notas de Cr$ lO0,00

N :íš:Q3 por notas de Cr$ l0,00, teremos
1

ﬂ ; C D U quantas notas?

ä W 2 5 3 3 -Quantas notas de Cr$ l0,00 e possi
¡_2 4 ,ë_4 vel que cada grupo receba?
z ____ 1 3 D U -Com o que sobra e possivel distri

;1__š_ buir notas de cr$ 1,00 (uma unida

A 1 de) para cada um dos grupos? Ainda

1 É sobra? Quanto?
l

i

ã

i»,
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I

q Acreditamos que se, nos varios momentos de aula, formos
registrando os procedimentos de calculo - discutidos e permea
dbs de perguntas que estimulem o raciocinio - e procurando man
ter a relação entre o conhecimento matematico e o conhecimento
adquirido pelo aluno, estaremos contribuindo para a sua instru
mentalização, levando-o a perceber seu papel no processo de re
elaboração do conhecimento matematico.

lO
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Í SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação, em Matematica, deve estar relacionada com a

concepção adotada, bem como com o encaminhamento metodologico
I

proposto. Assim, e preciso considerar que o conhecimento e pro
I

duzido atraves das relaçoes do homem com a natureza e com os
outros homens, portanto, construido socialmente; que, na esco
lã, este conhecimento deve ser objeto de uma aquisição dinãmica

e critica. Nesta perspectiva, o aluno e visto como um sujeito
ativo e a prioridade da pratica pedagogica recai sobre a com
!

pkeensão quando se considera e amplia, na interação com o saber
escolar, as formas de representação e os procedimentos de cal

cplo que o aluno ja vem utilizando na sua pratica social.
.

Í A partir dessas considerações achamos necessario que o
aluno estabeleça as relaçoes a seguir, que serao tomadas como
indicadores para a elaboração dos criterios de avaliação:
- Compreender que O saber matematico e decorrente das
rbspostas que o homem da as suas necessidades concretas, visto
l

qpe esse saber e produção humana e, portanto, sujeito a trans

iÍ

ﬁormação e evolução.

-*Interpretar as situações-problema encontradas no co
tidiano e levantar hipoteses expressando as soluções de modo
É

I

Í
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significativo, por meio da linguagem matematica, numa açao
transformadora.

Para tal, e necessario que o aluno apreenda os conteudos

R |\¡ I

que foram organizados nos eixos Numeros, Geometria e Medidas e
I

ﬁaça as relaçoes entre eles, como indicamos a seguir:

` l. Construçao do numero enquanto quantidade e medida

UT1a 3)
ut .
<,

Í - Compreensão e representação dos numeros naturais nas
qontagens e no procedimento das trocas. Representação grafica
dos numeros.

- Inter-relacionamento dos processos mentais e dos
processos sistematizados pela escola.
- Operar com compreensão e estabelecer relações entre
as operações. Compreensão dos algoritmos. Estimativa de cal
qulos.

Í - Organização do Sistema de Numeração Decimal (SND),
I

dompreensão do agrupamento decimal e do principio posicional
que são o fundamento do SND.
I

Ê Organização e extensão do SND. (UT3 a UT6).

š - Compreensão e uso das frações e a sua relação com os
i

fl'

umeros naturais e decimais.

- Compreensão e uso dos numeros decimais e sua relação
Com os numeros naturais e fracionãrios. Entendimento da função

J , virgula. '
da
- Operar com numeros decimais.

- Operar com numeros fracionarios, com enfase nas re
lações entre frações homogeneas e nos- casos mais simples de
frações heterogeneas, resolvidas dentro do contexto de proble

las.

Í

~~~~1~ﬁ~4
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I

Conhecimento e uso de medidas. (UTl a UT6).

Comparação entre a unidade usada para medir e o

objeto medido.

Relações entre as unidades arbitrarias e as unidades

padrão.

Construção e reconhecimento do Sistema Metrico Deci
I

mal e a relaçao com o Sistema de Numeraçao Decimal.

cálculo de area, perímetro das principais figuras
planas. Volumes de cubos e paralelepipedos.
í

¿ 3 . Construção e representação do espaço geométrico
KUTl a UT6)

Estabelecimento de semelhanças e diferenças entre as
formas.

Reconhecimento do espaço, de seus objetos e superfi
cies: como sao vistos, como são representados. Reconhecimento e
hisualizaçao de um objeto espacial representado no plano.
Classificação e nomenclaturas dos principais solidos
geometricos e das figuras planas.
Noções de paralelismo e perpendicularismo.
Orientações no plano e no espaço: noções sobre angu
los.
Í

I
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- Localização de um objetofno espaço-e no plano a par

tir de referenciais. I Í él

ãlume. I * ¡.§

- Semelhanças e diferenças entre perímetro, area e vo

;!
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. O homem e um ser que faz parte da natureza tanto quanto os
outros animais. Entretanto, em relaçao a natureza, as ativida
des humanas e d os animais sao diferenciadas. enquanto a ativi
dade dos animai s e apenas biologicamente determinada (eles so
brevivem por ad aptarem-se a natureza), a atividade humana e pe
ouliar, por não ser o homem apenas biologicamente determinado.
Para garantir a sua sobrevivência, o homem altera a natureza,
ë

transformando-a e deixando nela a sua marca.
Mediando a relaçao homem/natureza e homem/homem esta o

trabalho e, atr aves dele, as experiencias e conhecimentos são
transmitidos de geração para geração. Ao atuar sobre a nature
za o homem não se limita a transforma-la apenas buscando sa
9

I

F

|

tisfazer velhas necessidades como a alimentação, mas tambem
qria outras que passam a ser essenciais, produzindo novos co

Í1,

Imhecimentos.
.
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' Embora o c onhecimento, em sua gênese, seja unico, difere

quanto a forma de apropriação. O conhecimento empírico, do co

tidiano, e fragmentado,§ocas1onal, circunstancial, acidental.
Esto não aconte ce com o conhecimento cientifico, que se carac
teriza por ser sistematizado, metodicamente organizado. Ele re
sulta historico, cumulativo, intencional.
Ocorre que o desenvolvimento cientifico e o avanço tecno
lOgl~CO nem S€mpI"€ pl"OplCl8.ITl 8. €m8.I'lClp8.ÇaQ_:'hL1maI'1a 8. Qlle S6 _pPO

J.

poem. Constatamos
isto ao noszdepararmos comz os gproblemas em
\
areas como agri cultura Õprodução de alimentoš), nutrição, sau
de e educaçao. Podemos,zhoje, identificar um avanço gigantesco
na medicina, a ponto de se realizar transplantes de orgãos,.pa
I

ra o que se exi ge um conhecimento altamente sofisticado. Por
outro lado, a maioria das crianças brasileiras esta morrendo de
i
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doenças para as quais ha muito tempo Ja se encontrou o- remeä
Bio. Sendo assim, ha qu? se pensar em desmitiﬂicarša ideia da
ciencia livre de valores e politicamente neutra, bem Icomo re
fletir melhor sobre a relaçao ciência/sociedade/tecnologia e Io
ensino de ciencias ministrado nas escolas. E por _ﬂsso' que _a
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textualizado, a margem do questionamento social e politicog qwe'
permeira o_momento-historico vivido. Por isso, ogsaber sistema-I
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tizado quase sempre chega aos alunos na forma!de;conteudos iso
I
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positivas ou com estudos dirigidosz eventuàimehte ha atividades
praticas e considera-se como indispensavel a presença do _laboﬁ

ratorio. Nesta perspectiva somente ai se. daria o ƒcontato, do
aluno com o "concreto“. E necessario que se tenha clareza Ide

I

bue o conhecimento cientifico e produzidoI_histonicamente, 're
sultado da interação entre os homens, do seu trabalho, das suas
relaçoes sociais estando, portanto, intimamente ligado ao coti
I

ﬁiano. Sendo assim, o ensino de ciencias deve possibilitar ao
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äluno a compreensão da realidade, onde a articulação entre o co
%hecimento do senso comum e o conhecimento cientifico aconteça a
I

dada momento.

O ensino de ciencias, proposto a partir do real vivido,
ﬁermite ao aluno a compreensão da importãncia das conquistas

chentificas para a superação dos problemas vitais tais como
saude, alimentação, habitação, urbanização, equilibrio dos ecos
sistemas e proporciona ao aluno oportunidade de entender a rela

Jão ciencia/tecnologia/sociedade. Este ensino de ciencias obje
éiva, ainda, proporcionar ao aluno trabalhador uma leitura cri
ﬂica das leis da natureza e da sociedade, atraves da aquisição
do conhecimento sistematizado, levando em conta o nivel de per

Ica.,I ,

depção do mundo que esses alunos apresentam, promovendo, a par

dir desse nivel um entendimento novo e mais elaborado.

I Considerando que o aluno jovem e adulto possui representa
goes diferentes das infantis, o encaminhamento metodologico há
que ser tambem diferenciado. Os conteudos trabalhados a partir
do material apropriado, devem respeitar o nivel de compreensão
deste aluno, uma vez que ele ja e integrante do mundo do traba
í

lho.

li

I O levantamento -~|.da pratica social global e da pratica sociah
I

' ~ .| _I

restrita do educando_e de fundamental importãncia, por possibi
Litar ao professor subsídios necessarios a relação teoria/prati

.A problematização da pratica social e indispensável para

'
I'
=
para uma açao transformadora. '

que os conteudos possam servir de instrumentalização mediante a
Q ompreensão mais ampla da realidade vivida contribuindo, assim,
I

I

. 4fPINTO, Alvaro Vieira. Cienciaeexistencia; problemas
filosoficos da pesquisa cientifica.Rio de Janeiro, Paz e Terra,
%979. p. 317.
I

I

I,
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' SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
i

I A avaliação na area de ciencias deve atender aos pressupos

III,

tos teorico-metodológico previamente estabelecidos para este en
sino da EBJA.

i Assim sendo, mantendo-se a relaçao concepção/avaliação, su
gere-se como elementos constitutivos do criterio:
l. Compreensao e explicaçao cientifica da estrutura e
I

fpncionamento dos ecossistemas, dos seus componentes, bem como

d% interação e interdependência existente entre eles.
2. Compreensao de que sendo o homem parte integrante da
natureza, exerce sobre ela uma ação transformadora visando a so

brevivência da sua especie.

3. Entendimento dos fatores sociais, politicos, econô

mäcos e culturais que determinam a relaçao homem/homem e homem/
natureza.

. 4. Analise critica da relaçao ciencia/tecnologia/socie
Para que o aluno estabeleça as relações acima citadas, faz

I.....~'.
I
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i a) A compreensão de que o Sol e a fonte de energia que
possibilita a vida na Terra; da sua localizaçao HOIUnlV€PSO, bem
.I,
como a de outros astros do Sistema Solar, visando ëespecialmente
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situar a Terra; da interferencia da dinamica desses astros (Ter

'I'I
I

ra e Lua)
nos ecossistemas. I
b) O entendimento de como se processa o ciclo do ar;
sua importancia na manutençao dos ecossistemas; sua relaçao com
os demais componentes; e dos fatores sociais, econômicos, poli
ticos e culturais que determinam a sua qualidade.
I

|

I

I c) O entendimento de que a agua e um componente dos
ecossistemas; de como O ciclo da agua se processa; de como inte
I

I

I

I

| ....lA9_-.
nage com os demais componentes; das consequencias para os ecos

sistemas causados pelo desequilíbrio nesse ciclo; dos fatores

'I

sociais, economicos, politicos e culturais que determinam a qua
Hidade da agua.

i d) A compreensão dos fatores que condicionam a formaçao
Jo solo; a relaçao de dependencia entre este componente dos

¡ , .,
I

ecossistemas e os demais; a sua importancia na manutençao da vi

da, na produçao de alimento; dos aspectos relacionados a ocupa

ção do espaço, êxodo rural; dos determinantes sociais, economi

dos, politicos e culturais desta situaçao, incluindo a questao
I

\I

nelacionada a saude.
e) A compreensão da funçao dos vegetais para a manuten
Qao dos ecossistemas, uma vez que são eles os produtores na ca
deia alimentar; da importancia do conhecimento de suas especifi
I

qidades para o uso na medicina, na alimentação e na industria;
dos aspectos sociais, economicos, politicos e culturais que con
š

dicionam esse uso.
l

= f) O entendimento das relaçoes existentes entre os ani
mais e o homem com vegetais, meio fisico e social; da preserva
ção da fauna, mas nunca em detrimento das outras formas de vida

dos ecossistemas, em especial do homem; dos fatores sociais;
economicos, politicos e culturais que determinam o uso de alguns

desses animais na alimentação e a interferencia 'de outros na
saude.

g))A compreensão do homem como pahtez do ecossistema,

porem, numa posição diferenciada pela sua especificidade; da fi
siologia e anatomia das partes=do,corpo humano e da inter-rela

lÍ

ção entre essas partes; da relaçao com o meio fisico e biológico
do ecossistema; das contradições presentes nessas relaçoes; das
condiçoes que determinam as transformações que o homem faz na
natureza e dos seus efeitos, benéficos ou nao.

_wT$U_

CONTEÚDOS

UNIDADE TEMÁTICA 1

l. ASTRONOMIA

- História da mais antiga das ciencias: a astronomia. Teo
F ias cientificas sobre o Universo: geocentrismo, heliocentrismo
- Os corpos celestes:
* iluminados - planetas, asteróides, satelites.
* luminosos - estrelas, Sol.
|

- O Sistema Solar:

* O Sol, fonte primaria de energia.
* Espectro solar, infravermelho, ultravioleta.
* Aquecimento da Terra.
* O Sol e a saude do homem.

- Efeito das radiações do Sol: queimaduras, insolação, in

termaçao, cancer de pele. S
I
1

!

Í

* Vestuario adequado ao clima.
* O efeito estufa: a camada de ozonio.

!

Ê

I

* Produção de vitamina D.

i

- O planeta Terra: movimento de rotação e translaçao (refe
rencial), nascente, poente, estações do ano, gravidade.
- Pontos cardeais.
- Os outros planetas: aspectos conhecidos, fatores que d e_
terminam a existencia de vida.

..l x
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- A lua: fases, eclipse, influencia sobre a Êbiosfera, ma

res

1

e

5 “I I”`

I' rvArv .À I
2. O'AR NO ECOSSISTEMA

Q - Ar e os seres vivos: fotossíntese, respiração, cadeia
Í

!

ã alimentar.
| É - A atmosfera: importancia.

|i - |Ar: vento, pressao, peso.
I

i

!

É - Ar: recurso energetico, energia eolica.

L.z.^...

5 - Poluiçao e contaminaçao do ar: substancias químicas pre
judiciais e microbios contaminadores, condiçoes para controle da
qualidade do ar. Aspectos politicos, economicos e sociais atuan
tes.
I

|ë,

1 É UNIDADE TEMÁTICA 2
Q 1. A ÁGUA NO ECOSSISTEMA

i..~

l Ç, - Onde e como e encontrada (alimentos, organismo).

Ê - Ciclo da agua: nuvens, neblina, geada, granizo, neve, or
l valho, chuva.

|1

A - Importância da agua para os seres vivos. As alterações
ambientais: desmatamentos, grandes represas, erosao.

i - Propriedades da agua: pressao, densidade, vasos comuni
cantes, solvente.

| ,¡ - Regime de chuvas: normal, enchentes, secas.

1% .

I
,
1 .~ . ~ ' ^. 5.
| - Habitat aquatico: cadeia alimentar.

z A - Umidade do ar (Brasilia e Amazonia).
A C - Recursos energéticos: monjolo, roda d'agua, hidroeletri
1

; cas, (aspecto historico).
i - Poluiçao e contaminaçao da agua: substancias quimicas

.0

prejudiciais, agentes contaminadores. Saneamento basico, higiene

corporal, alimentos e habitaçao. Tratamento da agua. Aspectos
politicos, economicos e sociais atuantes.
U'
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I 2. O SOLO NO ECOSSISTEMA

- Formação do solo.

Í - Elementos do solo.
- Rochas e minerais: noções basicas.
- Água como meio de dissolução: absorção pelas raizes, im
portancia para o ecossistema.
Í - Cadeia alimentar: produtores, consumidores e decomposito
I

1

res, (ambiente terrestre).
- Aquecimento do solo: ventos.

- Uso racional dos solos: habitaçao, produçao de alimento,
monoculturas, desmatamentos, queimadas.

¡ - Empobrecimento do solo: conseqüência para os ecossiste

'i úI.

mas.

É - Poluição e contaminação do solo: substancias químicas

p%ejudiciais e agentes contaminadores.

É - saneamento basico: origem e destino do lixo, defectos hu
manos. Aspectos politicos, economicos e sociais atuantes.

, UNIDADE TEMÁTICA 3
ú

I

renças. '
1. os SERES vivos NO ECOSSISTEMA

, - Seres inanimados e seres vivos: caracteristicas e dife
- Organização dos seres vivos: celulas, tecidos, orgãos,

sistemas, organismo (conceitos basicos).

'S - Classificação geral dos seres vivos.
l.l. OS VEGETAIS NO ECOSSISTEMA ,

~ - Os vegetais: principais grupos, diversidade, caracteris
ticas gerais, relações com o homem e com o meio.

- Órgãos vegetativos dos vegetais superiores: raiz, caule e

§
Í
mise”
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I folha (estrutura, função e relação com o homem e com o meio).

1 ¡i - Órgãos de reprodução: flor, fruto e semente (estrutura,
fpnção e relação com o homem e com o meio).

1 - Os vegetais na alimentação: cadeia e teia alimentar.

E i - Plantas medicinais e toxicas.

É - Preservação da flora. Aspectos econômicos, politicos e

sëciais atuantes.

! UNIDADE TEMÁTICA 4
z

É ! l. OS ANIMAIS NO ECOSSISTEMA

É Í - Os grandes grupos de vertebrados e invertebrados.

š Ê - Invertebrados: exemplos, carcateristicas basicas e rela
Í Jão com o homem e com o meio.

I É ¬ Vertebrados: exemplos, caracteristicas basicas e relação
1 dom o homem e com o meio.

ä - Cadeia e teia alimentar.
É - Animais e saude: peçonhentos, parasitas, causadores e
i

transmissores de doenças.

- Preservação da fauna: importãncia e conseqüência da ex

tinção de animais. Aspectos economocos, politicos e sociais
atuantes.
E UNIDADE TEMÁTICA.5
1 1. o HOMEM NO ECOSSISTEMA

iÉ ,I- Alimentos: origem, transformação de energia, conceito,

! tipos, funções, teor nutritivo.

- Habitos alimentares: tabus.
- Aleitamento materno.

§ - Higiene dos alimentos: conseqüências da falta de higiene
1

ÍO
Í

Í
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I
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(doenças) e da ma alimentação. Aspectos politicos, economicos e
sociais atuantes.

I - Digestão: função, estrutura e funcionamento do sistema
digestivo.
- Higiene bucal, doenças do sistema digestivo (saneamento
basico). Aspectos economicos, politicos e sociais atuantes.

E - Respiração: função, estrutura e funcionamento do sistema
respiratório.
- Doenças do sistema respiratorio e suas causas. Substãn
cias quimicas prejudiciais. Aspectos economicos, politicos e so
ciais atuantes.
- Circulação: função, estrutura e funcionamento do sistema
circulatório.
- Doenças do sistema circulatório. Causas e conseqüências
(substãncias químicas prejudiciais, alimentação, saneamento bã
sico). Aids. Aspectos economicos, politicos e sociais atuantes.
¡ - Excreção: função, estrutura e funcionamento do sistema

e%cretor. I
i

i - Doenças do sistema excretor: causas e conseqüências.

(Alimentação, substãncias químicas prejudiciais). Aspectos eco
nãmicos, politicos e sociais atuantes.
- Locomoção: função, estrutura e funcionamento do sistema
I

osseo e muscular.

| _; )

I - Doenças do sistema osseo e muscular: causas e conseqüên
cias. Aspectos politicos, economicos e sociais atuantes.
*I

E - Proteção: função, estrutura e funcionamento do sistema

I . . _ /\. .I .; '.

de proteção.

¿ ¿- Imunização natural, vacina, soros, remedios. Uso adequado

de medicamentos. Aids. Aspectos economicos, politicos e sociais
atuantes.
,‹
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- Coordenação: função, estrutura e funcionamento do sistema

nervoso, endocrino e orgão dos sentidos.

É - Doenças relacionadas a esses tres sistemas: causas e con
seqüências (Substãncias químicas prejudiciais, cuidados com os
orgãos dos sentidos). Aspectos economicos, politicos e sociais
atuantes.

- Reprodução; função, estrutura e funcionamento do sistema
reprodutor.
I

5 * Planejamento familiar, fecundação, gravidez e parto.
* Metodos anticoncepcionais.

* Doenças sexualmente transmissíveis. Aids. Aspectos
economicos, politicos e sociais atuantes.

3.7 Estrutura da proposta
.' 'B
\_~
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A oferta dos conteudos sera feita por meio de Unidade Tema

tica (UT) em substituição a seriaçao existente tanto na escola
regular quanto na supletiva.
As UTs serao organizadas por áreas de conhecimento e por
conteudos - de acordo com o Curriculo Basico da Secretaria Muni
dipal da Educaçao - com abordagem caracteristica da EBJA e carga
horária minima de duração.
A duração de todas as UTs sera de 1440 horas assim distri

bbidas: 430 horas para Alfabetização e Lingua Portuguesa, 360
horas para Mat ematica, 250 horas para Ciências, 200 horas para
Hdstoria e 200 horas para Geografia.
x
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Unidades, . gâššâria 5 Unidadãâmàticas gâígala
LÍNGUA PORTUÇUESA A

Alfabetização I 50 Lingua Portuguesa I A 60
Alfabetização II 50 Lingua Portuguesa II 50
Arfabetização III 50 Lingua Portuguesa III 50
Alfâb€tíZaÇã0 ÍV 50 Lingua Portuguesa IV 50
TOTAL 43O
MATEMÁTICA

Matemática I 60 Matemática IV eo
Matematica II 60 Matgwática Vz ÔQ
Matematica III 60 Matemática VI ÕQ
TOTAL 360
HISTÓRIA

História I 50 História III 5o
História II 50 História IV 5o
TOTAL 2OO
GEOGRAFIA

Geografia I 50 Geografia III 50
Geøgrafia II 50 Geografia IV 5o
TOTAL 2OO
CIÊNOIAS

Ciências I~ 50 Ciências IV 5o
Ciencias II 50 Ciências V 50

1 TOTAL 25O

Ciencias III 50

~ '~ rss"
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Í A matricula será feita em ficha individual propria (modelo
em anexo). A inscrição nas UTs ocorrera, tambem, em ficha indi
vidual e o aluno poderá ser dispensado daquelas em que comprovar

dpminio do conhecimento. O aluno podera estar inscrito em ate
cinco unidades tematicas, concomitantemente, desde que em areas
|

diferenciadas do conhecimento.

; A freqüência do aluno não sera obrigatória em dias letivos,
como acontece no ensino regular e supletivo, mas estara direta
mente vinculada a freqüência ao conteudo/conhecimento, expressa
em carga horaria prevista para o trabalho com cada uma das Uni
dades Tematicas. Sera exigido o minimo de 7O% de freqüência da
carga horaria em cada UT, independente da freqüência em periodo
continuo. O percentual de freqüência e a nota do aluno serao re

_I~z

l,,

gistrados em ficha individual do aluno (modelo em anexo).
A aprovaçao na UT dar-se-a quando o aluno se apropriar de
6©% do conhecimento nela contido. A conclusao das quatro primei
f`|

ras series do 19 grau acontecera quando o aluno comprovar a
apropriação dos conteudos de todas as UTs.

Para efeito de formalização da vida escolar do aluno, o seu
aproveitamento sera registrado em historico escolar (modelo em
anexo), ao termino de cada UT. O historico escolar sera expedido
pelo Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação
quando o aluno concluir todas as UTs ou quando solicitado.
\

l

I 3.8 Organização da escola
A carga horária de trabalho do professor nas turmas de edu

caçao basica de jovens e adultos sera organizada respeitando-se
os niveis de conhecimento do aluno, atraves do trabalho com as

¶Ts, perfazendo um total de tres horas e trinta minutos diarios,
dom aluno. O professor podera optar pelo trabalho com todas as
areas do conhecimento ou por areas determinadas, uma vez que em

|~A

cada escola havera um minimo de dois professores, os quais pode

não dividir o trabalho, desde que todas as areas sejam atendi
das.

Todo atendimento dispensado pela escola às turmas de EBJA
devera estar contemplado em seu Regimento Escofar, de forma que
esta modalidade de ensino esteja inserida e prevista na dinamica
geral da unidade escolar.
I

I

I

I
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7t4 - Proposta de Trabalho do Serviço de Psicologia

7.4.1 - Considerações Iniciais
Maria Lucia V. Violante, no livro “O dilema do decente ma

landro", ao abordar a problemática do Menor institucionalizado
nas Unidades da Fundação de Bem Estar do Menor de São Paulo
-šFebem-SP, acaba tambem por traçar um quadro que diz mais alem
do Menor institucionalizado, do Menor/Menino de rua.

| É pois, materia comum tratada em dois trabalhos. De Menor/
Menino de rua se trata no livro da autora e também neste proje
to, o que nos permite, nos referenciando em um (o livro da auto
ra), subsidiar e desenvolver considerações em outro: este proje
tõ. No entanto, enquanto serviço de psicologia, não so ai busca
â

mps suporte teorico, outras referencias serão encontradas no de
correr desta proposta de trabalho.
1
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Í No 29 capitulo de seu livro, Violante alerta, o que consi
deramos de importancia, para as praticas de psicologização,
I

Fã!

aviltantes, nao obstante comuns nas instituiçoes e nos discursos
daqueles que se propõem ao atendimento psicologico e psiquiatri

|_

cp desta populaçao. Nao pretendemos com a critica generalizar,

mes basta que se observe atentamente o resultado das insti
I

thições voltadas ao atendimento do Menor/Menino de rua, que por

si se evidencia.
A tendencia das praticas psicologizantes e imputar ao Me¬
npr/menino de rua a responsabilidade por sua condição, e o faz

,ø

qpando tenta explicar as manifestações de comportamento ditas
m%rginas como traços de carater “como sendo inatas no indivi
dpo". Desta forma o menor e responsabilizado pela condição de
marginalidade e simultaneamente se exime de responsabilidade em

outros setores. É responsabilizado porque dele, a subciencia
psiquiátrica (como afirma Violante), diz que se trata de uma
Í

¡
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pqrsonalidade psicopatica, anti-social, que nao consegue contro
lar seus impulsos, dentre outras afirmações. O que se denota e
que, ao mesmo tempo em que e responsabilizado por sua condição,
recebe um rotulo respaldado pelo discurso que se autodefine e,
cdnforme item “Considerações sobre o problema e populaçao a ser
atendida", arca, alem, com o peso de um estigma, advindo tambem
da concepção psicologizante do Menor/Menino de rua.

Í O movimento da pratica psicologizante traz em seu bojo um
outro: esta pratica fala SOBRE e não DO Menor/Menino de rua. Fa

zendo referencia a Calude Lefort, em seu livro, Violante expli
cäta que o discurso SOBRE tem tambem a funçao de silenciar o
dëscurso do Menor/menino de rua. Em outras palavras, e medida em

qde esse discurso fala sobre o Menor/menino de rua, este ultimo
nào encontra espaço para SEU proprio discurso.
Acredita-se que uma forma de intervenção nessa populaçao e

,.

xàge o entendimento da mesma e, entao, nao há espaço para o dis
curso SOBRE, para a rotulaçao e conseqüente estigmatizaçao. Para
I

se compreender o Menor/Menino de rua e preciso que se confira
espaço para o seu discurso e que ele fale dele aquilo que e. So
mente a partir de entao se pode propor um trabalho.
í

! 7.4.2 - Das Variáveis Intervenientes na Questão do "Menor/Me
nino de Rua

Há tres variaveis que podem ser consideradas como interve
nientes na questao do Menor/menino de rua, favorecendo tanto a
1

genese quanto a manutençao do problema, a saber:

g a) estrutura social.
¶ b) grupo familiar.
c) respostas subjetivas do sujeito frente ao meio a que
O

pertence.

Trataremos, mais para efeito didatico de entendimento, se

I iôõ
Í`1\~

paradamente as tres variaveis, pois o que se observa e uma in
tensa inter-relaçao entre elas, de tal forma que a terceira não
existiria nao fosse a segunda e nem esta nao fosse a primeira.

I 7.4.2.1 - Estrutura Social

I Maria Lucia V. Violante, a medida que critica a visao psi
I

cologizante do Menor/Menino de rua e a desbanca, faz recair na
estrutura social a maior responsabilidade sobre o desenvolvimen
to agravante desta problematica. Em seu livro pontua que a atual
estrutura social mantem uma populaçao trabalhadora excedente e
que produz suas condiçoes - precarias - de sobrevivência atraves

Il ..
i

I

de subempregos, empregos intermitentes, ou mesmo desemprego. Ou
i

seja, suas condiçoes sociais objetivas de vida caracterizam o
que comumente se denomina miséria. À medida que se agravam essas

condiçoes de miséria, mais se aprofunda o abismo desta parcela

I. . . - I z ^ _ ~.

dá populaçao com a parcela que consegue sobreviver em condiçoes
I

mais dignas. Aumenta consideravelmente essa distencia na relaçao
dá populaçao miseravel com as classes dominantes.
O que se caracteriza e que essa populaçao tenta sobreviver,

eãmuitas vezes o faz, em condiçoes anti-sociais da existencia,

I~.z__..~

pois que a miseria alem de privar acessoa a cultura, trabalho,
educaçao, priva tambem a possibilidade de satisfaçao de neces
sidades basicas. E e exatamente neste contexto que se localiza
I

! 'L I

tanto o Menor/Menino de rua, quanto sua familia.

I . . ~ ;.` ' .
7.4.2.2 - Grupo Eamiliar

II E
.Em tais condiçoes de vida nao e de estranhar que se desen
vblvam quadros de alcoolismo, prostituiçao, uso e/ou trafico de
drogas, dentre outros. Nao tendo condiçoes de prover sustento a
seus filhos, nem de responsabilizar-se pelos mesmos, o comum e
I

abandona-los, quando não usa-los na pratica de medicancia como

; M1677 N
É forma de ajudar no parco orçamento familiar. A partir deste qua
: dro a familia tende a se desorganizar, não se mantendo mais como
É familia
I

1

, 7.4.2.3 - Respostas subjetivas do sujeito frente ao

¡ meio que pertence

É nesta classe social e, geralmente em grupos familiares
conforme o anteriormente caracterizado que nasceu e cresceu o

I1 ,2 ...
menino de rua. Salvo rarissimas exceções.

Ê Violante fala do processo dialetico de socialização e for

mação de identidade. Juan Carlos Kusnetzoff, na conferencia "O

* HOMEM SEGUNDO FREUD", proferida em 1978 na entao Universidade

IÍ ~' .‹ .. .. ,

l Catolica do Parana, vai alem, dizendo que e da inserção do indi
vﬁduo no meio cultural que surge o EU, referenciando-se sempre a

!..
1 Sigmund Freud.

I É No caso do Menor/Menino de rua surge a questão de como esse

processo se da, diante de um quadro familiar e contexto social
tão adversos. O que sabemos e que esse processo se da, pois os
!

meninos estao ai, a despeito de tudo, alegres e irreverentes

E muitas vezes, vivos sempre, cobrando o que lhes e de direito.

|E.*_A_1
!

* Vale aqui, retomar a critica às praticas psicologizantes e

I

I generelizadoras e, contrapormos a evidencia de que so entendere
¡ mo sesse processo se_dermos espaço ao discurso do menino de rua,
e mais, temos claro Que cada individuo e unico e que, portanto,
|

:.I'.-.....1

também o e o processo de socialização, compreendido aqui como

IIr~

¡ historico de vida - evidentemente individual, e grande contri

5 fbuinte na formação do menino de rua enquanto ser.

š l 7.4.3 - Areas de Intervençao do Serviço de Psicologia

i Postas as variaveis determinantes do problema, simultanea

I

5 mente se delšweiam as áreas de intervenção. De acordo com o ex
i
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posto anteriormente temos tres areas de intervenção

a) estrutura social;
b) âmbito familiar;

c) respostas subjetivas do sujeito - ãmbito individual.
¿ Considerando-se que a intervenção na variavel social deve
partir dos meios politicos-economicos, detentores de poder para
tanto, ã psicologia, junto com outras areas de atuação no proje
to, compete intervir nas variaveis familiar e individual.
I

5 7.4.3.1 - Atendimento ao Educando
!

!f_

' 7.4.3.1.l - Atendimento Individual

É

No livro O Dilema do Decente Malandro, a autora, ao discor
rer acerca da problematica do Menor de rua e suas constantes in

ternações nas mais diversas instituições, coloca como “fatores
condicionantes de seu internamento a ausencia da familia, a fal
ta de condições economicas, afetivas e de saude fisica e/ou men
tal dos pais para cuidarem da criança, levando-os a interna-la,
bem como o MQDO SUDJETIYQ DO MENOR RESPQHDER ATAISCONDIÇÕES.

' A proposta de atuação da psicologia atraves de atendimentos

individuais aos menores consiste em trabalhar sobre esta ultima
questão, estas "respostas subjetivas" que o sujeito dá frente as
suas condições de vida. Considera-se sim o fator social como
forte determinante da situação marginal do Menor de rua, porem,
faz-se necessario pensar que nem todos fos pobres e esfomeados
saem às ruas para fazer desta seu local de sobrevivência e, mes
mo dentre os que nesta via ingressam, percebem-se alternativas e
rumos diferenciados passíveis de serem seguidos, que cabem ex
clusivamente a esta "resposta subjetiva" de cada um. Esta, por

'I

sua vez, fica atrelada a toda a historia de vida e organização
familiar do individuo em questão.

Neste ponto, sente-se ncessario retomar alguns pressupostos
acerca
da propria visão que se tem do indivíduo do qual aqui se
,
fala, não do Menor marginalizado como algo a parte, mas do ser
I

humano.

Muito se tem ouvido falar do homem como um ser biopsocos

social, mas como se dá esta contituiçao? Juan Carlos
K¡snetzoff, em sua conferencia “O HOMEM SEGUNDO FREUD“, nos co

loca q ue o nenem ao nascer “...e so um produto da biologia em
movimento, um produto final de longos anos de desenvolvimento

!II

filogenetico, ..a biologia nos entrega um produto final porque
este ponto final para a biologia será o ponto final de partida
para um outro nivel - esta materia prima, corpo em movimento,
corpo altamente desenvolvido para a biologia, agora ira intera
túar pela primeira vez com outro corpo, com outro ser humano.
I

Desse encontro, dessa mistura, desse confronto, se produzira uma
terceira coisa, se gerara um elemento cujo final sera o psiquis
mo". Colocando-se de outra maneira, o psiquismo seria o resulta
Q

I_

do de um corpo somatico mais o contato com a realidade, investi
da por todo um historico social e cultural que e mediatizado pe

las funções maternas e paternas; em nossa cultura ocidental,
normalmente representadas pelos pais da criança. Pressupoe-se
aqui não uma posiçao determinista, de “cartas marcadas", mas sim
de uma dialética entre estes tres elementos: criança, funçao ma

terna e função paterna, e que tem um efeito estruturante do su
jeito.
q A principio a funçao materna e a de acolhida; se estabelece

I..^_..

num primeiro momento uma relaçao de fusão entre mae e filho.
Nesta, impera a onipotencia absoluta, a incapacidade de mediati
zpr os impulsos, a necessidade de satisfaçao plena e imediata.
Aos poucos este vinculo vai-se rompendo com a entrada da funçao
I

paterna, que vem estabelecer o campo da lei e dos limites, e
I
.
É
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oferecer alternativas substitutivas às experimentadas anterior
mente atraves de modelos identificatorios, permitindo assim a
ascenção da criança ao mundo simbolico como um ser desejante. A

falha nesta entrada da função paterna provocaria falhas na es

trutura psíquica do sujeito, no sentido de dificuldades na
.

percepção do registro das alternativas adultas e limitações des
tas. Vale a pena frisar novamente que a função paterna refere-se
ix

I\

não especificamente ao pai biologico da criança, mas a uma
l

funçao, que pode ser executada por quaisquer pessoas proximas a
criança, inclusive a propria mãe, ou ate mesmo uma instituição.

Em resumo, como muito bem nos coloca Norberto Irusta, ".. o
I

processo de constituição do psiquismo e um movimento processual
gradativo: de uma total dependência a uma indipendãncia relati

vá; da onipotencia ã percepção e aceitação dos limites; da into
lerãncia ã frustação;_ã incorporação da capacidade de mediati
zar; da impulsividade absoluta ã razão e ao pensamento instru
mental... Este processo não e o simples resultado de um crono

L~.

grama evolutivo, senão de um tempo de incorporação de registros
I

e modelos identificatorios nas relaçoes estruturantes da fami
Â

laa".

Em se tratando de nossa população especifica, seria absurdo
nao levar em consideraçao todo o contexto social.desestruturante
em que esta se insere: condiçoes miseraveis de sobrevivencia,

I ' u "' 1 Q I n o A o
I

impossibilidade de acesso a cultura e educação, familias na
maioria das`vezes desestruturadas, estando muitas vezes ausentes
as figuras materna e/ou paterna, fazendo com que a ,criança as
s ma rapidamente uma posição de responsabilidade pela prorpia
W

subsistência, posição esta que na maioria das vezes não esta
apta a assumir, num meio em que prevalece a lei da sobrevivên

cia - ou seja, a lei do mais forte.
Por outro lado, tambem, seria absurdo levar em conta apenas
1

I

| l7Ím«w“
estas condiçoes para explicar a problematica do Menor de rua e
de seu comportamento "anti-social" - fazendo isto, incorre-se no
risco de equiparar, de maneira simplista e perigosa, pobreza com
marginalidade e delinqüência. Nesta equiparação de causa e con
seqüência, além de manter-se um pensamento e ideologia dominan
I

tes parece nao restar muito espaço para o Menor em si, uma vez
que ele e considerado exclusivamente como vitima, o produto fi
nal de uma estrutura social e cabe a esta responsabilizar-se pe
la reabilitação e regeneração do Menor, em detrimento do mesmo.

O que se pretende apontar aqui, como ja referenciado anterior
mdnte, e para o que ja alerta Claude Lefort acerca de uma das

I,
I

operações fundamentais da ideologia dominante: passar do discur
sd QE para o discurso SOBQE, ou seja, discursar sobre o Menor em
I

I

dëtrimento da palavra do mesmo.
I

É Este mesmo risco pode ser apontado em determinadas praticas
de psicologizaçao do Menor, facilmente detectavel em laudos e no

pﬁoprio discurso de muitos profissionais que trabalham vincula
dos a area: neste discurso coloca-se o Menor como unico respon

savel por sua condição devido a "traços 'de carater inatos",
I

"ﬁersonalidades psicopaticas", e a uma serie de caracteristicas
pdbremente listadas e sempre tendo-se como referencia o compor
tamento manifesto do Menor, estabelecendo-se assim de maneira

dita cientifica um perfil do carater destes menores que os clas
sifica como marginais.
I

Nesta linha, normalmente o atendimento dito "terapêutico"

I

ads meninos resume-se a uma questao de adaptaçao do mesmo as
I

sqas condiçoes de vida e as regras da instituição. Como muito
bem coloca Violante, "De acordo com o modo dominante de conceber

o|Menor, deixar de ter os referidos "problemas psicologicos",
ñ

segundo aqueles profissionais que diagnosticam sua "alma", seria

se "adaptar" às suas condiçoes de vida, ser docil, nao ser
I

I
I

a›ressivo, se conformar, superar a carencia afetiva, ter bom re
lacionamento, baixar o nivel de aspiração, etc. Entretanto, sem
qde tais condições objetivas se transformem, esse "equilibrio"
idealizado para os revoltados não passa de intenção leviana de
1

domina-los". E segue seu questionamento, colocando que do ponto

de vista do Menor não faz muita diferença se "adaptar" ou se
"nebelar", uma vez que não há mudança de sua situação concreta
di vida segundo um ou outro. Fica o questionamento desta mesma
aqtora: "Como e em função do que se adaptar?".
É Em nossa proposta de abordagem terapêutica atraves de aten

dfmentos individuais aos menores não se tem como objetivo a
questão da "adaptação", como aqui colocada, destes menores ã so
ciedade. O que se pretende e um espaço de resgate para o discur
sd QQ sujeito - não do MENOR, mas sim do Joãozinho, da Mariazi
nha, do Pedrinho, etc. Não se pretende trabalhar com uma classe
pﬁeviamente rotulada e com os comportamentos catalogados, mas
sim com individuos biopsicossociais que passaram por todo um

bII
|

pnocesso de estruturação na tríade função materna, patena e
cniança, dentro de um contexto historico e social particular,
que se reflete no individuo tambem de maneira particular. O que
se quer dizer e que não consideramos uma criança com "tendencias

naturais ã delinqüencia, seja pela via de uma pre-condição inata
dá carater, ou pela questão social que induz a isto, mas sim uma

cçiança dinãmica que dá suas "respostas subjetivas" frente a to
dds os fatores que estão presentes interatuando em sua formação
como sujeitos.

O que se propõe então e que, atraves de uma abordagem cli

nica, a criança possa resgatar uma historia pessoal, sua identi
dade enquanto SER, independente do discurso alheio que a toma
como objeto de estudo e lhe diz quem e. Por esta via, tem-se co
mo objetivo que a criança possa situar os pontos de intersecção
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das questoes individuals e sociais, e suas “respostas subje
tivas“ frente a estas. Este trabalho vem possibilitar ao Menor,
atkavés de uma atitude reflexiva, questionar-se e posicionar-se
realmente de forma conscientizada e organizada perante seu papel
našsociedade, podendo a partir dai fazer sua opçao pela forma de
luta (ou nao) por condiçoes dignas de existencia, levando-se em

consideração suas condiçoes objetivas de vida. _ z Í
I Considera-se que esta não seja uma proposta "facil" dado o
alcance e profundidade em que pretende intervir, e seria impor
tapte colocar que não se esperam resultados rapidos ou imedia
tos. Pelo contrario, e um trabalho sistematico de longo prazo, e
I

I

qu? muitas vezes pode confrontar o que normalmente se espera do

I'f

atendimento psicologico a esta clientela: a contenção e
adaptação. Vale colocar. tambem, um dos preceitos fundamentais
I

I

para que este tipo de trabalho possa ser efetuado: e necessario
que haja demanda por parte daqueles que vierem a fazer uso de
tal serviço. Na maioria das vezes, tal demanda acaba, por se
construir no decorrer do proprio processo dos atendimentos, mas
o bue se pretende apontar aqui e para uma questao que pode ser
I

mupto bem colocada atraves de uma frase lugar' comum do jargão

psicanalitico: "Nem todos os pacientes são analisaveis". Neste
sëntido, coloca-se que a intervenção da psicologia sera realiza
da gradualmente, de acordo com a necessidade e demanda da clien

II ..~ z. . ~ z I

tala.
¶ Enfim, esta proposta não se compromete a "readaptar" ou
"domesticar“ os meninos do projeto, mas sim possibilitar-lhes um

espaço de reflexao e analise de sua situaçao, atraves de recur
sos clinicos que lhes permitam resgatar e trabalhar sua propria
historia. A partir dai, considera-se que cabe ao Menor a opção
pelo rumo a tomar, bem como a responsabilidade pelo mesmo.

É 1 7 ân |-Fiwvun-_-. :...-.
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7.4.3.l.2 - Trabalhos com Grupos

| Há muito, na maioria, se não na totalidade das instituições
Í

que se propõem a atender na area social, tem-se tomado como al

tarnativa no serviço de psicologia os trabalhos em grupo. Na re
vista Psicologia Ciencia e Profissão, N9 2/3/4/90, pagina 20, e
dﬂtada e distribuída pelo Conselho Federal de Psicologia, as do
cántes do Departamento de Psicologia da Fundação Universidade
Estadual de Maringa, Cristina Vilela de Carvalho e Lucia Cecilia
da Silva, tecem comentarios dignos de consideração sobre atendi
mento em grupos nas instituições.
É Em pesquisa realizada junto a psicólogos que trabalham em
|

II

instituições na area de saude publica, pode-se concluir que o
tﬁabalho em grupo justifica-se principalmente no desejo do psi
É

cõlogo em estender o atendimento a um maior numero possivel de

usuarios que buscam a instituição. Deparamos nesta conclusao
apresentada pelas pesquisadoras com alguns elementos dignos de

I~
I

consideraçao.
O primeiro elemento que se toma como ponto de partida sobre
I

ašreflexao da tao difundida pratica de grupos na instituição e
I

cdm.respeito aos criterios adotados para formaçao de grupos. Ge
ralmente os grupos sao formados não se considerando um caminho

prévio, que antecede sua formação. Abandonados os pre-requisi
tos, adotam-se criterios outros, como formar o grupo a partir de
traços comuns, no entanto superficiais, de seus integrantes. As
sim se formam, por exemplo, os grupos de diabéticos, de jovens,
etc. Não se pergunta na maioria das vezes se o*grupo e a melhor

tecnica para determinado cargo, e a questao individual não se
toma em conta.

i Considera-se o grupo um momento secundario em relaçao com o
que antecede sua formaçao. Sabe-se que se fazem necessarios con
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tatos individuais entre profissionais e sujeito, que permitam
subsídios para indicação de trabalho em grupo, e,jalem,¿e preci_
sd esclarecer o sujeito do que se trata um grupo terapêutico e,
então, aguardar seu consentimento em participar ou nao; O que
geralmente ocorre e lançar mao do trabalho em grupo sem! percor

É|
Ji, I
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rer esse trajeto inicial. ¿ " ¡,

Seguindo os questionamentos das pesquisadoras toma-se o de

sejo do psicologo, ao adotar o trabalho de grupo, em estender o
atendimento. O que se observa e que, mesmo que bem intencionada
mebte, trata-se de um desejo que acarreta uma imposição, ou mes
mo!que se impõe. Acarreta uma imposição quando ao usuario não se
I

oferta outra alternativa que não a do grupo. I

°
1
~ _ . _ ,I = O ~

Contrapõe-se a esse desejo do psicologo o desejo do sujeito
que busca atendimento. O que se caracteriza e que o desejo do

sujeito
encontra, quando encontra, um lugar muito festrito. Não
I
e entao de assustar quando as pesquisadoras citam a frustraçao
dos psicólogos quando estes afirmam que a pratica de grupos pa
rece geralmente estar fadada ao fracasso. Considere-se,¿a titulo
de acréscimo, que o processo terapêutico depende extremamente do

' - 1. . . . .

desejo do sujeito em se inserir num trabalho psicologico. j

Por outro lado o que se percebe e que o atendimento indivi

ç¡

dual nas instituições, além de ser muitas vezes o mais indicado,
permite ao sujeito trabalhar suas questÕes,ique dificilmente, ou

w,I

mesmo definitivamente, não trabalharia em grupos.
Percebe-se na populaçao prevista para atendimento que, em

I Í - Aa 

função de suas vivêmcias, seu historico e condiçoes de vida, to
ma-se como estrategia de sobrevivência uma desconfiança caracte
ristica por sobre o proprio grupo que convive, uma vez que a
cñiança depende deste. A esta questao, soma-se o fato de que na
rua sobrevive quem e mais forte; o modelo a que os menores se
referenciam normalmente e o do mais "corajoso" e "durao“ (mais
À!

i
1

comprometido com a pratica deliqüente). Nesta linha de pensamen

to o trabalho de grupo terapêutico nao surge no horizonte como
alternativa mais viavel, uma vez que a criança dificilmente se
cdmprometeria em colocar suas questões, pois estas implicariam
em fragilizaçao e afetariamseu status perante o grupo. O que se
percebe normalmente neste tipo de trabalho e que este, ao inves
de atingir seu objetivo, acaba servindo como forma de fortalecer

i . .4 _ ' ¬ ,

ainda mais as relaçoes fechadas dos que dele participam.

No entanto o que se esta pretendendo não e a apologia do
tnabalho individual em detrimento do trabalho em grupo. O que se

pretende e tentar respeitar c sujeito que nos procura, ofertar
lde o que nos e possivel e desmistificar o trabalho de grupo,
pdntuando suas limitaçoes, das quais a propria pratica veio evi

I..~.›.›...
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denciar.

! Fica, no entanto, como proposta o desenvolvimento de traba
lhps que venham a abordar questões no que podemos chamar de gru
pos informativos, que consistem em abordar temas como: sexuali

dade, drogas, funcoes sociais (ser homem na sociedade, ser mu
lher na sociedade,...) dentre outros varios temas que possam ser
trabalhados em grupo. Acreditamos ainda que esses trabalhos de
vem contar com a participacao dos outros serviços que compõem
‹- .› ~

esse projeto. N

Não acreditamos que o acesso a informacao como o que pre
tendemos no que chamamos de grupo informativo garanta efeitos

1~ANj

terapêuticos, mas sim que a partir dai o sujeito possa pensar
¡

sobre si, suas condicoes de existencia e inserçao na sociedade e
nolmundo.

,I 7.4.3.l.3 - Trabalho Familiar
Referenciando Maria Lucia Violante que na sua obra-pesquisa

tece o seguinte comentario sobre a familia: “Nas sociedades di

tas 'civilizadas', a familia nuclear e o primeiro agente socia
lizador da criança, constituindo o primeiro de um dos mais im
portantes pontos de referencia que servem para localizar e nor
tear o individuo no mundo, sob o ponto de vista cognitivo e afe
tivo. Cabe a este grupo social fazer a mediação entre a realida
de social mais ampla, e o individuo. Seu mundo proximo se apre

I~..

senta entao filtrado por esses mediadores e como um mundo verda

deiro e unico" (p.4õ), e, por acreditar na abordagem terapêutica
femiliar como um dos caminhos para o trabalho com o Menor de
rua, e que segue fundamentação e proposta de ação desta pratica.
I Sabemos ser a familia um sistema ativo, em constante trans
fermação, ou seja, um organismo complexo que se altera com o
I

5

pessar do tempo para assegurar a continuidade e o crescimento
peicossocial de seus membros componentes. Esse processo dual de
crescimento permite o desenvolvimento da familia como a unidade
ešao mesmo tempo assegura a diferenciação de seus' membros. A
I

necessidade de diferenciação, entendida como a necessidade de
aúto-expressão de cada individuo funde-se com a necessidade de
I

ceesão e manutenção da unidade no grupo com o passar do tempo.

_ Varios autores tem discutido uma progressão gradual no de
senvolvimento psicologico do individuo de um estado de fusão/in
diferenciação para um estado de separação e individuação cada

vez maior. '
e Para atingir a diferenciação - encontrar a propria identi
dade, cada pessoa crescerã e«se definirá atraves de troca com

I.f......
I

outras pessoasf Algumas familias permitem o desenvolvimento,
crescimento e diferenciação, mesmo experimentando pressoes e es
I

tresses, pois da conta de instabilizar e estabilizar, satisfa
zendo as exigencias de seus ciclos de vida.
Em familias onde qualquer mudança nas relaçoes e percebida
como ameaçadora, e observada uma progressiva rigidez do esquema
I
I
I

|
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I
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inreracional presente e da funçao de cada me,bro. Os papeis tor
nam-se cristalizados em inter-relaçoes estereotipicas, com a si
muütanea evitaçao de experiencias e informaçoes novas e diferen
ciedas.

Ê Portanto, o objetivo e transferir o "sintoma" para o plano
das relaçoes. Torna-se necessario analisar a estrutura daquilo
que o problema e, umazmanifestação dos rotulos e atitudes redu
tivos e deperciativos geralmente dirigido ao Wpertubado".

Í A partir desse novo ponto de partida podem ser procuradas
novas formas de relaçao. O comportamento sintomatico que e habi

tualmente visto como um problema individual pode tornar-se o
prpblema de todos os membros da familia em sua realidade mais
co%plexa. O Menor de rua e o "paciente identificado", tanto na
fa%ilia, como no grupo mais amplo, social, e visto como o "dife

I..~..f

repte". E baseado nesta estrutura, o sistema familiar e social

fa? seu pedido "ajude-nos a mudar o paciente (o Menor de rua)
sem interferir em nossa relaçoes. Ajude-nos a ajuda-lo a recupe
raf-se, mesmo que isso seja impossivel".
Não perceber a incoerência entre um pedido aparente de mu
dabça e um pedido real de imutabilidade, entre um pedido de aju
da na "recuperação" e uma definição mais ou menos explicita de
P
imgossibilidade
de "recuperação", significa invariavelmente cair
no jogo homeostatico'que mantem o paciente identificado (o Menor
de rua) na sua funçao de "doente". Como e possivel curar alguem
I

que e definido como incuravel? I
Í Na ausencia da familia entra o processo da Instituição, que
vem com o objetivo de preencher esta funçao (função familiar),
como referencia Violante: "Muitas vezes, o comportamento do Me

nor no contexto familiar e tomado como justificativa de seu in
ternamento. Nestes casos a familia acredita que o Menor estara
mais seguro na Instituição, que provera sua guarda, sustento,
I
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afastando-o das mas companhias na rua e, mesmo corrigindo seus
cqmportamentos. Outras vezes o internamento se deve somente ã

falta de condições financeiras para o sustento do filho...“.
g Num outro momento faz tambem a seguinte afirmação: "As en
t¿dades_assistenciais que pretendem fazer s mediação entre o Me

nor e a realidade social, da qual ambos são parte integrante, a
penas lhe provêm, ainda que precariamente, a base material para
sua sobrevivência fisica, mas não a necessaria para- seu desen
vdlvimento psicologico, tanto ao nivel cognitivo como ao nivel

f_.
I

i

afetivo e emocional".

Í O trabalho familiar sera mais uma estrategia de trabalho
junto com o atendimento individual e o trabalho em grupo.

Terá como um dos objetivos o retorno de alguns menores
(aqueles que ainda têm vinculo e possibilidade) ã sua familia de
odigem, visando, alem do trabalho intrapsiquico, o transicional.

I , , .. .. .,
4

Sêra efetuado mediante pedido e/ou consentimento, do Menor e sua

familia. Contara com a coordenaçao e orientaçao para conduçao do

p%ocesso terapêutico familiar de profissionais da area da psico
lägia e serviço social, que estarão embasados e fundamentados no
edfoque sistêmico proposto. Estes profissionais terão supervisão

|z

técnica para que não se perca o processo de ação-reflexão-ação.

7.4.3.l.4 - Estudo de Caso

Tal processo pode ser considerado analogo ao metodo geneti
co ao contrario, isto e, começa no momento presente e mergulha

na historia do desenvolvimento passado do individuo. Na essên

cia, o estudo de caso procura destacar ampla serie de fatores
que tenham tido certa influência no desenvolvimento deste indi
viduo, procurando-se indicios para a atuação frente a problemas
especificos. Desta maneira, definem-se causas e conseqüências e
delimita-se um diagnostico, com a conseqüente forma de atuação

11.-‹›v"?&0!:"¡_I'v~. -¬
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especifica.
Dentro de nossa pratica optamos por um enfoque um pouco di
ferenciado do acima descrito, no sentido de um estudo dinãmico e

profundo junto às outras areas tecnicas envolvidas no projeto
conforme a necessidade das mesmas.

7.4.4 - Outra Área dellntervenção da Psicologia:
Trabalho com Funcionarios

š.

Violante em seu livro, ao discorrer sobre a questao das re
lações dos funcionarios de instituições com o Menor/Menino de
rua, aponta para a interferência da estigmatização e concepções
pre-estabelecidas que permeiam essas relações. Podemos muitas
I

vqzes considerar que a percepção que os funcionarios tem dos me
ntnos e condicionada por essa interferência e, conseqüentemente,
I
I

cdndiciona-se tambem sua pratica com os mesmos.
I

5 Consideramos que a area da psicologia pode interferir nesta
questão promovendo reflexões sobre atividades e população aten
dida, discussões de textos pertinentes, entre outros, como forma
de qualificação do trabalho e das relações entre funcionarios e
meninos.

Ainda com funcionarios, o serviço de psicologia tem como
proposta assessorar na seleção de funcionarios para a Casa do
Pia; assessorar no acompanhamento em periodo de experiencia de
I

funcionarios; e acompanhamento em treinamentos internos de reci
clagem da Casa do Pia.

Tais propostas serão articuladas junto a Gerencia de Pro
gramas de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de
Risco da Secretaria Municipal da Criança e demais áreas de atua

ção tecnica do projeto Casa do Pia.
U
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7.5 - Proposta do Serviço Social na "Casa do Pia"

II
I

* A presente proposta, parte integrante do projeto “Casa do
Pia", refere-se a atuação do Serviço Social no ambito deste pro

jeto
| -I A ação interventiva propõe-se a atuar na problemática dos
I meninos (as) e da instituiçao para a consecuçao de melhores re
I

1i

fg sultados dentro dos objetivos propostos.

II
If iš7.5.1 - Justificativa

I z_z.z.Az.
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", A populaçao a ser atendida pelo projeto "Casa do Pia" tem
' suas caracteristicas proprias, com uma problematica especifica
I decorrente da marginalidade, fruto da estrutura social, na qual

.I I ... .,

I
^
_
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se inserem milhões de crianças e adolescentes marcados pela mi
I seria material e afetiva, vivendo em pessimas condiçoes de mora
dia, alimentação, saude, etc.

I Filhos de familias desapropriadas de seus legitimos direi
I tos a uma vida digna, sofrem a violencia familiar (na maioria
I dos casos) e o desamparo, consequencia do desemprego ou subem
I prego.

'I
I

Inseridos na realidade social, historicamente constituida,

,_ I

sao marcados pelo estigma de "marginais" ou "bandidos", isto
I porque na condição social de .marginalizaçao são socializados
atraves de seu grupo familiar, comunidade, instituições e/ou

.I I.I _~ _ ~ ~ f . _

z ruas, onde apreende um tipo de personalidade que devem represen
I

I

I!atar
¬ na sociedade para poder sobreviver, sem considerar as suas
I aptidoes e aspiraçoes que lhe sao proprias e pelas quais devem
E lutar, porque seus direitos fundamentais foram negados antes
i

I

I mesmo de nascer.
ü.

Dentro deste contexto entendemos os meninos(as) de rua,
quando expressam um comportamento contrario dos padrões sociais
5

I

I

I

I

II.
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estabelecidos, porque na rua vale tudo, o que pensam e o que fa
zem. Na libertinagem realizam suas vontades, apesar da dominação
e manipulação que sofrem do seu propriofgrupo e de outros, in

cluindo os traficantes e mesmo certos policiais que os obrigam a
traficar ou roubar para compensar o ato de apreensão.
Considerando que o homem não e tão somente determinado pelo

meio social em que vive, mas produto e produtor das relações so

ciais, portanto, sujeito historico e agente de transformação de
I

säsi e do mundo, e necessario por meio de uma pratica critico

tñansformadora, construir um mundo mais humano com a partici
pação plena dos educandos nas decisões e ações, fazendo-se deles
sujeitos de sua propria formação e educação.
, _A transformação não se da individualmente, mas coletivamen
I

I

|,oo

te, atraves de um processo de conscientização. Os meninos(as) de

rua ja possuem o sentido do coletivo, utilizando-o para a con
quista
violenta de suas vontades indisciplinadas, aprendido no
¿

I. .

cotidiano da rua.
1

I

I E preciso saber utilizar essa potencialidade na transfor
mação da realidade, trabalhando com eles as questões geradas pe
las contradições sociais
para que possam envolver-se num proces
‹..¬.
so educativo que os incentive a ter um projeto de vida capaz de
os tornarem verdadeiros cidadaos.

I..~
I

I

7.5.2 - Referencial Teorico do Serviço Social
I

I

I O serviço social, profissão historicamente determinada, te
I

ve na sua origem um enfoque puramente assistencial, de ajuda aos
necessitados.
Hoje percebe-se que há outras formas de conceber o serviço

spcial visando, alem da assistencia, a reflexão e a transfor
l.

O

mação. Observa-se a possibilidade de analisar os problemas so
ciais dentro de um todo, dentro de um contexto determinado his

‹~.›nn~-› rr¢“%‹s-:ra-. 1...
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tokicamente de relações sociais concretas, que geram os proble
mas sociais.

Í Dentro de uma visão positivista, vemos a primazia das so
luções individuais, porem, o serviço social pode ir alem e ana
lisar os problemas individuais ã luz de uma correlação de forças
í

antagõnicas que permeiam toda a sociedade.

Trata-se de considerar o menino de rua não como objeto do
serviço social mas como sujeito da sua ação, homem capaz de re

1.

Il ; o. 0.,` ^o Q.Q

fletir e transformar, significa compreender um projeto para
atendimento de menino de rua não como um favor que o governo mu

nicipal presta a sociedade, mas como um direito enquanto cida
dãf.

Q Maria Madalena Sartim ao escrever sobre a assistencia e a
idpntidade profissional conclui que a assistenciašsocial consti
tup o dominio e instãncia de mediação para realização de pratica
I

dofserviço social e que o assistente social e um dos agentes
i

cuﬁa formação possibilita o desempenho da pratica assistencial
naísociedade. Esta ação não deve se manifestar apenas como
orientação e concessão de beneficios, preparação do cliente para
ošseu desligamento da instituição, interpretação e funcionamento
das normas da instituição, encaminhamentos aos recursos sociais,
edc, mas como um espaço para o avanço da consciência, da organi

Ú
~'
vqços pelos grupos populares.

zação, da reinvidicação de direitos e apropriação de bens e ser
J

M
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.
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ç 7.5.3 - A Pratica do Serviço Social na Casa do Pia

A pratica do Serviço Social no projeto Casa don Pia ira
priorizar o aspecto coletivo dos meninos de rua, visando a sua
oñganizaçaa.comunitaria. Tal pratica sera viabilizada atraves de
discussões e reflexões de sua problemática, analisando a questão
social e a marginalidade, dentro de um contexto mais amplo da
\

i

Í

É

|I 21
I

I

l85"M%m' F

I

1

1

sociedade, despertando-lhes a consciência critica e a necessida
dá de uma luta na conquista de perspectivas dignas de vida, bem
I

como engajamento no processo pedagogico deste projeto.

i A problematica, a necessidade ou aspiração do educando, te
rá atendimento individualizado, visando ao desenvolvimento de
suas aptidões e responsabilidade pessoal no contexto da convi

väncia comunitária, Çabera a instituição envolver os moradores
ad redor da “Casa do Pia" na tentativa de uma articulaçao com a
frnalidade de conquistar o apoio no desenvolvimento do projeto.

I O trabalho com funcionarios se dara dentro do ambito das
questoes de segurança e higiene no ambiente de trabalho, propi
ciando`assim melhorias nas condiçoes de trabalho.
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I 7.5.5 - Operacionalizaçao do Serviço Social
Í

' O ingresso do menino na Casa do Pia se dara atraves de uma
entrevista inicial com o Serviço Social, na qual fica determina
I

n

nencia ou não no projeto
da a ;suagperma
, ,de acordo com os crite

rios de ingresso previsto pelo regimento interno da Casa do Pia.
É Esta entevista ocorre de forma estruturada atraves de uma
ficha individual, na qual se colocam todos os dados referentes a

,_

hdstoria de vida relatada pelo menino.
I Ficando definido que o menino ficara no projeto usufruindo
dá Albergagem e participando da Unidade de Aprendizagem e Cultu
ra, o Serviço Social fara o encaminhamento do menino para o Ser

I1I~
I

viço de Saude, pedagogia e psicologia (em certos casos, a serem
discutidos com a equipe de psicologia).
I

Í O Serviço Social fara tambem a regularizaçao da documen
tação do menino, iniciando pela busca do registro original na
propria casa ou em outras instituiçoes por onde o menino tenha
I

I_

I

passagem.

Apos esse 19 contato, o Serviço Social procederá uma visita

domiciliar, a fim de verificar possibilidades de retorno a fami
lia ou simplesmente reforçar o vinculo afetivo ainda existente.
E%te trabalho com a familia sera feito em conjunto com a Psico

logia, porem a primeira visita sera realizada unicamente pelo
Serviço Social, pois e sabido que nem todas as famílias se mos
trarão abertas a um tratamento, seja para retorno seja para re

I

fprço de vinculo.

É Esporadicamente, o Serviço Social enviara carta convite ou
ira convidar pessoalmente a familia para vir ate a Casa do Pia,
no sentido de reforçar a responsabilidade da familia para com o
O

menino.

Apos conhecer o menino e sua familia, sua historia de rua

I
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eltoda a sua problematica, o Serviço Social acompanhara o desen
volvimento do menino no processo educativo, juntamente com os

ais tecnicos, dentro de sua especificidade, uma vez que, de
acordo com o regimento interno, o menino tera tres meses para
dem

def inir quanto a sua permanência ou não no Projeto Casa do Piá.
' Quando se aproximar a data em que o menino sera desligado

do projeto, devido a sua idade, o Serviço Social fara um traba

\/~

lho de preparação e encaminhamento às Casas de Apoio e a outras

instituições.

7.5.5.1 - Trabalho Grupal

O Serviço Social fara reunioes mensais com pequenos grupos

divididos por faixa etaria, onde atraves de passeios, filmes,
slides, recortes de jornal, etc, se fara uma reflexão sobre o
engajamento dos meninos no processo educativo, sua problemática
social, a marginalidade, proporcionando um espaço .para organi
zação comunitaria dos meninos.
¡

Í

ã 7.5.5.2 - Trabalho com a Comunidade
Ç)

O Serviço Social mantera contatos com a comunidade, atraves
dê visitas às residências e reunioes com representantes da comu

nidade e meninos, a fim de divulgar o projeto, obter aceitação
para o mesmo e integração deste com o menino.

Este trabalho sera iniciado duas semanas antes da reabertu
r% da Casa do Pia, atraves de visitas às residências proximas ao
projeto.
E

7.5.5.3 - Trabalho com Funcionarios

Sera organizada a CIPA - Comissão Interna de Prevenção- de
Acidentes..

Í«

Ê Sendo a Casa do Pia um local de trabalho perigoso e insalu

I

é

l89”“"“` “

|P

i' I ,

bre, a CIPA ira discutir as questoes pertinentes_ã segurança e
higiene no trabalho e apontar soluções para evitar, resolver ou
amenizar possiveis problemas resultantes do ambiente de traba
lho. Iniciara com a divulgação para os funcionarios do conceito
de CIPA, sua função, sua impportãncia, etc.

` Apos a divulgação, a CIPA sera constituida atraves de

eleiçoes, formando assim a equipe da CIPA, de acordo com as nor
mas do Ministerio do Trabalho.

7.5.6 _ Avaliação

|

É A avaliação sera mensal, quantitativa e qualitativa, com

encaminhamento a direçao geral da Casa do Pia.
I

.Ê Exemplo de Avaliação Quantitativa
|

Atendimento
i
Mes
Quantidade
I C' E CI C PIC Clã E E AWP

Entrevista inicial Julho O7

Entrevista acompanhamento l5

Visitas domiciliares lO
Í
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7t6 - Subprojeto de Saude da Casa do Pia

_ 7.6.1 - Justificativa
-J'

Indicadores de saude e educação na infãncia e adolescência
continuam a merecer atenção especial, na medida em que permane
cem aquém do necessario ã garantia de um futuro melhor. A saude,
que nao e simplesmente a ausencia de doença, e um direito funda
mgntal e uma meta cuja realização requer açao de muitos setores
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sqciais e economicos, alem das questões de saude.

¡1 ~, ,

ã Os questionamentos a respeito das estrategias mais eficazes
para a promoção da Saude e da Educação, apontam para a necessi
dade do esforço de todos os setores de trabalho. Todas as parce
las de contribuição, mesmo pequenas diante dos problemas, conti
nuam a ser indispensaveis, ate porque o alcance das metas exige
tñabalho continuo e persistente.
I A compreensao do chamado "problema" do menor de rua implica
na analise das péssimas condiçoes de moradia, alimentação, sau
1
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de, etc. No Brasil, nas familias marginalizadas, o pai não pos
sui condiçoes de ser o provedor financeiro e, as vezes, nem edu

cativo ou afetivo; o alcoolismo e outros disturbios de saude
e/ou mental atingem 'grande parte' desses sujeitos. ¿Tais- si
l

tuhçães, que atingemﬁtambem sujeitos de outras classes, agravam

se, no caso de crianças de rua, pela ausencia de alternativas e
de uma retaguarda familiar. Dessa maneira, os menores das clas
ses mais baixas desde cedo são afetados pela desnutrição alimen
tar e conseqüentemente expostos a constantes doenças.
, A pratica.com menores de rua, tem demonstrado que a falta
de higiene e de orientações para tal, aponta como sendo uma das

. f.

principais causas das doenças mais comuns. Torna-se evidente' a
preocupação em manter dentro da Casa do Pia, uma equipe de pro
fissionais da area de saude para executar tarefas relacionadas a
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prevençao, atuando de forma educativa e de forma curativa, aten
dendo às crianças que ja estao acometidas com problemas de sau
de.

¡ Concordamos que alem das tarefas citadas, a area de saude
deve estar atenta para a saude geral destes menores avaliando as
questões nutritivas e a redução do consumo de drogas, substan
cias psicoativas que são cada vez mais objeto de preocupação por
parte dos profissionais das mais diferentes areas.
í

Í E, tendo em vista a solicitaçao quanto a inserção das ques
tões referentes a saude na Casa do Pia, seguem objetivos e ope
racionalização referente a area.
¶ 7.6.2 - Objetivos

Í

4

" 7.6.2.1 - Objetivo Geral
I

Í Desenvolver atividades no referido grupo dentro dos aspec
tos: educativo, assistencial e de Vigilancia a saude.
|

i

Í 7.6.2.2 - Objetivos Específicos

l ' ,.' i-¡-_1

- garantir às crianças e adolescentes que fazem parte da

Casa do Piá e Casas de Apoio, assistencia às necessidades ime
diatas de saude;
, - oportunizar às crianças e adolescentes que freqüentam' a

¿
1
vidas dentro da Casa do Pia;Í I Í Í
tão saude. _ I I ` ç '
Casa do Pia, o atendimento na Unidade Sanitaria Capanema;

- dar suporte às atividades relacionadas a saude desenvolë

1, i Í

- desenvolver oficinas trabalhando o.entendimento'da ques

7.6.3 - Operacionalizaçao '
7.6.3.1 - Unidade Sanitaria Capanema

Colocara a disposição da Casa do Pia dentro de um sistema

l93-»

as seguintes atividades:
' - consultas medicas agendadas;

1 - clinica geral;
I - pediatria;
- ginecologia;

l -šconsultas odontologicas (*)

_ emergências; I; 5 h
- agendamento para tratamentoide manutençao;

Í - orientação e acompanhamento nas atividades de escovação e
fluor;
- aplicação de vacinas;
i

- curativos iniciais;

z - inalações iniciais;
í medicação e orientação conforme receita medica emitida

1
,
dd Piá. 1
pdlo centro de saude e/ou outros locais de referencia;

! - marcação de consultas e avaliação para as especialidades;
í

l

* Tais atendimentos serao feitos apos o processo de reestru

_turaçao da Clinica Odontologica.
* Atendimentos emergenciais no Hospital Cajuru.

- atividades de esterilização do material utilizado na Casa

1 AI _ ._ =_ I ..I f_ !.. z. E..
'I 0.

| Observação: As consultas deverão ser marcadas via' telefone
ou pelo funcionario da saude sempre no dia anterior ao atendi
má nto, em horario a ser estabelecido. A Unidade.San1tar1a Capa
ndma colocara a disposição da Casa do Pia e Casasﬂde Apoio duas
consultas por especialidade/dia; caso a demanda seja_maior con
tactuar com outras Unidades de referencia;

¡\
I

I
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7.6.3.2 - Nucleo Regional da Saude da Matriz

I Oferece respaldo ao coordenador do serviço de saude nas
questoes referentes a lotação de pessoal, freqüência e nas ati
vidades de orientaçao, supervisao e apoio tecnico aos funciona
i

I

rips da saude.

7.6.3.3 - Secretaria Municipal de Saude Í ,
Fornecer materiais`permanentes e de consumo utilizados, in

clusive a rota dos transportes na coleta dos materiais para o
laboratorio municipal e outros respaldos, quando necessario.

á 7.6.3.4 - Ambulatório da Casa do Pia
Í Contara com a presença de um coordenador da area de saude,
na funçao de repasse de informações, representar o setor nas di
I

ferentes situaçoes onde se exija atualização, treinamento,
orientação e contatos.
Conta com seis auxiliares de enfermagem para manter as ati

I,

_ švidades ininterruptas do ambulatório. Este

I'1Lí1m€ FO pI"€Vê 8. SG

Êguinte escala de trabalho:

Manhš O7hOO l3hOO horas auxiliar enfermagem
Êarde l3hOO l9hOO horas auxiliar enfermagem

Íarde/Noite: l6hOO 22hOO horas auxiliar enfermagem

Qgite l9hOO O7hOO horas auxiliar enfermagem
(l2X48).

Observação: Os auxiliares de enfermagemi deverão obrigato

. ,riamente ter contrato de 4O horas semanal, devido às necessida
Êdes de plantões no sabado e domingo, sendo que o albergue fun
ciqnara no final de semana com atividades educativas, justifi

¡líI..~
1

'cando a presença do auxiliar de enfermagem. Em funçao da nature

za das atividades propostas para estes profissionais, e funda
mental a_especificaçao tecnica de auxiliar de enfermagem, inclu
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sive por'questÕes legais¿*

Ã , , , |, .
7;6.3.4.l - Êre-admissional '
I

Y O contato inicial das crianças e adolescentes ocorrera com
oiserviço social, que enviara ao ambulatorio uma ficha com os
dados pessoais dos mesmos para o.agendamento_do pre-admissionalp

i|`

Nesta fase do processo, aIfunçao do iauxiliar de .enfermagem e
avaliar os seguintes dados;

, * é ' i.I

- dados pessoais; 'Í É

- dados sociaisƒ
- condiçoes e habitos de Vida;

I5 IÉ É.
I-I_' :IIIIÉ
1 l | IÊI É

- revisão dos aparelhos`e sistemas; .

I ._
- DPM;
' ¡~il;Il,` II 'izE
4 avaliação de acuidade yisual; _ Iii ¿ _

._|
- avaliação antropometrica;

I

- antecedentes vacinais; _, ._ _I .

- solicitação dos exames; I ¡I|
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4 - ferritina;
I
'
p
q
I
I
Í
¡
|
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I

I - hemograma completo;* " I
__ TIG (sexo feminino), com s#ntomas¡¡Hp¿ ¿g ¡
_ - glicemia; ¡ ¡ z If; ¡ I ¡ Ffy . H

I - transaminases; §f¡ I `f§ ¡+= .I I
- eletroforese de hemoglobina;fá I

- tipagem sanguínea; , | _,

U' ,

¶ - citopatologico ¿ deve ser agendado na Unidade' de Saude

Capanema uma consulta com G.O. para as adolescentes,'para a co

leta do material.
I

I

I

II~. z. _/z. ^ N
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I Observação: Nos casos em que TIG for positivo, solicitar
I

TÇXOPLASMOSE, e encaminhar a adolescente para o centro de aten
I

dimento ao adolescente para realizar o pre-natal.
- O auxiliar deve proceder o pre-admissional no maximo tres

dias apos o ingresso da criança/adolescente na Casa, o que per
mitira neste periodo de tempo, avaliar sua permanencia ou nao na
I

Casa do Pia e/ou Casas de Apoio.
I

' - O pre-admissional devera ser feito apos às l7hOO horas
para não prejudicar a permanência da criança/adolescente nas
atividades pedagogicas e porque neste horario havera mais pro

fissionais da area, não permitindo assim interferências nos
atendimentos de rotina.

7.6.3.4.2 - Pré-consulta
i No pre-admissional, se detectadas situaçoes anormais, agen
dar e encaminhar para consultas. Nos demais casos, quando houver

queixas, sintomas, o profissional deve antes de fazer o enca
mﬂnhamento para os centros de referencia, realizar a pre-concul
ta dentro dos criterios e normas estabelecidas pela Unidade Sa
nitaria Capanema.

7.6.3.4.3 - Exames de rotina
I

I São exames de rotina, a repetição ou a solicitação de ou
tros exames que não constam no pre-admissional.,A coleta deverá

ser feita pelo profissional que estiver de plantão às oõhoo ho
ras nas quartas-feiras, devido a proprias condições do Albergue,
vﬁsto ser um horario calmo e que antecede o despertar das demais
crianças, salvo quando se tratar das crianças e adolescentes que
pärticipam apenas das atividades da Unidade de Aprendizagem -e
Cuhtura. Estes por sua vez devem ser atendidos e agendados pelo
auxiliar de enfermagem que estive r de plantão pela manhã (O8hOO

I....
I

I.

I

I

I
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oras).

I 7.6.3.4.4 - Rotinas por Turno
Manhã - ovnoo - lsnoo horas;

í ler o livro de ocorrências, para situar-se dos aconteci
ca
\

1

mentos nos turnos anteriores;
administrar medicamentos conforme prescrição medica (con
forme controle de administração deÍmedicamentos);
marcação de consultas na Unidade Sanitaria Capanema (via
telefone);
encaminhar e acompanhar as crianças nas consultas agenda

! das anteriormente (com pre-consulta);
Í - realizar curativo/ablaçao;
Ê - realizar nebulizações;
i - atendimentos emergenciais;
É - organização, limpeza, troca ou reposição de produtos dos

Ê frascos de curativos;
- - coleta de exames;

- encaminhar materiais a Unidade do Capanema para esteri
lizaçao (deve-se ter o controle dos materiais encaminha

'|

dos e recebidos); ¡|

¶ - anotar no livro de ocorrências as intervenções reali

¶ zadas. `

Tarde: l3hOO - l9hOO horas;" â
- ler o livro de ocorrências, para situar-se dos ,aconteci
mentos nos turnos anterioresƒ

- realizar o pre-admissional (fazer solicitações de exames

e encaminhar para assinatura); ;Ê f I

I‹

l - administrar medicamentos conforme prescrição medica (con
forme controle de administração de medicamentos);
encaminhamento e acompanhamento das crianças nas consul
O

l
|
1
1

I
1

I
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tas agendadas anteriormente (com pre-consulta);

- realizar curativos/ablaçao;
- realizar inalações;

das. I

- atendimentos emergenciais;

- anotar no livro de ocorrências as intervenções realiza
I

Tarde/Noite: l6hOO - 22hOO horas W
- ler o livro de ocorrências, para situar-se dos aconteci
mentos nos turnos anteriores;
- encaminhamento e acompanhamento das crianças nas consul
tas agendadas anteriormente (com pre-consulta);
- acompanhar o banho das criancas, orientando, quanto a hi
giene, promovendo campanhas de pediculose e scabiose e
bochecho com fluor (trabalhos estes que deverão ser inte
grados aos educadores sociais responsaveis pelo banho);
- promover pequenos grupos para educaçao e saude;

- anotar no livro de ocorrências as intervenções realiza
das.
Noite: l9hOO - O7hOO horas

- ler o livro de ocorrências, para situar-se dos aconteci

mentos nos turnos anteriores; ,

- administrar medicamentos conforme prescricao medica (con
forme controle de administraçao de medicamentos);

crianças; *

- realizar curativos/ablaçao, apos a higiene pessoal das
- atendimentos emergenciais;

- preparar materiais para esterelização, anotando e especi
ficando que materiais estao preparados (lacrado com fita
especifica para esterelizacao);
- fazer levantamento das consultas a serem agendadas pela

'|
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manhã, inclusive deixar a pre-consulta efetuada;
- organização de arquivos;
I - acompanhar "RIGOROSAMENTE“ as crianças que estiverem em

Í observação;
- coleta de exames às O6hOO horas (sera feito pelo funcio
nario que estiver de plantão na quarta-feira), os 'educa

dores da vigilia devem ser hotificados nestas coletas,
contribuindo com espontanefdade da criança, evitando des

I ta forma “medos". Caso a criança nao aceite, deve-se co

¡|

municar ao coordenador para, que junto a outros educado

í res possa trabalhar com ela tal situaçao. Não se deve fa
¡ zer a coleta de forma agressiva ou repressiva;
I I - anotar no livro de ocorrências as intervenções realiza

i , das.

7.6.3.5 - Na Unidade

É O setor de saude em consonância com os tecnicos, educadores
5 e¿direção, desenvolvera trabalhos educativos na area de saude e
ebucaçao conforme proposta pedagogica, envolvendo os setores de
Psicologia, Serviço Social, Educaçao Fisica, Terapia Ocupacional
e com o Setor de Ciencias.

¿ - Alguns temas propostos;

l - verminose;

. - parasitose;
- DST/AIDS;

- higiene bucal;

_ mudanças fisiologicas/conhedimento do corpo;

i - gestação;

¡ - metodos anti-conceptivos;
- vacinas;
I

l 2 OO.. ¬... .¬«...____.. _...
i - drogas e seus efeitos no organismo;
- fitoterapia;

¡ - e outros.
Sera um programa de Saude interado às outras atividades da

casa do Pia, que se complementarao, visando proporcionar a
I

criança uma perspectiva de vida que possa refletir sobre seu fu
taro. Estas oficinas-tentarao tambem, atraves das criancas, res
tabelecer esta consciencia de saude e doença no meio em que es
tao inseridas, oferecendo respaldo para uma reflexão futura.

I\

II .
I
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7.6.3.6 - Nas Casas Lares

i

Í A principio nao bavera nas Casas de Apoio profissionais de
saude, muito embora todas as crianças e adolescentes terão os
I

atendimentos basicos (pre-admissional, exames, consultas agenda

das, etc...), feitos pela equipe de saude da Casa do Pia. A
operacionalizaçao deste processo ocorrera apos a estruturaçao
das Casas de Apoio, obedecendo a disponibilidade da equipe de
saude. Dependendo das necessidades podera, no futuro, se pensar
numa equipe especifica para tais atendimentos.
I
I

I

Í 7.6.3.7 - Funções do Coordenador

Tem como “funçao principal orientar, instrumentalizar e

viabilizar o bom andamento do setor. É a pessoa que responde pe

lo setor e pelos profissionais que executam as atividades de
saude na Casa do Pia. Compete tambem ao coordenador:¡
I

¡.

- solicitar medicamentos/materiais;

I - controlar quotas de exames;
- escala de funcionarios;

- distribuir tarefas;

- promover atividades educativas;

F

1

5

ä

Í - fazer o intercâmbio entre S.M.S. e Nucleo Regional da
Saude da Matriz;

- solicitar horas extras;
.

- supervisionar os funcionarios nas atividades;

| - representar o setor quando solicitado;
i - estar "sempre que possivel" nas passagens de plantões;
g - promover aos funci onarios da Casa do Pia orientações e
i

!

|

Í treinamentos sobre saude e doença, organizando grupos e

profissionais para ministrar os conteudos;
assinar e enviar o ponto mensal dos funcionarios da saude
ao Nucleo Regional da Saude da Matriz;

orientar e acompan har os professores nas avaliações da

Í acuidade auditiva;
É - fazer relatorio me nsal da SIGA.

1_~
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g 7.6.4 - Considerações Finais

É 7.6.4.1 - Os ate ndimentos emergenciais devem ser feitos

imediatamente apos a constataçao da situaçao. Nao deve o auxi
liar de enfermagem assumi r situações quando estiver em duvidas
qpanto ao diagnostico. O encaminhamento da criança a um orgão
especializado e o melhor diagnostco.

1..›~
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7.6.4.2 - Encaminhamentos e acompanhamento as consultas
agendadas incluem os atendimentos odontológicos.

¡E
I'.~
.N.,I

¡ 7.6.4.3 - As medicações so deverão ser administradas

|

quando houver prescriçao medica (receita ou prescrição medica na

fpcha de evolução). O cumprimento rigoroso do horario de admi
nëstraçao dos medicamentos e fundamental devendo ser checado o
horario da administração com caneta vermelha; quando o paciente
não for medicado, seja por recusa deste ou por não ser encontra
do no horario, deve-se fazer um circulo no horario.
:É
O

Q

Í
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7.6.4.4 - Os curativos simples e/ou curativos com
orientação medica, devem seguir rigorosamente as tecnicas para a
sua realização.

III .M. I. . ~I . fI_

Í 7.6.4.5 - Na ficha de controle dos medicamentos, os

profissionais que fizerem o acompanhamento da criança nos cen
tros de referencia, devem imediatamente apos sua chegada ao am
bulatorio, repassar os dados do acompanhamento na ficha clinica

e, caso haja receita, repassar para a ficha de controle dos me

I.'.

dﬂcamentos, a medicaçao a ser administrada inclusivegcom os res
pectivos horarios.

! 7.6.4.6 - Sempre que uma criança for- vacinada, anotar

na ficha de vacinas, inclusive com o ,aprazamento das proximas

doses na agenda de vacinaçao. I
É

7.6.4.7 - A equipe de saude deve instrumentalizar' os
educadores (apoio de saude), nas questoes basicas SAÚÉE/DOENÇA,

I ~ . f .. _ z

i%clusive repassando as atividades realizadas pelo setor. Quando
houver questões mais complexas ou que exijam_ informaçÕes/orien
I

taçoes que extrapolem aos conhecimentos tecnicos dos funciona
rios do setor, informar ao coordenador do setor para quef viabi
lize profissionais com competencia para desenvolver tais proce
I

dfmentos.
I

* 7.6.4.8 - Nos casos de doencas infectocontagiosas, iso
lar a criança cuidando sempre para que não seja rotulada pelos
demais.

7.6.4.9 - Evitar fazer comentarios sobre diagnósticos
na frente das criancas, para não haver discriminacão - lembrar

I.

que a etica deve estar pnesente em qualquer intervenção.

7.6.4.lO - Faz parte do processo, a participacao de to
da a equipe do setor nas reuniões com o coordenador (estas serão

III
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I

l

marcadas com antecedencia, permitindo desta forma a organizaçao

pessoal). Nestas reuniões poderão estar presentes um profissio
nal da ãrea medica e/ou enfermeira, para respaldo, orientação e
acompanhamento da equipe.

Q 7.6.4.ll - O ambulatório e um local para execução e/ou
intervenção no processo doentio da criança. Os profissionais de
vêm se deslocar tanto para as demais dependencias do Albergue ou
da Unidade para desenvolver o processo de reintegração, vinculo
e diagnostico da clientela.

' 7.6.4.12 - É obrigatorio aos auxiliares de enfermagem,
passar e receber plantões (em casos de atraso de um funcionario,
não deixar o ambulatorio sem notificar o coordenador), usar lu
vas em intervenções que exijam proteção para o paciente ou para
o profissional e usar guarda-po no horario de trabalho.

7.6.4.l3 - Qualquer atendimento realizado -pela equipe
de saude, e obrigatorio o preenchimento da SICA-RAI, seguindo as
orientações do CID.

7.6.4.l4 - Nos casos de internamento hospitalar, proce
der e efetuar o mesmo e, em seguida, comunicar ao Serviço Social
F

para acompanhamento.

7.6.4.l5 - Nas marcações de consultas, deve-se obedecer
ao calendario escolar, ou seja, procurar~agenda-las nos horarios
em que as crianças não estejam em salas de aulas.

, Observações:
ã Os atendimentos às Casas de Apoio, serão especificados e
oäeracionalizados ã partir do momento que haja uma definição do
n'mero de crianças/adolescentes e o numero de Casas.
As ofibinas serão operacionalizadas e descritas quando ini
ciar as atividades na Casa do Pia.
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É Neste momento, a Casa era di rígida por tres direções: uma
I
v

geral, uma do Albergue e uma na U.A.C., além de contarem com

équipe tecnica multidisciplinar.
Ê

¡ Direcao Geral

Terezinha Pichett

1 Direcao Albergue
Direcao U.A.C.

Mauro Tielz/Antonio C.Rocha
Dulce Ferraz

Superv. Pedagógica :

Angela C.L. de Mendonça

e

Í Orient. Pedagogica :
Psicologas

Antonia Penhalver

Iara
Denise

É Serviço Saude
? Promocao Cultural

Vanderlei
Jussara Charelho

š Assist. Social

Antonio

É

.

r
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VIII _ UMA TENTATIVA DE CONSTRUÇÃO

I Analisar o processo desencadeado neste terceiro momento se
fez possivel em funçao da participação direta enquanto membro da
ebuipe tecnica (como supervisora) de uma das elaboradoras deste
I

ttabalho monografico.
I

É Neste sentido, embora tenha-se como proposta realizar uma
ahalise ampla do cotidiano da Instituição, das relaçoes entre os
agentes educativos, enfim da dinamica estabelecida Ina Casa do
Piá, e absolutamente inviavel resgatar, presenciar e apontar to
|

I

dTs os momentos, todos os aspectos, toda amplitude das situaçoes
devido a impossibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo

tempo e, pretencioso demais seria, dar conta de compreender a

i~~..

1....

cpmplexidade das multiplas manifestações estabelecidas. As ques
tões consideradas relevantes, perceptíveis a nossa capacidade de
compreensao sao aqui apontadas e analisadas.
, A fim de melhor compreender a participação de uma das ela
I
boradoras dessa monografia no cotidiano da Casa do Pia, por ve
zes utilizaremos de uma estrategia narrativa.
..

, Meu primeiro contato com a equipe tecnica e as direções da
Casa do Pia se deu alguns dias antes de sua reabertura oficial.
O grupo encontrava-se reunido numa das salas do CAPEJO (Casa do
Pequeno Jornaleiro), uma vez que as obras de restauração da sede

|O

da Casa do Pia não estavam concluídas. Embora ja tivesse uma
ideiasuperficial do trabalho a ser desenvolvido, uma vez que ha
‹'

1

via mantido contato com alguns membros da equipe anteriormente,
i

Í
E

I~..
I.
I
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durante a elaboraçao da proposta, nunca havia estabelecido con
tato com esta clientela e era tambem a primeira experiencia como
I

supervisora.

Í Alguns professores ja haviam se apresentado, outros ainda
estavam por vir, e e ncontravam-se diante do mesmo “problema de

IA

inexperiencia. Do grupo de educadores, todos concursados, sabia
se apenas que a maioria ou estava cursando ou ja havia concluido
curso superior. Esses educadores, diferentemente dos professores
haviam recebido um extenso programa de treinamento, muito embora
e ste treinamento não tivesse viabilizado um contato direto com a
I

II t .~ . . .

clientela a ser atendida.
Q Recebi como primeiras atribuições apresentar a proposta da
Casa do Pia aos professores: seu funcionamento, serviços ofere
|

I

cﬁdos e a proposta pedagogica.

A Nos dias seguintes decidiu-se pela imediata "instalaçao" da
equipe na Casa do Pia. Ainda sem iluminação, sem salas definidas
e com material permanente chegando gradativamente, tive conheci
mento do local onde iria trabalhar.

5 Embora não contasse com toda estrutura ideal para imediata
neabertura, conforme determinaçao da Secretaria Municipal da
Criança, a instituição deve ria ser reaberta o mais rapidamente
possivel devido as condiçoe s climaticas. Dessa maneira, acelera
\

nam-se os levantamentos de

dados com relaçao a que materiais de

garantir o inicio do trabalho. Aliado
a este inicio de trabalho, ja se estabelecia espaços de discus
são en tre os diferentes age ntes educativos: professores, educa

qeriam ser adquiridos para
I

!

dores,

tecnicos.

; Foi levantado junto aos educadores as funçoes a serem as

sumidas, entre elas distingüiram-se claramente dois grandes gru
pos: o grupo de educadores de albergue, que eram orientados pelo
diretor do albergue e o grupo da UAC (Unidade de Aprendizagem e

~/
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I
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Cultura), que eram orientados pela direçao da mesma. Os crite
rios estabelecidos para opção vinham desde a afinidade com as
caracteristicas do trabalho, a questao da formaçao, e da expe
riencia, também como a disponibilidade de horario.
Questões referentes ao Regimento, que ainda não estava to

talmente pronto, (faltava a aprovação do Juiz), a disciplina,
limites, etc, eram encaminhadas nas discussões que foram exten
sas, pautadas em situaçoes irreais e conseqüentemente esvazia
das de significado. Há que se considerar que esse inicio de tra

balho ja trazia marcas profundas de um passado ainda recente. A
percepção que tive e que, na ânsia de situar os recem-chegados
na dinamica de trabalho com essa clientela, infelizmente o que
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aconteceu foi que estereótipos foram se formando. A projeção que

¡.

se fazia a nivel individual era de que, a qualquer momento se
riamos agredidos e que a natureza violenta dessa clientela era
inata. Brincos, correntes, relógios ficaram em casa nos primei
ros dias de trabalho. Afinal quem eram eles? Bandidinhos? Ape
I

nas crianças?
_Essa percepção demonstra a ineficiência e o distanciamento

JI
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entre a realidade e_o_treinamento oferecido.
I Nao sabiamos ao certo o que dizer, o que fazer, como fazer,
porque fazer. A expectativa era muito grande. Tudo parecia tao

I..z
I

perfeito no plano formal e a vontade era tao unica de se fazer
um bom trabalho que, às vezes parecia que so o nosso querer ja

i .~ ~ . .

bastaria. Um dia antes da entrada dos meninos na Casa foi feita
uma reuniao geral, onde todos se posicionaram, falaram de seus
desegos, de seus compromissos, da vontade de acertar. Agora so
faltavam eles... os meninos.
I Buiu,zJuarez, Mauro, Manoel, estes foram nossos primeiros
contatos com a realidade da clientela com a qual iriamos traba
lhar.

¿,
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I
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Era de manhã, estávamos todos ansiosos reunidos numa das

salas, onde funcionaria a oficina de confecção esperando que
eles entrassem, gostassem e ficassem. Eram aproximadamente
dezessete educadores, quatro tecnicos e alguns professores que
numa sala não muito grande se espremiam para participar desse

II ~, ...
I

primeiro momento.

Encolhidos, olhando ansiosos ao redor, aqueles meninos sen
tados displicentemente em cadeiras que lhes foram oferecidas pa
reciam mais assustados a cada palavra que lhes era dita. A entao

diretora da unidade preocupou-se em valorizar os espaços de
aprendizagem na escola, e do trabalho nas oficinas. Apos ouvirem

indiferentes as colocaçoes, a resposta que tivemos daquele que
pãrecia ser o lider foi: “Então ta bom, agora nos vamos embora".
Essas palavras nos chamaram ã realidade enfim. Enquanto saiam da

sala, e ouviam a solicitação de alguns para que ficassem, nos

dãmos conta de que a situação que havíamos criado mais do que
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c%nstrangedora e inadequada, pareceu hostil e coersitiva para
cqm aqueles meninos.

O resgate dessa situação equivocada que criamos, so foi

pqssivel porque um dos instrutores ja tinha um certo vinculo com
os meninos e propos um passeio de "Kombi". E foi no interior da
I

"íombi", e utilizando da mesma como atrativo que ele convenceu
os garotos ã conhecerem melhor a Casa. A entrada gradativa dos
menores na Casa era ponto estrategico para garantir um trabalho
que visava a permanência do mesmo no projeto. O fato da dimi
nuição da faixa etária a ser atendida levantou um certo temor de
que os excluídos forçariam sua entrada de alguma maneira. Embora
as Casas de Apoio estivessem sendo estruturadas para receber os
maiores 6 as meninas, imaginavasse que o assedio junto aos alam
brados seria constante.
Felizmente isso não aconteceu. Um ou outro mais por curio
I
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sidade do que com a intenção de depredar, circulou pelos arredo
res. Quem acabou, na verdade, procurando a Casa foi a propria
clientela que ja havia sido abordada pelo grupo de educadores de
rua.

Conforme havia sido estabelecido, p ingresso ~dos meninos
deveria ser de forma gradual, em quantidade e tempo, para que
P

udessemos desenvolver um trabalho de adaptação inicial ao pro

grama. De acordo com o Regimento da Casa, o menor deveria passar

I,,
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por O3 niveis dentro da estrutura de funcionamento da Casa, a
saber:
I

¡

I 19 Nivel Transitorio

j Periodo necessario para estudo de caso do Serviço Social,

I.z»_.
I

onde seriam levantados os dados referentes a situaçao do ingres

so, e sua caracterização ou não como clientela da Casa. Seria
I

nesse nivel tambe,. que o menor tomaria conhecimento das normas

imternas de funcionamento: horario de entrada, saida, espaços

É 29 Nivel Adaptativo
..› _.

I

Apos ser definido pelo Serviço Social como clientela pro
pria da Casa do Pia, o menor ingressa nesse nivel. O que o dife
rencia do nivel anterior e que nesse momento ele (o menor) pode
ria, alem de ter acesso às Atividades de Recreação, Educação Fi
sica e Biblioteca, também a Escola existente no interior da Casa

I5.
I

I

_f

bem como, às Oficinas de Trabalho.
32 Nivel Efetivo

Seria o nivel em que o menor passaria a pertencer de fato a
Instituição, mostrando-se adaptado a estrutura e às normas de
funcionamento da mesma. É necessario salientar que não haviam

I' /Í I
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criterios definidos para o "ingresso" do menor neste nivel. Des
s% maneira verificamos a passagem de alguns meninos para esse

nivel no primeiro aniversario de reabertura da Casa, onde foi
ataliada a trajetória dos menores no interim desse tempo.
I

É Na realidade, a trajetoria do menor por esses 3 niveis nao
ocorria conforme o proposto no Regimento. Mais conduzia-se a se
gregaçao e ao abandono, do que a organização e aprendizagem.
i

Embora a Casa apresente estes tres niveis iniciais em sua
estrutura, os primeiros meninos não "passaram" pelo nivel tran
sitorio. Foram encaminhados quase que imediatamente para a Uni
dade de Aprendizagem e Cultura (UAC).
i
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IX _ DO UNIVERSO COLETIVO Ã SÍNTESE ORIGINAL
O COMPLEXO DA ALBERGAGEM

F Para uma melhor compreensão da trajetória dos menores na
estrutura organizacional da Instituição faremos uso de um arti
fﬁcio metodológico. Para tantom varias situaçoes serao retrata
das atraves da utilização de um personagem ficticio. O persona

gfm e ficticio, os fatos sao reais.
I Entre "Buius", "Sarninhas“, “CabeçÕes", "Polegares“, existe
um personagem comum. Que personagem e esse? Aquele que fez e faz
_I

aIhistoria da Casa do Pia, em suas idas e vindas, em seus carac
tpres individuais, em suas narrativas, em seus posicionamentos
pessivos ou violentos. Cada qual traz em si"a sintese de todos e
tpdos sao, em si, o reflexo de cada um. Reflexo de multiplas re
I
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leçoes. Síntese original das partes de um todo. E
Esse todo e esse particular ,retratarão a trajetória de

"Bituca" no interior da Instituição. "ignorando" a triagem pre
vdamente feita, "Bituca" chegou às nossas portas, que¿na reald
dade eram as portas da casa dele (Casa do Pia), maltrapilho, su
jo, com escabiose, pediculose, dizia agarrado a portai-de entra
"Oh Dona, dexa eu entra, foi Deus do meu coraçao _que

disse pra eu vim aqui. I '

Oh Dona, eu to com fome”.

g Insistiu, falou, pediu e acabou entrando. Ja lá dentro, de
V

I

I
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pois de sensibilizar a Casa inteira com seu pedido, recebeu as
primeiras instruções dos educadores sociais que ficavam na re
cepção dos menores. Tirou sua roupa suja dentro do banheiro e
X%stente logo na entrada do predio, e proprio para este fim, co
locou sua roupa em um saco plastico e recebeu um agasalho e um
kichute para vestir. Agora, alem de um nome ele também tinha um
numero, menos o n9 24 que ninguem quer por ser o "numero do vea
do". Ja tinha tambem um escaninho onde ficariam seus "valiosos"
I

pertences: produtos de roubo (o que gerou muita polêmica e de
pois de muita discussao foi abolido, para evitar o papel de re
ceptores de produtos roubados e bens que pudessem ser apropria
dos atraves desse roubo. Os pertences somente seriam "guardados"
mediante a ciencia da origem do mesmo e do dinheiro utilizado),

roupas, brinquedos, comida, cigarro, etc. Neste momento do
banho, ja era possivel fazer uma revista a respeito dos perten
I

c%s e possiveis objetos usados como armas. Embora, o posto da
guarda-municiapl estivesse localizado ao lado da recepção, tal
trabalho, de "revista" era desempenhado por educadores sociais,
uma vez que, se fosse realizado por guardas inibiria a entrada

1\g

dos menores.
f

Diferentemente do que esta pdsto na Proposta Formal, este
tornou-se um espaço de muitos conflitos. Haviam aqueles que es
tavam fora e queriam_entrar fora do horario estabelecido, haviam
aqueles que estavam dentro da Instituição e queriam sair, haviam
ainda as infindadas discussões e agressões quando do desapareci
T

mento, da troca ou do "estrago" de alguns pertences. Alem dos
conflitos entre educadores e educandos, que ocorriam na unica
porta_de entrada da Instituição, haviam ainda, os desacertos en
tre as diferentes orientações que eram dadas. Diretor que desau
torizava, educador, por contra-partida, educador que desacredi
tava o Diretor, educador que por desorientaçao ou desistimulo
I
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simplesmente omitia-se ou "repassava“ as situaçoes e o menor aos
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I cuidados do tecnico - que por ser tecnico deveria resolver a si
que percebia a fragilidade dessas si
tração, e enfim, o menino
tuaçoes e dessas relaçoes.
Outra questão igualmente polêmica, refere-se ã permissão
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qpe a Instituição dava ao menor de ausentar-se, alem dos finais
semana e feriados, num determinado dia da semana. A organi
zação do chamado "dia livre" se dava de maneira a evitar que to
dps se ausentassem no mesmo dia da Casa. Na realidade, o "dia
lﬁvre" era considerado necessario enquanto momento de transiçao
ehtre a saida da rua e a permanência na Instituição. A dificul
dfde estava em convencer o menor ã ausentar-se somente no dia
cbmbinado. A insistente argumentação da necessidade da freqüen
cpa escolar, da possibilidade de desligamento, sua opçao por uma
nbva vida, garantiam que, em varias ocasioes o menino permane
cbsse nas atividades. O que se percebeu porem, com o passar do
ﬂempo, e que poucas pessoas se dispunham a realizar este traba
I

i

Nho de convencimento e conscientização, afinal de contas "quan
do menos menino, menos trabalho". E importante ressaltar que,
quando esta tentativa dê convencimento era realizada por alguem
que tivesse estabelecido ou resgatado algum vinculo com o meni
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qo, geralmente era obtido bons resultados. I
I Na tentativa de se evitar certas situaçoes de conflito nes
de espaço da Casa, uma alternativa levantada, foi a nedessiqade
de envolver os meninos na dinamica de funcionamento da recepçao,
de maneira a não deixa-los, apenas como "usuarios", mas sim, le

vá-los a ter uma co-responsabilidade no bom andamento da re
cepção. Nos raros momentos em que este envolvimento foi necessa
rio (ausencia dos educadores que desempenhavam esta função), o

que pode ser percebido e que o respeito aos horarios, a retirada
de pertences e o proprio banho transcorriam de forma mais “tran
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quila". Não se deve atribuir entretanto, esta tranquilidade a
simples ausencia dos educadores ou a questao da competencia dos
mesmos. O que deve se considerar e o senso de cumplicidade que
I

se estabelecia junto a populaçao da Casa no desenvolvimento de
trabalho.
I Como exemplo claro de que um dos caminhos para garantir um
bom engajamento dos menores na Casa, tem-se a situaçao em que,
devido a greve de onibus e a redução no numero de educadores de
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vido a treinamento, houve uma convocação dos menores para que
garantissem o funcionamento da Casa, atrave sde um esquema de
distribuiçao de tarefas, com funçoes e espaços bem definidos. As
pequenas equipes não so desenvolveram o que lhes foi designado,
como mostraram satisfação em contribuir verdadeiramente, diante
I

.

d% uma necessidade real. Em outras situações anteriores, outras
propostas de engajamento dos meninos ja haviam sido encaminha
das, sem entretanto envolve-los, uma vez que a necessidade de

sua participaçao era forjada. Ao inves de participarem sob a
orientação e com os funcionarios, eles deveriam fazer tarefas
I

pelos funcionarios. Na medida em que o trabalho não era feito "a

.II

qpatro maos" e o educador acabava desempenhando o papel de fis

cal da realização do trabalho pelo menor, os conflitos sé multi
E

plicavam e tomavam proporçoes assustadoras. Mais pela força das

determinações do que pelo convencimento, as tarefas eram even
tpalmente desenvolvidas por alguns meninos.

I-~.1.
I

I

I Tal necessidade de envolvimento (foram tres dias de parti

cipação real), permitiu aos proprios meninos compreenderem que,
se naquele momento cada um nao contribuisse, suas necessidades
básicas dentro da Casa não seriam atendidas. Desse modo, se nao
fpssem para a cozinha não haveria alimentação, se não limpassem
as dependencias da Casa teriam que perambular pelo meio da su¬
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jeira. Enfim, se não se organizassem seu proprio banho, suas
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rbupas, seus pertences, ninguem o faria. E assim continua a tra
1, de "Bituca“ no interior da Casa.
jetoria
h Agora, de banho tomado e com a roupa que lhe havia sido da
da, aumentava sua vontade de conhecer aquilo que chamavam de Ca
sa. Logo de inicio havia uma escada do lado esquerdo e um grande

cprredor a sua frente, com muitas portas (todas fechadas). De
uma das portas vinha um cheiro gostoso de comida, o que levava a
concluir que era a cozinha. Quase em frente a cozinha, havia uma
sala grande com mesas e bancos. O educador que o acompanhava

lhe disse que ali era o refeitório, e qual era a porta por onde
deveria entrar e sair.
"Bituca" continuou passando por portas fechadas e, ja quase

na final do corredor, ouviu do educador que iria conversar com
um tal de Serviço Social. Enquanto esperava frente a porta do
S%rviço Social, pode perceber que varias pessoas circulavam pelo

lbcal, entrando e saindo daquelas salas com as portas anterior
mente fechadas. Algumas pessoas, ao passarem por ele sorriam,
Í

optras apenas olhavam ou nem isso. Quando a porta abriu foi "in
troduzido" a sala por uma "Dona" que lhe sorriu e depois lhe fez
algumas perguntas. À algumas delas inventou respostas, a outras
raspondeu o que sabia ou simplesmente mentiu. Pode perceber que,

eta uma sala onde haviam muitas pastas, muitos papeis, em cima
da mesa. A "Dona" também explicou varias coisas a respeito do
fbncionamento e disse que tudo isso seria aprendido com o tempo.
Ao sair da sala, um educador (uma outra "Dona"), disse que

ipia mostrar-lhe qual seria seu quarto, onde era a sala de jo
1

gbs, e a de televisao. Mostrou, tambem, no andar de cima -onde
ficava a enfermaria, os banheiros, os quartos. Percebeu que to
das as paredes eram de um verde-escuro, que as janelas eram pe
quenas, mal abriam e eram gradeadas. Quando conheceu as salas de
aula, ate estranhou. Havia no maximo lO (dez) carteiras em cada
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sala e o professor usava uma carteira igual a dos alunos. Tudo
pareceu "apertado" e diferente da escola que conhecia. Enfim,
havia conhecido o que se chamava de Albergue. Ao sair, para co
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nhecer o patio, constatou que ao inves de uma quadra de areia
que antigamente existia, existiam ali agora, 2 (duas) quadras de
cimento novinhas, mas inuteis, pois sem calçado, chutar bola no
cimento e machucadura na certa.

Í O que o encantou foi o predio "de tubo, cheio de vidro". Na
p%rte de baixo havia uma grande área livre, coberta. Um dos tu
bes era o banheiro dos funcionarios, mais tarde transformado em
Sàldá de Educaçao Fisica. O outro tubo era o banheiro dos meni

näs, o seguinte disseram que seria a Biblioteca, e foi realmen
te, embora apertada. Era lá que ficavam os livros de historia,
1

os jogos, as revistas. No ultimo tubo, ficava a escada para as
¡

oficinas. Ao todo eram 4 (quatro), sendo a primeira de confecção,
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aisegunda de Artesanato, a terceira de Ciencias e a quarta, que
funcionava no patio interno, era a de Horta e Jardinagem. Na ul
tima sala, todos queriam ir porque tinha maquina de escrever e
telefone. Foi dessa sala que pode perceber algo esquisito. Ha
viam varias pessoas paradas por todo o patio, de um lado e de
outro, embaixo do viaduto, nas portas de entrada, na cancha.
Mais tarde ouviu dizer que aqueles eram educadores disciplinares
.
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e7uma vez falou a um deles:

Í "Ces não sao educador, são Guarda Municipal disfarça
z

Í

do".

í Ate entao pode-se perceber que a disposiçao do espaço fisi
co não contribui para o bem estar da populaçao atendida e não
Í

garante condições minimas de trabalho. O Albergue, que chamado
de Casa, tem muito de uma tipica estrutura carceraria e pouco ou

quase nada lembra um lar. Retrata na disposição de. suas salas
Í

ú
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uma estrutura arcaica e institucionalizante. Enfim, uma "grande
caixa" sem vida.

' Ja no espaço destinado ã Oficinas tem-se o contraditorio
absoluto, vidros e muitos vidros para serem apedrejados, um teto
de isopor (que se movimenta de acordo com o vento) e salas que
têm ligações entre si e exigem que as pessoas inevitavelmente
I

transitem nos espaços de aprendizagem, dificultando a concen
t#agão, a organização e o proprio desenvolvimento do trabalho.
Cbnseideradas ainda como uma conquista, as “famigeradas“ divi
sorias significaram ainda, um avanço na delimitação do espaço
para atividades pedagogicas. Uma vez que, a proposta inicial dos

ÍIÍI

"ARQUITETOS" e que não houvesse divisória alguma.

É Nem sempre satisfeito com sua "distribuição" nesta estrutu
rg fisica, o educador que ficava horas e horas (como guardião)

n%ma atitude policialesca e inutil de vigiar pontos estratégicos
db patio a fim de evitar que os de fora entrassem e os de dentro
saissem argumentava: e esse o papel do educador? O que ha de e
ducativo nesse trabalho? Questões como essas foram sendo postas
e assumindo legitimidade na medida em que se percebia a impoten

cia diante das “fugas” que ocorriam.
A questão e: como uma proposta que pretende ser anti-cor

recional, anti-repressiva operacionaliza esse tipo de encaminha
m%nto? Contradizendo ao que a Proposta Formal propunha, a expe

riencia (ou a falta dela) mostra a impropriedade deste tipo de
organização interna. A explicita impropriedade desse encaminha

mento levou, a medio prazo, ã uma redistribuição de funçoes.
Mais tarde, o que se verificou, e que havia uma necessidade de
atenção maior em algumas situações apenas, como por exemplo: a
fala e a espera para o almoço.
A “conquista de seu espaço" pelos meninos foi definidora,

,I /Í
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ppis ficou transparente que se quisessem fugir, "amocar" (escon
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der coisas), transgredir, o fariam independente da simples pre
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s%nça do educador.
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É Depois de Bituca conhecer o espaço fisico enfim, chegou a
hora do almoço. Havia uma fila na porta interna do Albergue que
devia ser respeitada. Foi ali que "Bituca" viu pela primeira vez

todos os meninos reunidos. Muitos ja eram conhecidos da rua, ou
tros pelo jeito, pelo medo bem se via eram novos. Os mais anti
gos e mais fortes, nesse momento, tentavam impor suas proprias
I

regras. Com ameaças ou indo as vias de fato intimidavam os de
mais. A fim de garantir uma melhor colocação. Era tambem no mo
i

mento da fila que vinham a tona os débitos: de cigarro, de di
nheiro, de sobremesa, de roupa, etc.
A atuação do educador neste espaço era muito dificil. Os
vínculos anteriormente estabelecidos entre educador/menino eram
desfeitos a todo momento, esse espaço extremamente hostil não
viabilizava que intervenções significativas pudessem ser feitas.
!

Vërias tentativas foram propostas para resolver esse problema:

estender o horario das Oficinas, propor atividades ludicas, e
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dﬁvidir a entrada por faixa etaria (dos menores para os maioresh
cpm o decorrer do tempo foi se percebendo que havia mais tran
qüilidade por parte dos meninos Ja que, os mesmos começaram a
perceber que não lhes faltaria alimento, que a fila era uma for
me de organizaçao e nao apenas uma distribuiçao de alimentos a
qheles que chegassem primeiro. A cultura imediatista, instintiva

í.,
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de garantir o alimento a qualquer custo todos os dias, foi ce
endo espaço a uma nova postura, pela variedade e pela quantida
de, eles sabiam que teriam esta necessidade basica satisfeita.
Ao entrar no refeitório "Bituca“ achou estranho comer em
bandeija, mas achou mais esquisito ainda, todos aqueles educado
res em pé parados na porta de entrada, e na porta de saida. Uns
de braços cruzados, outros com as mãos nos bolsos e um ou outro
d.
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conversando com um menino. Ele sempre falava:

"não jogue comida fora, peça so o que puder comer"
Ficavam atentos tambem para que os maiores, os lideres não

roubassem a sobremesa e a carne dos menores ou dos novatos. Ha
via ainda aqueles que sempre paravam na metade do seu almoço pa

ra retirar do refeitório algum "engraçadinho"' querendo almoçar
na hora errada. As situações de conflito entre educadores e me
n nos e mesmo entre os meninos era permanente. Eventualmente

IA

bandeijas, comida, talheres eram usados como "ferramentas". O
mais interessante, entretanto, e que nos finais de semana, onde
havia menos educadores e funcionarios presentes e, geralmente,
mais meninos, a incidencia de conflitos era menor. Era tarefa
dos menores retirar a bandeija, limpar a mesa e jogar os restos
no lixo. Para que isso acontecesse de maneira tranqüila e orde
nada o educador social deveria acompanhar essa execução, e in
terferir quando necessario. Tal intervenção nem sempre era feita
I

I

I

I~_..

d% maneira educativa e adequada. A alimentação acabou sendo, por

vezes, "usada" como um instrumento de barganha, artifício este
ebuivocadamente utilizado, uma vez que, as orientações gerais
eram de que nao se fizesse da comida um instrumento de poder.

I- "'-' °,Ha- He~ .

Assim, quando as ameaças eram feitas e não eram cumpridas fragi

lizavam se as noçoes de "limite" utonomia "autoridade"
I Na hora do jantar, Bituca percebeu que havia menos funcio
I

narios presentes na Casa e o fluxo entre os meninos tambem era
a
mIis
tranquilo pois, enquanto alguns jantavam outros tomavam ba
nho e~os~demais que haviam saido aguardavam a hora de entrar.
I

Qepois do jantar as atividades eram livres, alguns iam para a
"Êscolinha de Futebol", coordenada por um professor, outros iam

gra unidade jogar, outros iam assistir televisao. Tais ativida
des tinham como horario limite as 21:00, apos havia um lanche
até 21.30 e no maximo ate às 22:00 todos ja deveriam estar reco
I

I

I
I

f
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lhidos em seus dormitorios.
Percebia-se que os meninos apresentavam bastante 'afinidade

com estas atividades, especialmente com o futebol, tanto pela
caracteristica do jogo, quanto pelo vinculo estabelecido com o
professor. Varias foram as oportunidades em que o time formado

pela
Casa do Pia, mostrou espirito de equipe e trabalho coleti
'|
vo.
i

O momento em que o Bituca chegou ao que seria seu quarto
.

foi bastante significativo.
Entre as quatro camas dispostas duas de cada lado, não ha
via grande diferença. Os cobertores eram iguais, os travesseiros
oë mesmos. A forma de identificação da qual seria a sua cama foi
feita atraves de um numero existente acima da mesma, na cabecei
ra. Os meninos mais antigos, tentavam quebrar este quadro de im

pessoalidade, colando ao lado de suas camas, figuras de revis
tas, (as mais variadas), monstros, mulheres, automoveis, ur
sinhos, astronautas, fundiam-se num universo contraditório entre
os sonhos de infância e as "aspirações" da vida adulta.
Ja deitado, Bituca conseguia ouvir o cochicho de uns, as
gargalhadas de outros ou as reclamações e as brigas vindas de
Y

š .

quartos vizinhos.

f Os educadores da vigília (que ficavam durante a noite acor
dados) interferiam nos conflitos e insistiam com os que demora
vam a dormir. Burlando esta vigilância, alguns ainda conseguiam
(pu pelo menos tentavam) ler no quarto, usando a luz do corredor
(eram lidos geralmente gibis), ouvir radio, se masturbavam, etc.
Os conflitos e as discussões entre educadores e menores culmina
va sempre com o registro do fato no livro de ocorrências. Adver
tências normalmente acabavam ocorrendo, quando nao, suspensões
de passeios ou ameaças de expulsao.
!

É É importante salientar que os educadores da vigilia, infe
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lizmente, pouco conheciam do cotidiano da Casa durante o dia.
Mal sabiam portanto da trajetoria vivida pelo menor diariamen
te. Seus problemas, suas conquistas, acabavam resumindo-se a um
pequeno espaço de tempo entre alguns momentos antes de dormir e
outros parcos momentos pela manha logo ao levantar. O que confe
ria um certo afastamento entre a dinamilca vivida durante o dia e
o‹enfadonho cotidiano de acomodar os meninos a noite. Distantes
tambem do proprio grupo de educadores, das oportunidades de dis

cussao e treinamento, esses educadores foram pouco a pouco se
afastando da proposta de trabalho inicial.
1 Toda a problematica operacional vinculada no espaço do Al
bergue era discutida, em grandes e pequenos grupos, formal ou
informalmente. Desde o principio percebeu-se que, não so as con
cepçoes de sociedade, de homem e de trabalho eram diferentes,
I
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I

i

cdmo tambem, antagonicas. Concepçoes diferentes conduzem a ati

tqdes diferentes e/ou antagonicas. A parafernalia de reuniões
incessantes tentanto traçar um perfil unico a conduçao de es
paços e trabalhos por principios diferenciados, conduzia a pra
tﬂca dos agentes educativos normalmente a posiçao: de que lado
voce esta? Do menino ou do educador? Do educador ou do tecnico?

E raramente era argumentada a questao: com essa atitude, para
onde estamos conduzindo o trabalho? Ou melhor, em que contribui
esta ou aquela onientàção?
J
K

« .."no que diz respeito a duas posturas distintas em
Í Ética, a do "fundacionalismo ético". Enquanto a
S _ primeira “visa descobrir o fundamento transhistori
co e universal capaz de justificar a necessidade
Ê das mesmas obrigações morais para todos os indivi
I
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duos, a segunda "entende que qualquer exame critico
de um corpo de crenças pressupõe a validade de ou
tras crenças que fornecem*o padrao de avaliação das

ideias criticadas“. Para o historicismo etico e im
possível nao haver determinados sistemas de "cren
ças" relativos a um contexto social historico espe
cifico".
."o fato de relacionarmos os valores com os contextos
historicos em que são produzidos, nao implica em
que entendamos que todas as crenças sejam igualmen
te validas independente de quais principios defen
dam. Aceitar a pluralidade das posições éticas, nao
implica em que tenhamos que abrir mao das nossas
proprias".

As citações acima nos reportam a uma correlação intrinsica

ehtre ETICA, VALORES e RELAÇÕES. Muito embora houvesse um reco
5

nhecimento coletivo da propriedade eida qualidade da proposta
fprmal da Casa do Pia, (reconhecimento estabelecido a nivel do
senso comum) na medida em que não havia uma compreensão de fato

de qual concepção filosofica, politica e pedagogica respaldava
as diretrizes de ação da proposta subsidiadora da pratica.
Na medida em que o “democratismo ético" superou_a perspec

tiva de unidade etica que garantisse, a nivel de consenso, o mi
nimo fundamental para que se pudesse imprimir nas relaçoes entre
l

os agentes educativos, entre si e junto aos menores, inviabili
-.

zpu-se a construçao do que chamamos de "linguagem unica" que na
|

d% mais e do que um arcabouço de valores universais e consen
s%ais

I A confrontação de valores divergentes e de fato extremamen
te complexa, nao se pode garantir que, o fato dos valores serem
I

I

z
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assumidos em consenso sejam convertidos em ações cotidianas por
todos aqueles que se põem no plano consensual.

Ã Por exemplo: qual e a etica existente em se punir com
advertência e a exclusão de uma atividade de lazer um menor en
volvido em situação de conflito junto ao educador? O valor posto
em evidencia e o da busca, da punição, e de que o "violento", o

"marginal", o responsavel e o adolescente, por ser o agressor.

I.III .1.,~. .

Qqando na verdade não se busca na qualidade e no processo de re

l%ção existente entre os dois envolvidos, a origem da agressão.
Cqmo exemplo pratico apontamos um conflito ocorrido na oficina
da confecção entre uma educadora e um menor: o menino não se
dispunha a fazer a atividade que estava sendo proposta, a educa

I¡ ~Í^rv
I

dára insiste que ele o faça. E obtem como resposta: "sua puta,
pﬂranha, filha da puta, vai toma no teu cu". A educadora em con
tﬁapartida responde: "puta, piranha, e tua mae que te largou na
i

rqa e nao quer saber de voce".

Í Tal situação retrata que a falta da compreensão dos valores
pqstos pelo menino aliada a falta do valor etico de consenso na
I

abordagem dessa situaçao dificulta que se processe uma educação
interativa, transformadora e recondutora de um novo tipo de ati
I

I

tude para esse menino.

5 Por incompatibilidade de concepção ou de encaminhamento,

mudanças na direção do Albergue, ocorreram. Assim, fragilizaram
se os vinculos, extremeceram as estruturas de concepçao do ,tra
I

I›._.

balho, dividiram-se as posições, multiplicaram-ee as duvidas.
Ainda assim, o`trabalho continuou. Uns com a certeza de que não
I

d ria certo, antecipando-se a qualquer esforço, outros ideali
I

zando uma serie de elementos, acreditando que, abolidos todos os
empecilhos¿haveria alguma possibilidade. E havia outros ainda
que, embriagados pelas exigências da dinãmica de trabalhos ten
tavam manter o engajamento com o trabalho e com a causa.
I

I
I
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Ê As dificuldades ocorridas na esfera do Albergue interferiam
diretamente no trabalho desenvolvido no espaco da Unidade de A
prendizagem e Cultura (UAC) e vice-versa. Por exemplozse por um
motivo ou outro, um menino perdesse o horario de acordar perden

II -_.T'.
lr .;. 4.
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do conseqüentemente, o horario do cafe da manha surgia o confli

to. Ou, o mesmo investia na sua ida para a rua ou, depois de
muita conversa, acabava indo para a sala de aula. Desse modo,
chegando atrasado nao so era cobrado pelos colegas, que se sen
tiam no direito de fazer o mesmo, como o proprio sentia-se de
I.
séstimulado em iniciar um trabalho pela metade. Ou entao, quando
!

`.

um menino jogava o material do outro dentro da sala, a situaçao
pendente se resolveria mais tarde no Albergue: no almoço, nos
corredores, no quarto, na hora de dormir. Conforme o "Codigo de
1

z
ã

Ética" por eles estabelecido. Entretanto, o espaço da sala de
aula era reconhecido pelos menores como sendo "a coisa que mais

gpstavam". Por ocasiao de uma pesquisa interna, feita informal
mente Junto aos meninos em novembro/92, aproximadamente 90% dos
l

menores apontavam para a escola como primedra opçao nos benefi
cäos oferecidos- É importante relatar tambem que, por ocasião de
uma reuniao coletiva, realizada com os menores, alguns tecnicos
I

1.

í

alguns educadores, quando a coordenadora da reuniao tentava
slnsibilizar
os meninos para os beneficios ofertados pela Casa,
5

ef
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cbmo: comida, cama e banho, obteve-se como resposta:
l

Í

|

“isso a gente também tem na rua, a gente come quando dá

I

É

I

Í

i

l

1

' fome, dorme no "Pao Real" e toma banho no chafariz".
i
I

Tentanto continuar na mesma linha de intervenção, a Coorde
nadora acrescentou ainda que, permanecendo na Casa, eles teriam

acesso àz teatro, cinema, passeios, e a resposta que obteve foi:

I_...

"Oh, Dona. Na rua a gente também vai ao cinema. "Bate
Cavalo" e vai no cinema, vai na Biblioteca Publica as

' sistir a teatrinho e filme".

1
.
`1A

E foi entãø, para surpresa de todos, que nesse momento um

I.f.
f,~

dps meninos, considerado um dos "lideres" falou em alto e bom
I

som:

"So que aquina "Casa do Pia" tem uma coisa que na rua
não tem. EscoLA".

f Nesse momento, percebemos que, embora a historia escolar de

¡

todos eles fosse uma historia de fracasso, evasao, violencia e
Aotulos, se não todos, mas a grande maioria reconhecia a escola,
i

domo uma possibilidade de mudança de vida.

Ê O primeiro dia de aula de "Bituca", ele foi encaminhado a
l

qala da Pedagogia, onde foi informado pela Pedagoga a respeito
da organizaçao da Escola: horario, participacao nas atividades,
ﬁipos de trabalhos, forma de registro diarios sobre sua aprendi
zagem. A experiencia de Bituca em escolas era muito parecida com
a de seus amigos. Expulsos, evadidos, ou porque não dizer "de
sistidos". Fora da escola a mais ou menos tres ,anos, "Bituca"

v-....
I

ainda sentia aquele frio na barriga so em saber que teria que
passar pela vergonha de não "aprender" o que a escola ensinava.
Nesta "conversa" com a Pedagoga, foi informado que havia ingres
gado no nivel Adaptativo, pode tambem escolher qual a Oficina em
que participaria. Ficou aliviado em saber que teria um intervalo
1

1 `›

de 3 horas entre um turno e outro (nesse intervalo, apos o al
moço, ele aproveitaria para "fumardá").
É

Í K ~š,f@ä.
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I Ao entrar na sala para ser apresentado, a professora, e aos

I

H demais colegas de sala, achou estranho que em sala estavam pre
É sentes somente 3 meninos. Mais tarde pode perceber que esse nu
Í mero variava de uma sala para outra e, houveram dias em que sua
Í sala ficou vazia. Junto com a professora havia tambem um educa
I dor social que, não so ajudava nas lições mas tambem, tinha como

;I

I
1

função "levar" os meninos até suas salas, bem como a tarefa de
Í convence-los a comparecer a aula caso não quisessem (por um ou
outro motivo). Era esse auxiliar pedagógico que eventualmente
substituia o professor em suas ausências.

' A Depois de apresentado, recebeu um caderno, e material para
trabalho. As primeiras lições pode resolver com bastante facili
' dade ja que, ainda lembrava de alguma coisa. As letras, seu nome

|
Í

,J _

í efos numeros foram relembrados. Percebeu que seus colegas de sa
š la não estavam fazendo o mesmo tipo de liçao. À cada um deles a

~ d Íliçao
l diferente
professora passava uma
e nivemas
, normalmen
te, todos participavam das mesmas explicações, uma vez que, em

IIbpra desenvolvessem atividades diferentes, era o mesmo tema tra
I. |II-balhado
com todos.

I I ,I

II EI ÍI É indispensável um aparte na trajetória de “Bituca" pela
'

WI

U.A.C. (Unidade de Aprendizagem e Cultura), para que algumas
uestões rel evantes ao funcionamento e organização da mesma se

.I .

I
»
.
.
f
.
.
.
É esenvolver§Íeste trabalho.
Jamzcolocadas.

I Em relaçao a formaçao dos professores por ekemplo, todos e
qam do quadro proprio do Magisterio, e foram indicados pela Se
f cretaria Municipal de Educaçao para d
'IEmbora
nem todos apresentassem formaçoes superior, todos tinham
I

II~~_
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I experiências com crianças e sabiam também da especificidade des
Í se trabalho com menores de rua. A angustia, a ansiedade e a' in
= segurança, permaneceram as primeiras semanas de trabalho. Com
I

,dificuldades para conduzir determinadas situações, devido inclu

I *»
I

1

I

I

I

I

I
I
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sive a falta de vinculo, cada dia trabalhado acrescentava anos
em experiencia. Alguns Ja perceberam de inicio que mais do que
i

I

d%r aula, teriam que fazer uma reavaliaçao de sua pratica peda
gbgica, de seus valores, de suas estruturas internas para poder
trabalhar com esta clientela.

Ií

L

s :Mais do que competencia tecnica, o perfil desse professor
deveria conter o compromisso politico. As diversas variaveis na
forma de organização da Instituição, que não era a mesma da es
cola formal, a impropriedade do espaço fisico (antigo quarto u

tilizado pelas meninas no projeto anterior) e a falta de conhe
cimento e experiencia acerca da clientela, ja apontaram nos pri
meiros dias que, alguns professores, não apresentavam requisitos
necessarios.
I

! Vinte anos de experiencia numa pratica metodica e pouco di
vàrsificada, não garantiram a permanência dos menores em sala de
__!

aula. Por exemplo: numa situaçao em que os menores se recusavam

a desenvolver a atividade, a professora em atitude ja incorpora
da em sua pratica anterior de trabalho argumenta:

v "Quem não estiver satisfeito pode sair".
i.

É Obteve como resposta uma sala vazia e um emaranhado de pa
I

lävras que não compreendia:

¶ "Ardaula pardaia, perurdua, firdilha darda purduta"*

"
1
1
.|.~.

Da mesma forma, ao final do ano letivo, infelizmente cons
taiou-se que em uma das turmas embora matriculados aproximada
mente 6 (seis) meninos, nenhum dos menores permaneceu na turma.

Os motivos apontados pela equipe tecnica iam, desde a falta de

identidade da professora com a clientela, ate a utilização de
metodologia impropria nos encaminhamentos dos conteudos.

I «i

' Assim, tendo que retomar situações como essas e outras que
iam, desde a falta de propriedade na correçao de uma atividade
errada do aluno, ate situaçoes de recusa coletiva dos menores em
._
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desenvolver_a atividade por pura manipulação dos mesmos diante
da Situação. Como tambem, nos questionamentos constantes ensina
dos, que muita professora aprendeu.
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Foi nessa dinãmica que o direcionamento do trabalho a ser
desenvolvido foi se construindo. Alguns professores conseguiram
“trilhar com propriedade os caminhos a serem seguidos. Com sua
'capacidade_de argumentação e contra-argumentação, as questões
.trazidas pelos meninos (drogas, sexualidade, vida na rua, roubo,
violencia, etc) e o espaço para discussões criado em sala de au
la, foram proporcionando aos meninos a possibilidade de substi
tuição de valores e um novo codigo ético, resgatando os conheci
'mentos e a experiencia vivida por eles, estabelecendo uma atitu
de de cumplicidade coletiva, na defesa pela vida apontando para
uma nova opção de vida para esse menino. Isto ocorria pela via
do conteudo e das relações, que eram apreendidas e dava con
dições ao menor de estabelecer um outro tipo de analise de so
ciedade, de sua vida e das condições reais que produzem a sua
condição de menino de rua.

Aliado ao trabalho do professor responsavel pelos resulta
dos obtidos no ãmbito da escolarização, encontra-se o educador
social. A principio, designados para dar um suporte disciplinar
dentro da sala de aula (na ocorrência de algum incidente, quando
da necessidade do professor ausentar-se da sala de aula), cabe
ria ao educador, para melhor compreensão, observar funçoes do
educador na Proposta Formal, interferir e atender, de maneira a
evitar a ausencia do professor na sala de aula, evitando tambem,
que os demais menores, por conseqüência, abandonassem a sala.

Com o passar do tempo, mais do que levar o menino ao ba

nheiro, buscar lanche, interferir em conflitos, a propria dinã
mica pedagogica, levou-o a assumir um papel mais efetivo de au
xiliar pedagogico. Auxiliando individualmente nas tarefas, par
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ticipando nas discussões em sala, agindo como um multiplicador
dè informaçoes, da prorpia dinamica do que se passava com o me
nor diariamente, para o professor. Melhor que assim tenha sido,
pois dentro da primeira perspectiva (de disciplinador), não ha
I

via espaço para desenvolver o trabalho ducativo. Entretanto,

embora o perfil de trabalho desenvolvido tenha se smodificado,
-somado ao trabalho do professor, verifica-se que nao era a pre
Sé nça do educador que garantia a existencia ou não de conflitos
¡

!~.z....~z

ei sala e que, muitas vezes, por ser multiplicador de infor
maçoes da tragetoria do menino na Instituicao, o proprio educa
ddr tornava-se objeto de conflitos. Acrescentando-se tambem, que
embora atuasse como auxiliar pedagógico, a responsabilidade fi
nal do processo em sala de aula era de responsabilidade ultima
dá professor. Se olharmos, portanto, do ponto de vista da uti
lﬂzação de recursos publicos, e da realidade educacional brasi
laira, podemos concluir que embora, a presença do educador fosse
aqé certo ponto necessaria, não era absolutamente indispensável.
j Êserá democrático utilizar dois profissionais para atender,
E

i

\
|

E
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I

miitas vezes, apenas um ou dois meninos? Quando apenas um desses

profissionais assume a responsabilidade final pelo processo de
sänvolvido? Sera democratico tambem, dispor de um numero signi

ffcativo
de recursos humanos para esse fim quando, existem ou
,
tnos trabalhos a serem realizados? Como por exemplo; a abordagem

da rua, a retomada com os oscilantes (meninos que iam e vinham
constantemente), tentanto retomar a permanência do menino na Ca

sa. Não seria mais significativo tambem, ao inves de duplicar os
pﬁofissionais atuantes em sala, ampliar o numero de projetos di
rigidos para este fim com essa clientela?
l A questao do papel do educador social na Instituição, e do
sáu real espaço educativo, e uma questao fundamental mas não ex
cﬁusiva. A participação e oipapel do Serviço de Psicologia e do

I,

!
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Serviço Social no ãmbito da escolarização, foi uma solicitação
feita pelos proprios professores.
i A solicitação ocorreu, a partir da necessidade que os pro
fessores tinham em conhecer a historia de vida individual de ca
da menino e receber, por outro lado, orientação de como inter
pretar determinadas atitudes e, como conduzir e interferir em
determinados comportamentos. Infelizmente, foram apenas duas as
oportunidades destinadas para tal fim. Pela condução dada nestas

dinãmicaq, pela não retomada do processo por essas duas areas, e

também pela falta de insistência dos proprios professores, não

ÍÍ|í \^.
'Í

houve continuidade do trabalho iniciado.
. A atuação do Pedagogo no ãmbito da escolarização acontecia
l

diariamente a nivel estrutural e conjuntural na origanização do
trabalho pedagógico: divisão.de turmas, organização de horarios,
seleção de conteudos, seleção e solicitação de material, substi
tpição de professores, reuniões com a Secretaria Municipal de E
ducação, acompanhamento da pratica do professor, acompanhamento

dt trabalho feito pelos meninos, interferência nos conflitos que
oporriam dentro de sala e corredores, retomada de divergências
e%istentes entre os agentes envolvidos, retomada individual de

I'`E
.

cãda criança: comparecimento ã sala, permanência na Çasa, grupo
dê estudo, organização burocratica dos meninos (fichas de acom
panhamento, matriculas), e era também de responsabilidade do Pe
dãgogo (no caso do Serviço de¡Orientação Educacional), o regis

t o e a concentração das advertências,-enträ outras atribuições.
É Se elencadas algumasš das dificuldades encontradas, pelo
serviço Pedagógico, pode-se apontar a falta de experiência com
essa clientela e a necessidade de orientar profissionais tambem,
1

inexperientes como um dos elementos que dificultou 'o andamento
db trabalho (embora se tivesse clareza da concepção pedagogica
que deveria ser assumida).\Certamente se a experiencia com este
~<`

O

\\
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tipo de clientela fizesse parte da formaçao pedagógica desse
profissional, o mesmo poderia, com muito mais tranquilidade e
clareza aliar sua opçao politica, sua opçao por concepção peda
gogica a uma pratica educacional menos intuitiva, menos experi
mentalista e muito mais consciente e conceitual.

Outro obstáculo encontrado, foi o fato de ocorrer uma so
brecarga de trabalho, uma vez que, nem todos os agentes atuantes
na dinamica assumiam de fato suas funçoes anteriormente defini
das. Se, por um lado, era desgastante esta sobrecarga de traba
lho,_por outro, tornou-se fundamental para o estabelecimento de

|,___r,

um vinculo maior com os meninos pois, era Justamente nesta abor

dagem direta de retomada de conflitos, de insistência cotidiana
dê encaminha-lo para a escola e de mante-lo na Casa, que fez com
que o Serviço de Pedagogia assumisse um papel fundamental na
1

Instituiçao.
1

"voceis so querem conversar, so querem conversar".

P "Ela e braba mais e boa".

à

I

¡ "Eu não vou pedir pra ela pra sair porque ela nunca de

l xa".

É

P Tais falas representam o.perfil definido pelos meninos para
os profissionais da Pedagogia. Possivelmente era a sala da Peda
gogia a mais freqüentada pelos meninos. No inicio do dia, duran
te as aulas, entre uma ida ou vinda do banheiro, durante o hora
rio de almoço. Para levar "Bronca", reclamar, pedir, desenhar ou
sdmplesmente estar, esta sala servia como referencial para os
meninos. Nesse sentido, e fundamental registrar que a perspecti
I

|

Wa divisionista de Supervisão e Orientação não encontrou espaço
para desenvolver-se. Embora a proposta formal caracterize cada

i '-4-~ . . ~ f

ﬁunçao dentro de uma especialidade nao era possivel abordar a

-. _... .
enfim, dos conflitos sem abordar e conhecer a trajetoria do me
nino nos diversos espaços da Casa. Alem do que, como seria pos
sivel interferir junto a uma problematica, desconhecendo a his
toria individual de cada menino, percebendo os espaços possiveis
para se fazer uma abordagem especifica e suficientemente perspi
'caz, capaz de retomar uma situaçao problematica, fazendo dessa

r -. ~ . _

pwoblematizaçao um espaço de crescimento tanto para os meninos
cbmo para os agentes educativos?

Infelizmente, esta indissolubilidade de funçoes, recebeu
severas criticas da direçao da Unidade uma vez que, a Proposta

' ; f\l I

presumia que, o que deveria se manter era a unidade de concepção
pedagogica, mas as funçoes especificas deveriam ser mantidas. Os

argumentos para tal critica passavam desde a incompetência do
Serviço de Supervisão em dar conta da sua especificidade, ate um
certo preconceito com o Serviço de Orientação, que deveria res
1

P

onder por todo o acompanhamento do menor na Instituição enquan

to este estivesse em atividades ofertadas pela U.A.C. (Unidade
de Aprendizagem e Cultura), como se fosse possivel tal "façanha".
l

¡ ..
1

Insistentemente e, contrapondo-se ao Plano Formal, o trabalho
pedagogido opta pela unidade do Pedagogo, e não pelo divisionis
mo das "funçoes especializadas".
Assumidos os devidos riscos e pressões em decorrência de

tal posicionamento,.procurou-se proporcionar tanto a professo
l

res, como educadores e aos menores, não apenas uma unidade peda
gogica no encaminhamento das questoes, como tambem, .a presença

efetiva das pedagogas em situaçoes de conflito, em reuniões, em
planejamentos, em abordagens, etc.
I

|

É Entretanto, tal unidade pedagogica não deixou de enfrentar
I

dificuldades na dinamica do trabalho. Dificuldades que iam desde
questoes mais simples, como o menino que deixava de tomar cafe
porque "perdeu" o horario, horario e dia de vacina, ate questoes
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mais complexas que envolviam inclusive uma visao idealista do
professor em relaçao ao menor. Visao esta que levava o professor
e|o educador a crer que, o menor ate entao, acostumado a dinami
Qg da rua, iria adaptar-se e aceitar prontamente a estrutura fe
chada e inflexivel da Casa.
Apesar desta visao eventualmente idealista, ainda assim a

l~,

q
I

\

escola desempenhou um papel fundamental no processo de substi
tuiçao de valores e comportamentos. Pela via do conteudo, do pa
pel da escola, da dinamica, da discussao, enfim, das infindáveis
"conversas" conseguiu-se dados significativos. (Dez./92)

q - escolarização basica de lê a 4ë; 5 (cinco) educandos
alfabetizados, 30 (trinta) educandos frequentando regularmente,
i

(treze) promovidos para serie seguinte, 12 (doze) possiveis
encaminhamentos para o ensino regular, alem da intenção de re
torno em l993 de 5 (cinco) entre 8 (oito) professores.
' A organização das turmas no l9 semestre de trabalho obede
cia primeiramente ao criterio: alfabetizados/não alfabetizados
uma vez que, não dispunhamos`de informaçoes suficientes sobre a

Í' . ~ f '
|

f

condiçao escolar dos menores. Compreendiamos tambem que, embora

alguns meninos ate iñiciassem a 3ë ou 4ë serie, devido ao tempo
dê afastamento, haviam muitos conteudos a serem resgatados e in
ternalizados. As transferências de turmas também eram constan
tes, principalmente, apos serem feitas as sondagens pelo profes
sor, verificando o nivel no qual o menino se enquadrava.

I..1..

Bate cavalo:- no vacabulario proprio criado por eles significa

_ "bater carteira"

Fqmarda:- em Vocabulario proprio significa "fumar"

*Aula paia, perua, f.d.p.
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Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos na esoo

rizaçao da Instituição em 1992, segue o Relatorio da U.A.C. (U
dade de Aprendizagem e Cultura) de Esoolarização.
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ANALISE D TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO NA U.A.C. DA CASA DO

PIA'- ESCOLARIDADE - NO PERÍODO DE 14/O7/92 A /
I

I

^ bitos
de sustentação da Proposta
ÍEUm
dosnucleares
am p

” ` A ndizagem

Pehagógica da Casa do Piá dá se no processo de escolarização das
crianças d e'7 a 14 anos que freqüentam a Unidade de pre
eçﬂultura.

O processo de escolarização oferecido comporta um total de
oito salas de aula com uma média em torno de 7 (sete) alunos por
tdrma. Os alunosfsão
matriculados
critérios
de nível
de
b tizados
e não conforme
alfabetizados
) idade,
série
' ue
em
q pararam de estudar. Os professores que desenvolvem o
tﬁabalho pedagógico são do Quadro Próprio- do Magistério a
SJM.E., concursados e indicados a desenvolverem seu trabalho
instituição conforme seus antecedentes de capacitação
profissional.
I Acrescenta-se ã essa dinâmica a presença constante e efetiva
de um Educador Social que acompanha diariamente o trabalho no
interior das salas de aula como auxiliar pedagógico. Este “agente
educativo" possui na sua maioria nível superior, por conseguinte
tem -atuado positivamente no processo de aprendizagem enquanto
colaborador do professor.

aprendizagem ( al a e ,

nesta _

`d

|

f A carga horária dos alunos é de 3 horas di arias, incluindo

aulas de Ed. Artística e História com professores especializados
nestas áreas de conhecimento. Aos educandos é permitida a escolha
dt um dia por semana para eventuais ausências da Casa do Piá.
rEsta estratégia serve como elemento de mediação entre o vínculo
antigo, a rua, e a nova situação de vida, a _asa

' C do Piá.

11

no periodo
periodo de
parte
da hmanhã
é dash.azoo
h aaassim,
ll OOos
h
eÍ no
da aula
tardena
das
14:00
às l7:OO
Sendo
professores e educadores dispõem diariamente de uma hora para
preparação de material, estudos, di8CuS8ÕeS, ete- Além dO
acompanhamento -diário, pela equipe Pedegöãiee, Semenelmente é
feita uma reunião com a presenee de todos OS PPOÍGSSOPGS da

Êscolarização do periodo. Os servicos de Psicologia e Serviço
Social fazem reuniões quinzena s c
' tar informações e/ou situações diversas que exijam a analise
_resga
e interferência de tais profissionais.
Após breve exposição da dinâmica e organização da

' 1 om os professores no intuito de

escolarização ã fim de situarmos o cotidiane escolar consideramos
necessário analizar QUEM E ESSE ALUNO ? =

1 Situar social, cultural e economicamente esta clientela é

' li e pedagógica

,condição "sine qua hon" para realizarmos uma ana s
Ipertinente.
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I Uma compreensão estrutural desta clientela nos conduz à uma

I

realidade nacional bastante problemática, que convive com 3
a
apologia de ser a 8 potência económica do ocidente, embora
portadora
de sub-emprego,
uma das piores
distribuições
de renda
do mundo.e
Desemprego,
inflação,
convulsão
social produzem

I

I

QI

I

I

I

OI
.O II
1; I
I

reproduzem uma situacão de violência social, moral e etica.
I "Fruto Malquisto de uma sociedade que o vê como ameaça, se
esconde
o PIA:Sem
triste,
alegre,
dissimulado,
violento,
anárquico
por excelência.
eira
nem beira
perambulando
sozinho
ou em
bahdos, lutando pela sobrevivência, tem piolho, sífiles e doencas
deI pele, maternidade e paternidade precoces, tem fome, frio é
perseguido e apanha porque rouba para comer. Agride porque é em
úlmima
a linguagem que permeou sua existência desde
antes de instância,
seu nascimento.

I

I

I

I

.Q)II

I

I

I

IO

I

0I
I

`..

I

HaIsolução possivel ?
Soﬂução para quê, a favor de quê, a favor de quem ?

I

I

I8

Fighos da miséria cultural e social, considerados anti-sociais,
sãb "sociais" porque filhos da inserção marginal de seus próprios
paas
no mercado de trabalho e portanto partes integrantes do
sistema; Culpa-se a vítima por sua marginalidade. "Ser marginal
não é traço de personalidade, como o psicologização do miserável

I

I

I

I

I

I

|| I

I

Ó
Ó

faz crer: marginal é o tipo de inserção no mercado de trabalho de
segmentos da população brasileira ( Violante )“.1
À A realidade da "3 melhor cidade” do mundo para se viver não

I

I

QI

I

poderia ser diferente da realidade do país de 3 mundo em que
está inserida.

I

I

~‹ I

I Conforme pesquisa da UNICEF e IBGE convivemos com uma
realidade nacional onde 62% das crianças moramv em ambientes
contaminados,
saneamento
básico
85%das
vivem
em familias
renda é_de doissem
salarios
mínimos,
18,3%
crianças
de 10 ãcuja
14
anbs trabalham ocupando posições desqualificadas e 33,8% das

I

I

I

'Ivz
'I
'I
II
QI
OI
'I pelas ruas. '
OI
I

O

crhanças de 7 à 14 anos são analfabetas. Numa atitude quase
heróica, a criança, fruto dessa situacão socio econômica, sai de
casa.
Nessa medida, a condição “menino de rua" é
cohtraditóriamente uma atitude corajosa desses indivíduos que ao

I

se] afastarem da familia buscam o rompimento com a condição de

I

miséria em que vivem e encontram no submundo da marginalidade da
rum condições para sua sobrevivência.

I

I Em Curitiba, segundo pesquisa do IPPUC, em abril/91 em um
unhverso de 518 crianças e adolescentes abordados nas ruas do
centro da cidade, _levantou-se que 199 estão 'trabalhando em
atﬁvidades informais, 101 esmolando e o restante perambulando

I
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.`,

.I

Ó
‹..‹

I
I

I

I 242 %*_
I

A Casa do Pia, tem capacidade para 60 meninos em condição de

rua,
56 ja inscritos e destes, 30 já encontram-se
satisfatoriamente engajados na dinamica cotidiana da proposta. Os

demais, em vias de adaptação alternam periodos na rua e periodos
na Casa do Pia. Há que se considerar entretanto que o processo de
adaptação dos meninos à dinâmica de organização da Casa se dá em
niveis diferenciados, dependendo do vinculo do menino com a rua,
de seu estágio de dependência com as drogas, com a afinidade ou
não junto às pessoas que desenvolvem o trabalho com esse menino

no interior da instituição, além é claro, da vontade individual

do garoto em romper com a vida na rua e procurar novas

perspectivas de vida.
Respaldados na análise acima desenvolvida e compreendendo a
condição real dos alunos com que trabalhamos pudemos verificar
qub a Escola
um do
dosPiá.
elementos
fundamentais
nono
processo
educacional
da éCasa
Em levantamento
realizado
interior

da instituição, constatou-se que dentre todas as atividades

ofertadas,
a escola e as oficinas são as preferidas pelos
educandos. Isto resgata o norte pelo qual nos propomos a conduzir

o projeto educativo. - pela via do trabalho -,enquanto ação e
intervenção
do homem profissional
sobre a natureza.
"Além
da que
perspectiva
restrita
da qualificação
queremos
crer
a tarefa
pebagógica
projeto nos permite
semeimediatismos,
perspectivasdeste
de crescimento
pessoal,vislumbrar
profissional
social destes
educandos enquanto sujeitos politicos, futuros cidadãos.“2
|

š “Q.. Dizer pois que a educação é um fenômeno próprio dos
seres humanos significa afirmar que ela é ao mesmo tempo uma
exigência do e para Ó processo de trabalho (Saviani 1991, pág
2Op“.3

E A partir dessa perspectiva nos propomos a desenvolver um

trabalho pedagógico que possa dar conta da reelaboração,
sistematização por parte dos alunos dos conteúdos mínimos
necessários a compreensão do mundo contemporâneo. E preciso
entretanto, que se faça claro Junto a professores e educadores as
espectativas
e limites deste processo, que evolui de maneira
cohtraditória.
f- Por um lado, há turmas heterogêneas e extremamente dinâmicas

( por não dizer indisciplinadas do ponto de vista dos padrões de

comportamento existentes) compostas por alguns alunos que
sem interior
e alunos
quemanifestações
exigem do professor
toﬂerãncia
diante
de suas
indolentespersistência
e anárquicas.e
Como conduzir
um mrabalho
pedagógico
onde"vivida
a clientela
se
enbontrava
em estado\de
liberdade
escravizadora,
na rua,

permanecem mais tempo fora da Casa do Piá do que propriamente em

aprendizagem ? '

cohduzindo-a á uma dinâmica metódica e necessária ao processo de
zm *2 Proposta pedagógica da Casa do Piá página
g *3 Proposta pedagógica da Casa do Pia página
I
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i Acrescenta-se a isso boa parcela de dificuldade em

administrar e balisar o limite suportavel desse aluno com as
necessidades e o planejamento proposto a fim de' garantir a
aprendizagem de fato. A prática desenvolvida nas escolas por
vezes nos conduzem à respostas imediatistas com resultados a
cúrto
prazo.
Diantenão
dessa
clientela,
já foi expulsa
da escola
por que
a mesma
deu
conta deque
administrar
as inúmeras

cﬂrcunstâncias que se criam, o que conseguimos vislumbrar dentro
dd pequeno período de 4 meses, desde a implantação da proposta é

que o diálogo e retomada constante das situações de conflito
dëvem se dar sempre que surgirem os desencontros, tanto pelos
aﬂunos, quanto pelos professores e educadores. Az prática do
cdnfronto deve O
servínculo
substituída
do diálogo
e daa
ﬂngumentôcão.
entre pela
alunoprática
e professor
permitirá
cdmplicidade entre ambos. Quando o menino percebe que o professor
é seu aliado nesta tentativa de mudanca de vida abrem-se os

canais para a viabilização do processo de ensino aprendizagem.

Para garantir tal vínculo é fundamental que o professor

ao eite,

compreenda e interfira junto a este menino e acredite de
°: preconceito, o medo e a arrogância. Para tanto é necessário que
o professor esteja politica e ideológicamente a favor da classe
trabalhadora e da causa “menino-de-rua", além de competência
té cnica para desenvolver o trabalho. Caso essa não seja a
condição real do professor, “mola mestra" deste trabalho, não
haﬂerá compreensão pelo mesmo, quando por exemplo, devido ao uso
de| drogas o aluno apresentar falta de concentração, dores de

fa to na sua capacidade. Neste tipo de trabalho não há lugar para

cabeça, sono, etc. O ato educativo exige ~do aluno esforço

mubcular e neurológico, que ficam comprometidos quando do uso de
substâncias tóxicas.

Io
Í

Com relação ao material fornecido pela E.B.J.A., mais

prbpriamente o material de apoio da escolarização, consideramos o
mesmo como indicativos necessários à compreensão e abordagens

criticas da prática social e educativa atuais; entretanto os
textos
longos, o n de apostilas e a própria clientela às quais
destinam (trabalhadores jovens e adultos) não contemplam na
88'

sua totalidade o resgate da dinâmica pedagógica exigida pela
nossa clientela.
Não pretendemos o “barateamento“ do ensino ligado ao
segmento menino-de-rua. Em quatro meses de trabalho com este
material,
identificamos a necessidade de a partir da concepção
teórica, do encaminhamento metodológico e dos conteúdos propostos

peﬁa E.B.J.A contruir uma pratica que consiga colaborar com as

aspirações de classe desse aluno aliado à uma práxis que lhe

permita compreender-e transformar o mundo. Este é sem dúvida um
catinho moral
longo ee ético,
tortuoso,
a resistência
em exporeseu
códigoque
de
conduta
a organização
do submundo
as tramas

entrelaçam nessas relações, as situações de violência,
exploração, poder submissão' existentes na rua não deixam
S6

simplesmente de existir porque os meninos estão na Casa do Piá.
Compreender e reverter individualmente estes valores ê uma tarefa
que extrapola os limites da prática educativa.
4

z
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I Por outro lado, os resultados encontrados até então nos
apontam expectativas animadoras em relação ao trabalho
pedagógico.
Temos até o momento na escolarização basica de 1 a
a

4| 5 _educandos
BOsérie
educandos
_regularmente,
13alfabetizados,
promovidos para
seguinte,frequentando
12 possiveis
eäcaminhâmentoz para o ensino regular, além da intenção de

retorno em 1.993 de 5 entre 8 professores. Além do que, a

texigëncia pelos meninos na compreensão de conteúdos, na qualidade
do material pedagógico e na busca de novas e maiores informações

sobre os assuntos mais variados possíveis, têm demostrado que o
papel do professor e da escola são fundamentais no processo de
reversão dos valores desses alunos.

! Além do que, o retorno dos alunos à Escola Regular tem
servido regular
também será
comofeita
estímulo
para os
mesmos.
equivalência
escola
somente
após
análiseA criteriosa
dasà
condições reais deste menino diante da escola tal qual ela se
ooganiza. Alguns alunos já se engajaram, tem idade e disposição

para retornar
Escola
outros ou
não.
Como
o caso de
meninos
de 14àanos,
nãoRegular,
alfabetizados,
outros
queé trazem
da
Eocola
Regular oescolar
estigma
fracasso.
Para os primeiros,
o
acompanhamento
e odo
reforco
são condições
mínimas de

continuidade. Para os demais, o trabalho de retomada da
escolarização
de re-estruturação
socialdoetrabalho
cognitiva
continuam
acontecendo
na Casa doafetivo,
Piá. A partir
já

désenvolvido pretendemos que o aluno reconheça a sua própria
existência e as condições concretas que a produzem, resgatando a
ética, a dignidade e a capacidade de reagir - quem sou, quem
somos e para onde vamos - além do reconhecimento da importância
fondamental do trabalho educativo e de sua inserção num mundo
contraditóriamente miserável e modernizado.
I

Í A prática pedagógica é mais que um projeto de organização de
moitos, como o único espaço para a tomada de consciência de que
"oada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o
dom de ser capaz de ser feliz". (Almir Satter e Renato Teixeira)

conhecimentos, idéias, métodos, configura-se na verdade para

t

É O menino

1 Ele era um menino bom, um bom menino

š Chegou com medo, com raiva,

Mas com o tempo foi ficando,
Foi aprendendo,

Foi sentindo ternura e carinho

Foi saindo... foi voltando...
Ficou

š* 5

Texto produzido pelo aluno
Marcos Rogério de 14 anos em 11/92
Equipe Técnica Pedagógica

Curitiba Pr, 11 de dezembro de 1.992
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là nesse momento, alguns elementos da equipe pedagogica, a
O ntavam para questoes importantes, ainda nao solucionadas no in
te rior da Instituição, conforme exposiçao de motivos encaminhada
direções e a Secretaria Municipal da Criança.
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SECIRETARIA MUNICIPAL on CRIANÇA
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L “ I Curitiba, 07 de janeiro de 1.993,

I1*[1
1
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I 1; €šÊQ§lWÊQ as eﬂrxvﬂs aeee seuxcxreíšﬂ 1 c
H

II P1
1 1I

I I 1 . .. .,

I _: 0l¿ Rueencia de subsidioe filosóficos” politicos e pedagógicos da

I F: mantenedora, com relaçäo eo trabalho, permitindo que analises indie;
1 1 duais conduzem a pratica cotidiana.

I 1 02% Inauficiencia de respaldo e etueçao teonicä»pratico para o ence
1 1 minhamento da proposta tento por parte de Diretoree e S.M.CR.

I1I

:À 1 03% Falta de assessoramento a educadores, professores e equipe teen;

1 I ,. __
II; ca por perte da S.H.Cr.

III

É IIDdr
1 ~Dificuldades de estrutura Fisica, material e financeira da insti

¡ ¡ tuiçao.
I

i 1 05° Diecordsnciee permanentes entre Direçoes, do ponto de viste
I

I I q , administrativo e de postura gerando instabilidade s falta de
I

¡ _; direção no trabalho, impossibilitando oﬁencaminhamento de questões 
Í ”1 Fﬁndaeentais.
I UÉQ Fälta de prioridade no encaminhamento de questoes. 0 periférico
1 ' assume papel nuclear e vice~versa
I I 07» A equipe tecnica nao gerente e unidade de linguagem s posicione

III,~

I minto Frente a dinamica cotidiana do estabalecimeüš .
¶ Á 05- Morosidade no encaminhamento de situaçoes levadas em reuniao com
I

I g rflaçao aos meninos,
I I 00° Diferenças internas entre educadores que interferem diretamente
I I nt trabalho e que não são previstas nem resgatedas peles direçães.
lb1__ Dificuldade em manter e imparcialidade diante de cd?litos pes»
doeie.
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ll- Sobrecarge de trabalho de alguns serviços com acumula de tarefas
dersndo desgaste fisico e mental acentuado em alguna tecnicos.
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A operacionalização do trabalho no ãmbito da escolarização
no l9 semestre de l993, ocorreu de maneira mais respaldada. Embo
ra os professores demorassem a se apresentar, praticamente 30
dias apos o inicio do calendario regular, ja dispunhamos de ele
mentos importantes sobre a condição dos alunos. Conheciamos tam
bém, o perfil dos professores, alguns sairam por desejo proprio e

'|111

não foram substituídos (como foi o caso de Educação Artística, no
amo anterior dispunhamos de 3 (tres) e neste ano L993 de nenhum)
Para garantir que se desse continuidade ao trabalho nessa a
rea, duas educadoras com formação universitária em Educação Ar
|

tâstica, dispuseram-se a trabalhar com os meninos aquilo que cha
mãmos de Atividades Artísticas (pois não eram concursadas e não
pqderiam dar aula de Educação Artística.
i

No inicio deste ano (1993), ja foi possivel (tendo um conhe
i

cñmento maior da escolarização de cada menor), organizar as tur
mas por series, conforme quadro que segue:
6

|

I
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Houveram reduções no numero de turmas. Não dispunhamos de

professor para trabalhar na Oficina de Historia. As aulas de
Educação Fisica passaram a fazer parte também do horario da es
colarização, que foi ampliado de 3 para 4 horas, na intenção de
melhor trabalhar a grande quantidade de conteudos.
É importante ressaltar que as atividades de Educação Fisica
desenvolvidas na U.A.C. (Unidade de Aprendizagem e Cultura), a
presentavam aspectos bastante variados: trilhas em parques, in
tercãmbio com a comunidade atraves de atividades coletivas, jun
tb ao Pia/Capanema, gincanas internas, apresentação e intercãm
bio com Academias de Capoeira, construção de brinquedos, ativi
dades na piscina da Praça Oswaldo Cruz, participação em corridas

\l -|.A;
'
`
Iz` 1\ ,
I

rusticas, etc. ¿ 5
I

I

Conhecer apenas a parte organizacional e estrutural da Uni
dade de Aprendizagem e Cultura- U.A.C., (suašdivisão de turmas,
séries, funções, etc), alem de pouco instigante, limita a elabo
ração dos condicionantes reais do trabalho. As dificuldades en
frentadas no 19 semestre de 1993, tomaram proporçoes ainda maio

res do que as encontradas no periodo de 1992. As diferenças de
concepção pedagogica-administrativas entre direções, a falta de
unidade da equipe tecnica, o descontentamento dos educadores e o
abandono quase que total das questões mais diretamente voltadas
aos meninos, aliada a escassez quase absoluta dos recursos mate
\

riais para o trabalho pedagogico nas Oficinas, perfilam um qua
dro patético onde, os jogos de interesses, a falta de competen

cia dos agentes educativos, e equipe, o timido envolvimento na
busca de soluções por parte da Secretaria da Criança, convergem
para uma reação quase coletiva dos menores frente ã Instituição.
O¿agravamento das questões das agressões tanto ã educadores
quanto ã meninos, a grande oscilação entre a rua e a Casa repre
senta na verdade, a resposta dos menores ã esta falta de dinãmi

!l f. 5
1
1

!

O

i

4

25% C
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I

Í Na tentativa de resgatar tal situaçao foram reorganizadas
›

nprmas para o funcionamento da Casa em l993. Foi também feita
uma tentativa de organização da Comissão Ética dos Educadores
Sociais, a qual, "nao saiu do papel".
I l.A analise do trabalho pedagogico desenvolvido na U.A.C. (U
nidade de Aprendizagem e Cultura) da Casa do Piá; no periodo de
Janeiro a meadas de Junho de 1993, vem apontar mais elementos
significativos do que foi o trabalho desenvolvido neste periodo.
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ANEXO O7

ANÁLISE DO TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO

NA U.A.C. DA CASA DO RIA NO PERÍODO DE JANEIRO A
JUNHO DE 1993.

!1 ‹ ~- . . íz

O periodo de ferias escolares, situação inédita ao cotidiano da
Casa do Pia exigiu que propastas alternativas de atendimento aos edu
candos fossem viabilizadas. Entre elas, atividades no Parque São Lou

.I.z._.Cz

renço com Oficinas de Magica, Brinquedos em Madeira, Dodraduras e Histo

rias infantis. Alem destas atividades sistematicas semanais acrescenta
se atividades culturais e ludicas nos Parques
da Barreirinha, São lou
í
renço e Ópera de Arame. As aulas de nataçao viabilizadas na Praça Os
Valdo Cruz representaram também uma grande conquista para esta cliente

la. Outro acontecimento significativo foi a apresentaçao na Casa do
Pia dp professor da Oficina de Magica, onde os aprendizes mais engaja
dos apxiliaram durante o show apresentado.
jo periodo de férias em janeiro contribuiu para a frêquencia es
cassa dos educandos. Grande parte dos mesmos costuma ir até o litoral
neste¡periodo, ocorrendo uma frequencia reduzida com retornos espora
dicos dos meninos ã Instituição.
No mês de fevereiro, com o encerramento das atividades no Parque
São Lkurenço, foram ofertadas as Oficinas de Confecção, Artesanato,
I

1

e Horüicultura/Jardinagem na propria Casa. No periodo da manhã conden
samosgtodos os educandos, e no periodo contrario continuaram as aulas
de nakação na Praça Osvaldo Cruz. A experiencia de aumentar o numero
de a%unos nas Oficinas foi bastante positiva, assim como, foi também
a doação da renda adquirida no Show " SONHO DE MENINOS" apresentada

pelos educandos no Teatro Paiol para as Oficinas, viabilizando aqui
siçãñ de materiais para o funcionamento das mesmas. '
É Í O inicio do periodo escolar nas*Esoolas_Municipais e Estaduais

np mês de março possibilitou o encaminhamento de cinco educandos para
aã_Escolas Regulares; sendo eles: MARCOS ROGERIO TRINÚADE5para a 59se
rie Aa Escola Municipal Omar sabag, MARCIO FERREIRA SILVA e ANDERSON
WALTER DE SOUZA na 39 série da Escola Hildebrando de Araujo; na mes
më , matriculados na 29 serie estão MICHEL ENES DE|OHIVEIRA e MARCEL
CÊRLÓS DE PAULA;

Í JA aquisição de material escolar para os meninos da Escola Regular
fpi organizada de maneira que os mesmos, acompanhados por tres tecnicos
levantassem os melhores preços e a quantidade necessaria solicitada pe
la escola junto ao comercio local.
1 No interior da Casa, a solicitação preemente dos educandos por
escolarização justifica-se pela demora dos professores da S.M.E. em
serem liberados para desenvolverem o trabalho escolar com os educan
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fPouco a pouco os professores foram sendo liberados e encaminha
m ao/oa/93 foi possivel orga
templando os criterios de idade, nive l de aprendizagem e afinidade
com ps professores. A falta de material esco lar exigiu o reaproveita
mento dos materiais utiliza dos no ano anterior a fim de viabilizar o

dos,.porem somente e nizar as turmas com

I.

inicio do ano letivo de 93.
A media de alunos por turma conforme estes cri terios ficou entre
I

O7 e lO educandos. Infelizmente pouco s foram os dias que pudemos con
tar com um sig nificativo numero de alunos na Casa, muitos embora, di

versos instrumentos tenham sido utilizados para tentar garantir o re
torno e a permanência dos educandos. Des de o trabalho dos educadores
na rua,
junto ao PAMER a zé a matricula provisoria dos alunos na esco
Í1
la so podendo ser efetivada com um minimo de 15 dias de permanencia

na Casa. Olhotraba
nizados
em turno e contra
das Oficinas,
agora orga
I

turno foram desenvolvidos de ntro das possibilidades e restrições que
os recursos materiais impuseram.
a evasão dos meninos da Casa

* Nos meses seguintes, em funçao de N
inclui-se a incopatibi lidade do cotidianos imposto pela ins
si'tua
ções
I
7
nteresses
mes ,da falta de
tiﬂuiçao com
os einecessidade
` f mos dos
alem
maqerial e condições reais de trabalho no Espaço das Oficinas, acresceg
taise a dificuldade do retorno dos antigos e permanencia dos novos edu
caddos na intituição. Um dos fatores que interferiram neste movimento
e o nivel de agressividade dos educandos, gerado pela insatisfação e
dificuldade relacional com educadores e com outros meninos,alem da fal
tašde pespectiva real de mudar de vida. Agrava se ain a m
com' o desestimulo visivel dos educadores, aliado ao numero exagerado

II . '. -. ¡ ,

` - ' d ais a situaçao

orre
naoc
indefiniçao
de unç
,
dos
mesmos,
o
que
'
'
'
~
f
ões'
acrescenta-se
a is
to o despreparo em lidar com situaç ões diversas, a falta de autonomia
I

e o desconhec imento da clientela, situaçoes que invibializam uma abor
dagem e uma lida cotidiana baseada na cumplicidade, na confiança e no
I

I ito junto ao menino.
refpe

I Há que se conside rar ainda a dificuldade de entrosamento da equi
pe tecnica, não contribuindo para a contrução de uma linguagem unica
diante das situações e exigências que se apresentavam no diaê1dia.Tam
bﬁ não se pode omitir a incompat ibilidade pedagogica e administra 1
I~ em
Í das direções incorrendo na indefinição de questões fundamentais gera

` . I ` ` ` t`va

É doras e mantenedoras dos problemas existentes na Casa.

É Í Desta forma, o processo escolar dos educandos não poderia estar
Í alheio a esta dinâmica. O espaço escolar previsto na Casa possibilita

I.

1 uma retomada inicial do trabalho pedagógico com o educando, entretanto,
I as condições diferenciadas da escola organizada dentro da Instituição
levam o menino a so licitar

' ` “ l verdadeira" aque

insistentemente a esco a
~ s e deficiências e a escola real,obje
La que, embora cheia de distorçoe
` a via concreta e possivel
diva e concreta, representando para o menino

para a mudança de vida.
I

I
I

I
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A insatisfação com os moldes postos para a dinãmica escolar e

O
ID

Q/

A

A

inhopara a busca de leitura das atividades
das pficinas apontam o cam

/' 4/

de abandono e ausencia da clientela na Casa como um todo. O espaço
restëito de envolvimento
do naÀmanutenção da instituição o
educando

ID

colopa numa posição onde A CASA, q ue não é uma "casa" e “para ele" e

não dele, onde nada lhes perten ce de fato mas lhes e atribuida a res
O “ae ordeira dos bens sempre sub
ponsabilidade da utilização “a dequa
jugados ao olhar "vigilante" do educador social.
Há que se pensar um trabalho efetivo do menino na instituiçao
onde a participação contemplativa, o tarefismo e os espaços fictícios
de Árodução não forgem uma pratica ausente e inconsequente junto a

I....
Í

umaclientela que tem fala propria, leitura critica aguçada e respon
sabilidade de luta pela sobrevivência, onde os questionamentos e a
co-responsabilidade devem ser articulados de modo que os rudimentos
de capacidade organizativos dos mesmos possam ser viabilizados e la
pidados, gerando e consolidando espaços de atuação dos educandos.
No final do mes de maio o posicionamento de educadores, pro
fessores e equipe tecnica junto ã S.M.CR. visando o enfrentamento
do momento~critico que culminou com o redimensionamento da pratica
na Casa; gerou a substituição das direçoes da UAC e Geral, apontam
para a possibilidade de reversão nos dados que hoje temos. com uma
Í

|
z

i

I

!

l

medi a

diaria de apenas 15 alunos e frequecias oscilantes, com tria

1- . . - .

gem!

e encaminhamentos de uma grande parcela dos meninos que não são

noss a clientela, dificultando a atuação mais efetiva e direta do Ser
viço Social junto ã clientela da Casa, com a apatia e o des credito
de m uitos

envolvidos, com a falta de recurso s materiais, com o acom

panhamento restrito dos meninos da Casa e o distanciamento com os
egressos, ainda acreditamos ser possivel, num processo coletivo,despi

do pe melindres e interesses particulares, reordenar e redimensionar
ia pratica c otidiana na Instituição. Urge entretanto despersonificar
rosas e recuperar junto aos envolvidos, incluindo os
ísoluções milag
lmemi nos, a real necessidade do numero de pessoas e das funçoes exa
taä de cada participante, acreditando sempre e fundamentalmente na_
~ã de arantia
do exercicio cidadão deste
poqsibilidade da costruçao
ag
,medi Ao na sociedade. Exercicio participativo e responsavel, apontan
ido l imites e retomando atitudes, desmistificando a leitura margina
iliqante, mafiosa e preconceituos a recheada por uma grande dose de des
[credito presentes hoje no inte
Í

'.

'4.'..

!

rior da Casa do Pia. 5
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COMISSÃO LTICADOS ÉDHLÃDÚRÉS SUCIRIS.

J, Ç... -crmsn
.,
!

›

Í

Em r%uniao-realizada
no dia 25/U2/93,
contando
com a cresença
de 36
trinta
e uatro - educadores,
resumimos
as considera
Ses anteriQ'
te drscutioas; conforme abaixo exoomos para seu conhecimento;

. ; . ou
l

19) ? que e a comissac?
¡

Â ccmissa
'° = o e um grupo de educadores sociais que representam a posição

dos demais educadores; perante asdireçoes da Casa do Pia, em relaçao
aos problemas cotidianos;
I

522) Ucjetivos da comissão:

3)- Participar ativamente em todas as decisoes em relaçao aos educan

idos; _
b)-fEstabeleoer mecanismos de comunicaçao_com a direçao, sendo a comiâ
'šsao osorgao maximo de representatividade dos educadores sociais;

o)- Participar de reunioes tecnicas;
d)~ Reformular; junto com a~eouipe'taonica:e;direçoes, as diretrizes '

'do trabalho educativo; 5 t

e)-íparticipar,_junt¿ment§ com o(s)_envolvido(s) em questoes cue envol
ƒvam represálias ( a exemplo de advertências) em consequencia das '
frelaçoes educando x educadores.
¡F)¶ Propicígr estudos atraves-de recursos externose seminários, Filmes, 1

É I palestras - Que norteiam a pratica junto ao educando;
§g)§ Çontribuir na melhoriazdas condiçoes internas de trabalho;

~i
I

;h)T Acompanhar s.intervir nos encaminhamentos em_geral: em_relaç§onã5 Í

š K situaçoes de agressoee; maiores de l¢ anos e educandos queànšo iss

é i _ _'
Q tecnicos; _
Í

Í caracterizam clientela da Easa1doéÊi§;íš;
Í í)f Possibilitar maior acesso-eszfnformaçoes colhidas Pelos serviçüsf I

Q j)} Çncaminhar as solicitaçães e oreocupaçoes_dos educadores sociais 

E 1 junto 3 direçao ~ no que diz respeito aos-problemas: cotidianos Í
:Í ¿'Í drogas, sexo, saude, roubo etcacc

l }%)-ﬁggumo das Áreas de Atuação da_ComissÊo:-_
Í

52

Í a)«Problemas disciplinares dos educandos;

Í b)-Cumprimento do regimento interno; ,, f
c)-Questoes de drogas e roubos;
6)-Espaços para`reFle×ao e d1scussao.-ursos e

w ` ~ °c' seminarios; W

Q:

eﬂ-âccmoanhamento
de casos;
É
f)»Relaçao educando × educador;

zø

Í

Q)-iueetces éticas do trabalho (atrasos, faltas, atitudes cue orejudi Q
2

ti
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:am o ;ru;: como um tedoﬁ.
CDS-3 É 593 ﬁíSCUtiÚC €ﬁtTE_CS educadores e nac É nivel ce direçao.

'Ú

Avi)

/¿

IJ

Í)

újíauestoes administrativas! ¿dvertencias, avaliaçao de :esempenho et;
Iubs.. somente ¬u¿ndo uiz respeite a relaçao educador × educando.
i)%Postura de traoalno dos educadores sociais.

O

-`{|“' 1.
- v¬ 
ó=¡-ara.er
oa representatividade:
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Ccmsiderando e :articipaçeo de um Éecnico, a comissao tera carater de 
lí¡@fãÍíV0› CCﬁCfEíiZ8ﬂd3 3 real carticipaça: nas decisšes gerais. Es 

Ê I . CID ` çu '_ . .

ularecemos Que nao e intengao da comzssao tomar medicas ¿5g1ag¿ment8 e
sim que as medidas anunciadas, antes de serem efetivadas, passem pela
ccnserdancia geral dos educadores.

I^.
I

il*
Í'

z-.
1

59XOoeracionalizeçac;

fã

i

gv.

z)4Tazçà-feira: - Deve ser apresentada a pauta de discussao a partir QQ

= livro de ocorrencias e das cclooaçšos do momento, du

; rante reuniao euínzenas dos educadores sociais;
I - Estabelecer prioridades para discussao;
I

i

II cutidos;
"" '~

¿ ~ Definir a posiçao do ;rupo~em1relaçao.3o problema;
b)¶CÚõrta-Feira:- Comissao se reunirá para organizar formas de argumen 

á taçao e apresentaçao junto a direção dos problemas dis
I

` O O' 4øavo 2o. l- .~"
I§ I ,. , I I I .
I

- N¿rcara reuniao com aTdireçao;;
c)0Lprazn maximo para que a direção se posicione em relaçao ao problema
apresentado sera da data da reuniao ate azprõxima reuniao dos educado
res,-ou seja, en¢reÍl2 ~Í1Ó~díà3;}*r›

I

!.

H6Q)Pivel`de'Representetividadeš~

fA cbmissao, em relaçao aos demais educadores tem barater representativo
às não deliberatiuo,Lou seja, ¿«comiseao n;o~tÊm aotonãmia para mudar de
IDOSÊÇEU Derante:ardireÇÊo;}Êm,situaÇ5esfﬁe¬impasse«azcomissao deverá rg

I I . .~

tornar¬ao grupo a~fim de que, juntos, buspuemgumvconsenso

O

I I 1, . _ ~ ~ ~ _

?Q)Kuorum¬para decisÉes§V~

iI

Çonsideraremos para fins de deliberaçao de decisoes-tomadas pelo grupo
de educadores,kuorum de 50% + l dos presentes na reuniao.
I

89)$onsideraç5es.Gerais:
ã.cemissÊo Ética estara aberta~para pedidos de intervençao em relaçao a
questoes administrativas que envolvam educadores em particular. No entan

;I .\~

25BWa__
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WWEII

I

t¬-*Q ¡a

sltuaçao apresentada s era avaliada pela ccmlssas e :elo con;un~
L.
¡..3 dos educadores para ava liar se e ou nao de sua alçada.
FS conslderaçoes aqui excost as saoíe carater exoeríme tativo, portanto
'u
ood era sofrer êltaraçces no decorrer de nossa pratica cotidiana, ccnfo
avaliacao do conjunto dos educadores sociais.
0 :›
trado em ata do dia 25/U2/ 93, no livro das
rasante
relato
esta
regls
IEL; míoes dos educadores soci ais

11 . z~ .

I›.
i

H

STB

I ...

1

1

I

1

I

I

I

1

I

v

I

1

I

1

1

I

I
I
1

I

I
I

I

I|'

o/ I

I; 25_â?.-.. I
I

I

II1

MUNICIPAL DE CURITIBA
.'I PREFEITURA
I
I

,E h SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA

7 I av
II I paoazro cAsA oo PIÃ

II
I
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II
I

I

1-ICumprimento pleno dos deveres no que se refere a horarios, funcoes,
e gtripuiçoes, bem como atribuiçoas da Direção Geral e/ou chefia imsdig
I

tw.
I UI

-'Respeito
o limite necessario, orientam
2I
I aos educandos, estabelecendo
d d e utilização do espaço Físico,
doLos adequadamente, no uso ds liber a e
bem copo, com_relaçao a seus direitos de deveres.
I

I

Bﬁ Respeito aos colegas de trabalho, limitando-se a fazer bem o seu tra
balho, desempenhando adequadamente suas funçoes, sem interferir nas »
aﬂribdiçães dos demais.
I

I.,

Ai NÊÀ tirar moveis dos lugares já determinados, sem autorização do 
zezpzúzzvzi pelo setor, bem como, qualquer outro material.
I

I

5% Comservar em ordem seu local de trabalho, apagando as luzes e deixag

dd as portas fechadas no final do expediente.

|II' I, _
II

6,J U uso do telefone sera limitado a assuntos de trabalho ou em casos
.e%peciais e_urgentes.
I

-' I- II

_.,

§74
¡ IAaírefeiçoes (cafe, almoço, jantar) serao Feitas somente no refeitá
Irib.

II lho
. e a privacidade pessoal dos Funcionarios devem

Q)
,
'81 O espaço de traba
1

I

ser respeitado.

I9¬m
e autorização junto a Coordena
O uso da condução obedece cronogra a

Iç,

Ição
Administrativa.
W
5Setor_de sáúóa e Serviço Social tem prioridade no uso da condução.
I

I 10- Não É permitido entrar na cozinha, almoxarifado, ambulatório e rou
I paria
` I sem ser convidado pelo responsavel.
I
I

I

I

*li

IÉ I

2§Qa__

| GD , I ` av ¢.

ll- Não É permitido fumar na entrada, pelos corredores e dependencias 
da Casa do Pia (somente nos locais previamente determinados).

lg- Neo 5 permitido Fazer comentarios que nao lhe competem com relaçao
azauteridade da Casa,.aos colegas, funcionarios e educandos.

II
_
III
.
,
I...

.I
I
lã» Não sera permitido aos Funcionarios namorar em Frente a dependeg
II
cias Ida casa.
,I
I

I

le- Élwxpressamente proibido Fornecer o endereço a telefone particular
dos Funcionarios sem previa autorização dos mesmos.

àﬁ- Oiingreaso do educando sera atraves do PÂNER, Juizado da Criança e
Juventude e 50s criança.
I

II.

15- 0¿ingresso do educando nos Finais de semana será via Juizado da Cri
adça Á Juventude e SOS.Criança.

II
I

ll- Ušingresso do educando atraves do PAMER sera Feito de 29 a dê 
Feiras, nos horarios de 16:00 as 18:00 horas.
Q8O8IB8D8Cl8lS sera raso vido pe a ireçao sera em acor o com a Dirg

c' I ° ° ' 1 ° 1 0° " ^ 1 d °

IIf

çäo do Albergue e imediatamente repassado a recepção.

l8L UIServiço Social recebera o educando Fara entrevista e as primeiras
ortentaçoes sobre o Funcionamento da casa.

Il I
'I

I

191 Orientado pelo Serviço Social o educando É encaminhado a Direção do

Àlfergue para orientaçoes especificas de Funcionamento da casa.

II

I

20% 0I5erviço Social, no dia posterior ao ingresso do educando, procede
re¡a caracterização de sua situaçao e o encaminhamento cabivel.

L
I II

2lL Definida a situaçao do educando, o Serviço Social encaminha-o ao Di
reter do Albergue.

II_~

227
|~ Compete a Direção do Albergue designar os Educadores Sociais que dg

= I , . ,
"VEI`ôO

Itrebalhar o educando no nivel transitório.

'23- Mediante planejamento previo, aprovado pela D.C. os Educadores So
ciais'desenuolverao trabalho com os educandos, versando sobre Regimento
Ilntarno, normas de Funcionamento da casa e recreaçao.

I, II

I

I

'I II
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I

1

2¿% O educando d eve

f' .

ter plena consciencia de seus direitos, deveres e
ara assar ao nivel edaptativo.
responâabilidades p p
I

25% O engajamento do educando na vida da Casa sera trabalhado mediante
planejamento conjunto e integrado coordenado pela equipe de acompanha

II

memto.I

26% A equipe de acompanhamento prestara orientaçao aos Educadores So
cibis, Êcom o objetivo de Facilitar o engajamento do educando na sistema
I

tira da casa.
27- Os problemas de comportamento do educando, no horario das atividade

deve ser resolvido pela respectiva direçao e sua equipe, no ho
I
é
rãrio be atividades do Albergue pela respectiva direçao e assessoria,

szIuAcI

I %.~ . . - .

dando ciencia imediata das ocorrencias a Direção Geral.
I

28% Em situaçoes

de comportamento do educando que esgotam as loluçoes 

Direçoes e respectivas equipes, o caso deve ser levado a Direção
Geral, acompanhado de parecer por escrito para definicao.

papas

II

â--

29} 0 educando so pode ser encaminhado a DPM, ou Juizado dg Infancia e
Adbles cëncia apos esgotado o trabalho educativo, acompanhado de relato
I
I

_I

rio do I`trabalho realizado e das ocorrencias, autorizado pela Direção
došâldergue e/ou Direcao Geral.
|

?0- Todas as ativi

dades comuns entre Albergue e UAE, que envolvam sai

ppzzçgz Geral. E

as? dps~meninos, serao concretizadas mediante Dlﬂﬂﬁjamﬂﬂtü iﬂtﬂgradﬂ. 

-Fstabílecendo-se as prioridades atraves de cronograma aprovado pela 

.I , s

Bla Â responsavel pela rouparia devera receber com antecedencia minima

Qeadgismdia cronograma de saida dos meninos para orienta-los em relaçao
ía higiene,n roupas e calçados.

II

32- De passeios obedecerão planejamento integrado (unc e Albergue)obse¿
vanóofzé a proposta curricular.

¶33- AIparticipaçÊo do educando em passeios, excursoes etc. obedecerao 
I`n erecgr da equipe de acompanhamento e autorização da Direção Geral. I

Í I _,
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Í II
I
III
34-ITodos
os educandos deverao ser envolvidos nas atividades de Shows e
I
apresedtaçoee.
I

I

If
I

.Í ¿ ~ I' O
I

|I

35s O ﬁepasse de dinheiro aos educandos proveniente ou não de ativida
das
. I desenvolvidas na casa, serao efetivados mediante criterios eetabelg
cidos em conjunto com Direçoes, Equipe Tecnica educa ores

I ` d e educando.

g I Í "" I g;
I

36§
Nenhuma
despesa podera ser efetivada sem previa programação, autori
Ie»
I
.
ou
zeçao e liberaçao dos recursos.
II

37+ Ate encontrarse outra loluçao, todos
os tecnicos Farao parte da es~
cala de plantão em Finais de semana e Feriados.

38; O Piretor do Albergue deve Fornecer ao técnico responsavel pelo 
plbntäp de final de semana, escala de educadores e orientações claras.

;.¡.
I

39% U kecnico responsavel pelo plantão e responsável pelas ocorrências
e ﬁrreëularidades de seu plantão tais como: uso indevido do telefone, 
degcoﬁprimento de normas, utilizeçao indevida da conduçao.

II
áOL Tddos os Educadores Sociais, independente de Função especifica de

I É " ' ` z trabalho educativo e encaminha~
meftofdo
II II educando as atividades.
trabalho, sao responsaveis por realizar

dl- Aínenhum Funcionário sera permitido em horario de trabalho, reali
Êzar atividades que nao sejam voltadas para o enriquecimento do trabalho

~II...

III
dz- Cbmpete aos Funcionarios de cada setor, a responsabilidade dos mo

veis t'materiais do setor.
'-!EmIcaso de desaparecimento ou destruição, os Funcionarios do setor

'devedao providânciar a reposiçao.

áÍ~ as promosoes culturais obedecerao planejamento integrado e autoriza
çao da Direçao Geral.

áﬁ- ?'repasee de dinheiro aos meninos proveniente ou nao da participa
çào em atividades desenvolvidas na Casa do Pia, serao efetivados mediag
tg ctiterios estabelecidos em-conjunto com Direçšes, Equipe Téchiça, 

É Etuzaóoras e Educandoa.

II
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II
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I

I

I
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II
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I1

II

.|

1 ¶

áﬂ- As escalas de Educadores Sociais em finais de semana, deve; sempre
contar om educador do sexo masculino.

Ip | C

áﬁf A vigília nao podera em nenhum momento Ficar com menos de tres Edu¬
cäﬁores.

1I

dh? O pessoal da saude e responsavel por orientar a higiene dentária
e'do corpo.

, ._

48s Toda programacao de atividade da Casa do Pia deve ser previamente
discutida pelos envolvidos e apresentada a Direçao Geral.
I1

II
P
_

I ` iñ I _ R9 ao

áF+ Todas as atividades e/ou lntegraçaoas com outral instituiçães devem
passarIpela Direção Geral;
1

5D§ Aslpromoçoes culturais obedecerao planejamento integrado, (uAc ,
Aloergae)
1 I terao uma unica coordenaçao, e serao autorizadas pela D. G.
'1

51% U Ietorno do menino para a rua, deva ser trabalhado pelo Serviço 32

cfál, É Fim de treze-lo de volta a casa. "
I

Iz¶
1

5kÀ A chefia imediata e responsavel pelo controle do ponto, devendo pas

-1
'“
.
.
.
.
.
r
1
1
*
1
z
.
1
.
.
I
.
›
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.
S54
W
IIX_

ser por escrito a coordenação administrativa, toda e qualquer, altgza
cao
em horario, escala e irregularidades.
II

|I II
. v As varias atividades dos meninos devem ser integradas com os seto
S34
res correspondentes.
I

1

1

ÉQÀ O encaminhamento do educando para atendimento psicologico Fora da

dad a,

sera Feito pelo Serviço de Psicología.

II

Ao chefe imediato compete orientar o funcionario que esta ingressag
do ha casa, com relaçao as normas de Funcionamento e regimento interno.
_

1 £25Ešl£:&Q.Ê2i§Q&lﬂEEIClﬂik
l- Zelar pela segurança do patrimonio, dos educandos e dos Funcionarios
da Casa do Piá.
2
I Não

permitir a entrada na Casa do Pia, de pessoas que tenha o intui

to Ide' 1
perturbar a ordem. I

1
I

I
1
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1 šEscolarização básica de la. a 4a. série
i

- 13 professores adaptados ao trabalho, com intenção de retorno
.em 1993,

5
¿ -| educandos
alfabetizados,
z - 30 educandos frequentando regularmente,
1 - 13 promovidos para série seguinte, '

Q -'12 encaminhados para o ensino regular (em 1993).

ë» ú.

É Okicinas de aprendizagem

2 - reuniões quinzenais com os educandos e educadores, nas quais

à

¡ ,são discutidas questões referentes ao trabalho, à
E ! aprendizagem, ao produto do trabalho, exposições, venda,

› .atitudes etc,

- 30 educandos frequentando regularmente,

¡ -» participação eficaz e decisiva dos educadores sociais nas

E oficinas.

|.
\ ¬ intercâmbio com academias de capoeira; crianças da Vila
Q Pinto, trilha; torneios internos.
'i

É ëducação Fisica (Profa. Titi)

15...
Í

É Rromoção Cultural
!

1 É idas a teatro, cinema, passeios, parques, churrascada,

“ fÉrealizados
exposições,
..
3 shows musicais,

4 slides, 3 fitas' de vídeo documentando as apresentações,
; fotografias.

1

ü

4 Orientação Educacional
T acompanhamento individual dos educandos, que, em cinco meses,
Í colaborou decisivamente para a integraçao de 37 educandos. Os

| demais ainda oscilam entre a casa e a rua. '

i,II
1

Educadores Sociais

É
equipe integrada
ea capacitada
para cn trabalho, assumindo
› *7gradativamente
o trabalho
das oficinas,
ó - reuniões 3 vezes por semana, onde a equipe pedagógica e os
educadores leem, discutem, trocam experiencias e pdanejam o
1 trabalho da UAC.

1z

II
QI
II
I

I ...li

Supervisão Escolar

- õde garantir com qualidade c> cotidiano ck) trabalho
pedagógico,
e Adultos da SME.

- promoveu integração com o Depto. de Educação Básica de Jovens

Assistente Administrativa
I

- àarantiu a expedição de cartas, ofícios e documentos,

-- organização
de arquivo,
É de freqüência e ponto de
responsabilidade
pela folha

funcionários da UAC, É

pessoal,
'
5
¡¡
didático. E

- respondeu por informações de carater administrativt› e de
- responsável por duplicaçãq de documentação e nmterial

Biblioteca
I 5 . . _ç fII .

.

- com normas de funcionamento, perfeitamente organizada, sendo
Im educador social responsável por este serviço,

V
I.II¡ Iz.professores..
z

- em sido frequentada por crianças, educadores sociais e

E Visitas de carater pedagógico
- teira de ciência do CEFET, exposições de gravuras do museu de
Arte Contemporânea, arte egípcia no Templo Rosacruz, Jardim
Botânico, Horta da PUC, Horta da SMMA, visita ao projeto de

reciclagem de lixo, FeiraT de Artesanato no Largo São

francisco,
Pública
do Paraná,
coleta
de
I material
paraAssoma,
oficina Biblioteca
de Ciências
no Parque
Barigui,
visita
I to Piá Caiuá, visita ao porto de Paranaguá.

I

I

II
¡.

IuI â\\ ,_ ¡| II
I

I

I

I

I.
I

I

I

I
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- Bperfeiçoar a qualidade do trabalho pedagógico,
- rever conteudos programáticos,
- implantar o reforço escolar para alunos do ensino regular,
- redefinir a organização do trabalho técnico-pedagógico.
É

1

Í

i
1

Í
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yﬁ;ﬁff¿PRoPosTA DE TREINAMENTO PARA FUNCIQNARIOS DA UAC

i

Edpcadores sociais e pedagogos

Leitura de textos e discussão (às 4as. e 6as. feiras, das 12h00
àa 13h00):
-§A obra do educador Makarenco (em andamento)

-ÉA política social no Brasil

-10 mundo do menor infrator
-¡A
democratização do ensino

evasão escolar e os fatores de expulsão intra-escolar do
' x -.A
jaluno_ _
5

E

-ÊO trabalho na sociedade moderna.

I

I

Educadores Sociais, professores e pedagogos

Pálestras com profissionais convidados (aos sábados, uma vez

por mês, das 9h30 às llh3O):
março: O mundo do menor infrator

abril: A educação para Gramsci

máioz A educação para o trabalho x o trabalho como

I princípio\educativo

junho: A arte-educação na formação do educando
julho:
A necessidade da recreaçao e do lazer _ _
agosto: Novas concepções acerca do trabalho com Alfabetizaçao

I 'e Língua Portuguesa

setembro: Revendo o ensino da Matemática
outubro: O ensino da Geografia
novembro: O
O ensino
ensino da
dezembro:
dasHistória
Ciências Naturais.

.. -¡I

1 ê~â'~f*
I

11._

i

1

I Tudo o que desacomoda, desastabiliza, cria movimento, traz
mudanças e crescimento. Pode-se dizer portanto, que embora, a
i

situação de crise permaneça e se acentue, foi o desvelamento des

sa crise, que viabilizou o posicionamento dos profissionais na
Instituição. Sem levar em conta se as analises são parciais, re
dundantes ou sectarias, e importante tomar para conhecimento e
analise as versões daqueles que se manifestaram. Lamenta-se que
Ó menino não tenha tido oportunidade de faze-lo de maneira que
1

I
I

esta manifestação pudesse ser lida e entendida claramente por to
dos.

A manifestação dos professores e educadores ocorreu na for
ma de um documento avaliativo entregue às direções da Institui
I

ção.

Ê1
É

1
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ANEXO O8
‹

Curitiba, 12 de maio de l993.
De: Educadores Sociais da Casa do Pia
Para: Sr. Antonio Carlos Rocha - Diretor da Casa do Pia

É Iniciamos nossa historia no dia Ol/O6/92, quando fomos con
Nidados a realizar o treinamento especifico aos _educadores so
kiais que posteriormente assumiriam suas funçoes na Casa do Pia,
I

I

de acordo com o resultado do concurso publico de 29/O3/92.
I

i Desnecessario, porem oportuno, salientar as expectativas,
às utopias, as intenções e a perspectiva de que, juntos, pode
riamos realizar um grande trabalho. Possibilidades essas gera
das, reforçadas e construídas em quase um mes de treinamento.
I

É Assumimos na condição de estatutarios no dia 13/O7/92, o
que significa, praticamente, um ano de atuação, de coisas viven
ciadas e compartilhadas no nosso dia-a-dia, as quais nos fazem
pensar que, no dia 13/O7/92 ate os dias de hoje, muitas coisas
I
I

i

mudaram. É em funçao desse marco que hoje o conjunto dos Educa

dores Sociais que integram a Casa do Pia, tomam a iniciativa de

apresentar a V.Së. nossa preocupação diante dos relatos que ora
apresentaremos.

¡ Nosso objetivo maior reverte a mesma intenção, anteriormen
ie descrita, quer seja, o desejo de juntos podermos realizar um
rande trabalho, contando para isso com bases seguras, respaldo

|~.
I

tecnico, administrativo, diretivo e teorico, que nos garanta as
›

condiçoes exigidas para um trabalho dessa natureza.
_ Ademais, levar ao conhecimento de V.Së., alguns fatos e si
tuaçoes, geradores de insegurança, instabilidade, descontenta
mento e desgaste fisico e emocional que justificam a nao perma
nencia de uma parte significativa de Educadores Sociais, que co

II

¡I

"273""
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g

posco ingressaram. Esses fatos reportam a uma condição ou neces
sidade humana de auto-preservação e nao simplesmente a não adap

tação às diretrizes propostas pela instituição.
i Nossa esperança e de que juntos, possamos discutir, propor
I

alternativas, mudanças e soluções que representem a retomada de

alguns fatores essenciais a continuidade da presente proposta,
ou seja, a credibilidade, confiança e segurança para todos os

K'
\_I

9

envolvidos na mesma.

Nosso relato aborda principalmente as questoes relativas a
violencia - quer sejam verbais, fisicas ou morais - face a gran
de incidencia verificada no transcorrer desse periodo e por con

\u

Q̀
_.

Q
Q
Q
Q
Q
_

siderarmos que esse fator e o principal gerador de conflitos,
dramas, temores e inseguranças que fazem parte de nosso cotidia
HO.

\_zI

Q

Alem disso, focalizamos questoes relativas a constantes

o
o
o
o
o
o
9

roubos, falta de material pedagogico-didatico, alimentação e hi
giene, pois tambem e notorio a influencia e interferência desses
aspectos em nosso dia-a-dia.
Esclarecemos, primeiramente, que os fatos que abaixo apre
sentaremos, estao registrados no "Livro de Ocorrências da Casa
do Pia", atraves de depoimentos escritos. No entanto esses dados
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mao refletem, em termos, quantitativos, a real gravidade e pro
porção do problema,,pois a pratica de registrar toda e qualquer
se perdeu diante da não tomada de medi
qcorrência a muito tempo
das e/ou encaminhamentos que se faziam necessarios.

Iz . . . _ › ~

É Assim sendo, passamos a apresentaçao do levantamento esta

tistico, realizado com base no material escrito que ate entao
I

dispunhamos, para apreciação de V.Së.
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I7) Agressão entre educandos:

I Agressão fisica: 28
° Encaminhamentos:
I

8) Ameaça agressao fisica entre educandos: lO

É Conforme V.Së., pode observar, a grande maioria das agres
sões ocorreram contra Educadores Sociais. Isso se justifica pelo
I

I

Êfato desses estarem constantemente em contato com os educandos,
em todas as suas atividades.

No entanto não há justificativa para a grande incidencia
Çverificada. Como V.Së. pode observar a frequencia e a intensida

:de com que os fatos foram se acumulando sem que, em relação a
'eles fossem tomadas as medidas e/ou os encaminhamentos cabíveis
ze previstos, inclusive, no regimento intermo da Casa do Pia.
'
A frequencia das agressões, aumentaram proporcionalmente a
gravidade e as consequencias dos atos cometidos, que vao da ten
tativa de agressão ã agressões com lesões corporais, da dor in

II. .~^. ~.I_.f ~.
I

¡

I
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itima de cada um pela agressao sofrida a licença medica e conse
Iquente afastamento por 5 dias do trabalho.
_ Com pesar viamos, a cada dia, acumularem-se os depoimentos,

¡.
I

Fegistrando o pingüim de gesso arremessado contra a cabeça de
pm; a agua e o cafe jugados contra o rosto de outro; a tinta ar
remessado contra roupas; a cadeira que voou sobre alguem; o gol
pe de capoeira que atingiu o braço e olho de um quarto;
O pedaço de barro, a pilha, a capa da maquina, o garfo, a
faca, as pedras, o telefone, os bancos, a xícara de cafe, o bas
í
iao de betes,_os tijolos, o paralelepipedo, as ripas da cama com
pregos, a tesoura de 30 cm, a gilete - tudo :se transformou em
armas, atiradas contra qualquer um que tivesse a pretensão de
intervir em situações de conflito ou de exercer sua função.
I
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Os socos, os pontapes, os chutes, as cuspidas, os ar
ranhões, as chineladas, as mordidas, com sangramentos inclusive,
tornaram-se rotineiras e atingem rostos, braços, tornozelos, na
fiz, pernas, olhos, pescoço e nas mulheres, preferencialmente os
Seios e a barriga daquelas que estavam (estao) gravidas.

I Ademais das toalhadas, cabecadas, ameaças de ser agredido
na rua, roupas pessoais rasgadas, acrescenta-se o absurdo da
tentativa de furar os olhos de alguem com uma tesoura. Junta-se
a isto, ainda, os constantes atentados a moral, a invasao de

.!

limites pessoais e corporais de cada um, quando penis sao expos
tos; tenta-se beijar mulheres na boca; passa-se a mão nas nade

gas de outras e masturba-se em publico, inclusive “sujando" a
sala e o rosto de outro educando.
Não nos cabe, tampouco e nossa pretensão, indicar as razoes
desses fatos. Temos clara as caracteristicas de nossos educandos

eQ| .\~ ~

e que sua historia e uma historia de sucessivas violências. No
entanto, alertamos que a mesma historia aqui tem se repetido - a

i_

violencia compactua conosco e se faz tao presente quanto nossos
proprios colegas de trabalho.
Uma segunda preocupaçao se refere a questao dos roubos.
Obviamente e do nosso conhecimento o significado do roubo para a
propria sobrevivencia do educando. No entanto, preocupa-nos,
ainda mais, quando esses não se restringem ao espaco externo e
mesmo entre eles. Hoje, a ocorrência de roubos ja e significati
va e, novamente, atinje majoritariamente os Educadores Sociais.

1
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¡ Os objetos furtados vao desde materiais pessoais e higieni
cos, escovas de dente, batons, oculos de sol, vale transporte,
radio e ate dinheiro.
O fato se repete nas oficinas, onde sentimos a falta de ma
teriais diversos de trabalho, constantes desaparecimentos de

1. ,
i

chaves e sinais de tentativa de arrombamento de portas.

É
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A mesma progressão, em relação as agressões, tem sido ve
rificada, sugerindo-nos inclusive, uma posição de desafio e con
|

Qfronto.,

T As medidas adotadas, ate então, atraves de memorandos e
oficios não surtiram efeito. A não clareza do responsavel e a
'constatação de nossa impotência diante dessa situação, e outro
E

:fator gerador e reforçador da insegurança ja denunciada.

| em relação a questão da alimentação, gostariamos de salien
gtar a necessidade de um cardãpio balançeado que agrupasse as ca
õlorias basicas.exigidas pelos padrões nutricionais e, consequen
Âtemente, o real acompanhamento de um profissional da area.
Outro problema e a não existencia de agua potãvel, tampouco
I

l

'I

:de utensilios apropriados para tomar agua, pois a "canequinha
azul", por ser de plastico absorve muita gordura, tornando-se
L

inadequada.

É O ultimo aspecto e bastante comprometedor para a viabiliza
ção de nossa proposta: trata-se da falta de material em todos os
I

I

setores de atuação da casa.
Um dos primeiros setores a ser afetado e a saude: a grande
reincidência de pediculose e escabiose exigem controle diario
como forma de garantir o controle da doença, ja que a erradica
ção e dificil. No entanto, o setor de Saude não conta com o ma
terial necessario ao tratamento - shampoos, remedios, loções,
espongas, etc.

II . .\
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_ Entretanto, mais do que a saude, as oficinas e a escolari

I z _ ~ _ -.

zação sofrem pela falta de material. Queremos recordar que desde
a abertura da Casa do Pia, houve uma unica remessa de material.

Ao termino deste, temos tentado soluçoes alternativas que vao
desde a arrecadação de materiais entre os funcionarios, encami
nhamentos de ofícios para empresas solicitando doações, realiza
ção de bingos, com doações particulares, ate a compra de mate

É
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riais com recursos particulares.
Í O corte de material e a falta de manutenção impossibilita a
viabilização de propostas concretas e a elaboraçao de um plano
1

de trabalho, o que acaba por desestimular a participação das

Ar
|,~.

crianças.-Os mesmos verbalizam que estamos apenas ocupando seu
tempo, ja que nao ha material com os quais trabalhar.
Devemos lembrar que as maquinas existentes no projeto são

i..._

operadas, tambem por criancas, sem experiência e em fase de
aprendizagem. Obviamente que isso incorre em perdas e danos. No
entanto, se dificultarmos o acesso as maquinas estaríamos impos
Ê

sibilitando que o proprio educando desenvolva seu trabalho, dai
a necessidade permanente de manutenção.

Acreditamos que o relato destas questões lhe dão uma ideia
geral dos acontecimentos e da gravidade da situação que enfren
tamos.

i Conforme ja mencionamos, nossa intenção esta centrada na
preocupação de que esses fatores não continuem interferindo- em
nossa pratica cotidiana, ao ponto de trazer consequências ainda
mais sérias do que essas que temos especificado. O que pode sig
nificar o real comprometimento do projeto.

r1.\. ~ â'. .. .
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§ As consequencias ate entao registradas sao as mais diver

sas: a nivel fisico os diagnósticos medicos passam por problemas
estomacais de origem nervosa; enxaquecas tensionais, fadigas e
stress e o tratamento inclui até mesmo sedativos, tranquilizan
tes e anti-depressivos.

A nivel emocional e dificil descrever, porem, o desconten
tamento e a sensação de descaso com nossas preocupações e difi
culdades tem-se generalizado e intensificado entre todos.

|' e'
a

g Essa e uma das justificativas dos pedidos de transferência
e consequentes saidas que até então foram registrados. No entan

to esse processo e evolutivo: Alem dos oito educadores que ja

__ Y `¡

_I

II: |z.' .
I

l

,
.
I' .

sairam, hoje mais sete pessoas forhalizaram o pedido de trans
ferencia ela essas soma-se tantas outras que tem verbalizado a

:
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ﬁntencao de fazer o mesmo. Importante observar que na sua maio

ria, são mulheres as que solicitaram transferencia..
z
ø

Por outro lado, podemos ¢@nStatar§o mesmo descrédito, por
f

parte dos educandos, quando ressentem-se pela' falta de mate
niais; quando presenciam situaçoesﬁ serias de' conflitos entre
eles proprios e para os quais não há encaminhamento, ou ainda,
quando alguns educandos recusam-se a permanecer our retornar a
cesa, em funçao de questões internas.
Concluindo, salientamos que muito mais do que a compreen
são, o reconhecimento e a sensibilização pelas questões apresen
tpdas, gostariamos de contar com seu apoio para ,mudarmos esta
I

I

rëalidade. I ¡
I

Certos de vossa compreensao, subsqrevemo-nos É
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Ehucadores Sociais I

Ro
atenciosamente.
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Num momento em que todos que participam desse projeto se
colocam e tentam acertar com nossos meninos. Achamos importante
que os professores não se omitissem e assumissem uma postura com
relação ao trabalho em sua maior abrangência.
E um trabalho que desacomoda. interroga. sensibiliza. Faz
COI11 CILIG tenhamos uma postura diferenciada diante de um contexto
próprio. É trabalhar com o menino que não é mais criança e com a
I

criança muitas vezes adulta. É sensibilizar o menino de rua.
carente. marginalizado. delinqüente. liberto. pequeno infrator.
que não deu conta da escola regular e esta dele. de que ler é
importante. que a aquisição do conhecimento podera ter uma
função emancipadora com a continuidade do trabalho.

Í Como resgatar tudo isso com este menino? É o nosso
i.lesaf_i_o. _‹;Ii.`ál io.

É "Mostrar a .este menino que o mesmo é conseqüência de um
kapitalismo selvagem e quebrar toda uma série de explicações
hi ticas a r€SPeitO 45 nossa função como educadores.

í Menino exemplo de resistência humana, menino do mundo.
menino que rOm muita coragem rompeu com a família em busçç de um

hundo mais digno. “não pode por muito tempo satisfazer se em
ﬁazer bicos de crochê e pintar estatuetas de gesso. Urge dar à
este menino condições para inserir-se. sem ser conivente. nesta
sociedade capitalista. Por que não? Não é assim que fazemos com
nossos filhos. ao oferecer+lhes as melhores escolas e os mais
I
1
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diversos cursos que o mundo exige?

i Inserir-se na sociedade capitalista, não é eximir-se de

uma consciência crítica sobre tal, é penetrando nela, e
participando dela com consciência da opressão da classe
dominante que podemos modificá-la. \\
que ao fazermos bicos d G crochê COR] TIOSSOS IIIÉPHÍHOS
estamos preparando~os para serem homens integrados e agentes
m odificadores da sociedade ou estamos iludindo-os. ajudando-os a
passarem o tempo em uma instituição que os tira da rua e pouco
ldeõoferece quando tiver que retornar a ela.
Será

išepe n sar a proposta é prioritária
Caso contrário. estaremos sendo

e urgente!
meros recreacionistas. a
serviço do sistema. distraindo o menino de rua para que não
incomode a

classe dominante. dentro de uma instituição que não

transforma. que não oferece subsídios reais de confronto e
inserção na sociedade.
Agindo assim. não estaremos<some
< nte adiando a ação de um
marginal?

A neces sidade de uma mudança radical na práxis educativa
é P rioridade para o bom encanrinhamento e concretização do
projeto.
“e faz necessario ajudarmos este menino a apropriarfse de

Otos(e ›.
1 ` ' te
técnicas. restritas a classe economicamen

donhecimen

dominante

ofi
Í *o

e despertar a consciência crítica de sua caótica

situação e das condições de super á~la.
cina e escola devem caminhar juntos com pressupostos
-afins. na o esquecendo que são preciosos instrumentos de ação

I.~
I

educativa e não meros passatempos.

, Qua nto as dificuldades mais específicas e algumas

relacionadas a nossa funçao como educçadores (professores):

Í - freqüência irregular dos alunos;
- sistematização-do conhecimento devido as diferenças
de níveis;
~ presença de alun os em situação de "ressaca" devido ao
_ us» de tóxico s (maconha-cola-esmalte. etc.). o que
Í` dificulta o trabalho esco lar (pouca concentração.
agressividad e. cansaço. estado de torpor);
i
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Ú ! "~ necessidade de um horário livre por parte dos meninos.

¶ para brincar - sem ser um momento direcionado - a que
W poderia amenizar a necessidade de .ir para a rua

lr F i

¶ (onde não são direcionados e "ficam livres);
:I ; - definição das funções dos educadores.
l

} Sugestoes!

3 i Um trabalho de conscientização dos efeitos da

U) fdrogatização, sexualidade, higiene pessoal. doenças sexualmente

štransmissiveis é necessário para a viabilização de toda a
W prática educacional.

Ú ~ Acesso à escola independente do albergue. quando a
¶ educação for uma opção, é direito seu;
Q, ~ Resgatar 0 'trabalho de musicalização e corpo;
U - Priorlzar otrabalho de oficina como um instrumento
U educativo. diluin-;¶‹_~ 'z função de terapia e passatempo.

W Quanto â freqüência e agressividade dos meninos.

U acredita-se estar mais para o envolvimento dos mesmos com.o
Q trabalho em si. do que por negligência em relação a punições.

I

Antes de pensar em punições e medidas repressivas devemos

questionar o que temos oferec ido a este menino. Repensar a

:I l proposta. só depois estabelecer as normas. que uma .vez
instituídas devem ser cumpridas para que o nosso menino e o

W profissional junto a ele se sinta seguro, protegido e

W responsável. por suas atitudes. .

.D Í ¿ Recuperar este menino *necessita de investimentos

Q * significantes e_ç,_é um dever de toda sociedadewRequisitar os

Í diferentes segmentos da so ciedade poderia ser o caminho justo e

U de compromisso de todos..
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Atenciosamente.
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Í Na tentativa de resgatar alguns conceitos e a propria con
cepçao do professor que fazia essa analise, e buscar soluçoes a
tantas criticas e respostas às problemáticas que estavam sendo
E

levantadas, arguiu-se a possibilidade de organização de uma se
mana pedagogica envolvendo: professores, educadores, tecnicos,
direções , etc .

Segue abaixo a proposta para esta semana, a qual foi elabo

rgda e não concretizada, uma vez que, as profissionais que a
sistematizaram afastaram-se da Instituição e, os demais que nela
permaneceram não viabilizaram sua implementação.
1
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ANEXO O9
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Toi; pratica educativa creosuooe necessaríaventc uma pr§~
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os rumos oc trabalho cotidiano no interior
da Casa do
Pia. Lompreen
.
0
_
_
ø
,
der, desenvolver e avaliar a eratlca pedagogica que se desenvolve no
o o P* ' 10 % Ou c ,

tica politica. Çefinir a opção politica a estabelecer a concepção ca
cagcglca que viabiliza ese; orctica e conolçac primeira ;ar; uefingf

av0, o` '' _1 _z ,
0 , , ,_ H _

interior da -asa e ccnoiçao “ãlﬁã que nen" para a garantlz dg uma
açao antizorrecional e antireoresciva de verdadeira promoção humana.
Organizar no ínterirr da instituiçao ue es;aço de discussão, estudos
*â|

e avaliaçoes ¿unto a BÚUCEOOYES, professores e equipe tícnica Far-se
aoeolctamente necessario para que se caninne no resgate de uma pr§t¿

ca intencional, coletiva e e rtlcipstivaz
.
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R semana Dedagogica prevista para os cias UE, nó, CK, U8
e O9 de julho de.l99Z nao deve portanto reduzir~se a uma analise su
O

perficial dos elementos ligados ao crocesso escolar dos alunos.
H; categorias da analises contloas nn mauodo oialetica
viabilizem uma leitura objetiva e explicativa da realidade podendo
ser utilizadas como instrumento norteador da discussao.
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Fresunçao e utopia Fundem»se ao pressuoor~se que todos og
problemas c soluçces serao apontados, compreendidos e solucionados.

Entretanto, canais da participacao devem ser consolidadas a Fim de
garantir uma pratica politica e pedagogica que va de encontro-aos in
teresses do menino que aqui se encontra e da classe trabalhadora.
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9â§TICIPAÇÃO: professores, educadores, serviço de pedagogia.

§ os demais serviços da Casa e Õireçoes tem participaçä
Ó\

É livre na :emana Pedagogrca.

GÊERACIOAALIZÂÇÊO:
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Dia U5/N ~ Texto: Vidas em Úiscot Ãssassínatos de Crianças e Adoles

U0 F' H n 0 I H ' G' ø
centos no Eresil, (ﬂHHMR/IEASE/HZV-USD)

ip O5/T - cstuoc e discussão por area ~ lfabetizaçao e Lingua Port'

' gogga - Unidades Tematicas e listagem de conteudos.

Dia O6/M « C consumo de inelantea por crianças e adolescentes no Êra

' sil. (Richard-Buchcr)

Dia UsfT ~ Estudo e discussao oo: area0 - matematica - Unidades tema
ticas e listagem de conteudo.
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Há que se acrescentar ainda, como uma grande dificuldade
encon no final deste 19 semestre de 1993. Mais do que a mu
1 trada
d Caaas
o ue
Y dança da direçao Geral
, qmais mexeu com as "estru
` turas“ no trabalho pedagógico foi o n ão reconhecimento legal do
trabalho escolar desenv olvido com menores de 14 anos nas salas
I

V

de aula. Simplesmente todos os meninos que haviam iniciado o pro

l cesso de escolarizaça o antes dos 14 anos não poderiam te-lo fei
~ era de verdade" conforme
to. Quer dizer aquela escola que “nao
eles mesmos denunciavam, na realidade realmente não era. O que
fazer? Procurar vagas em escolas na metade do ano, sendo que es
te 1-°semestre
N terianao
valor legal nenhum, convencer diretores
e supervisores a darem uma op ortunidade a esta criança, buscar
enfim, que nao se perdesse todo o trabalho educativo feito ate
entao, foi um dos maiores desafios contornados pela Casa.
Entre idas e vindas ao Conselho Estadual de Educaçao, per

sistentes visitas a escolas e insistentes abordagens junto aos

i'_

menores, felizmente conseguiu se minimizar o problema, Matricu
lados alguns no ensino regular ,outros, os maiores de 14 no Su

ápletivc ou simplesmente fazend o o Reforço escolar e aguardando

i

¡vaga, encontram-se os menores hoje.

Í Infelizmente das 8 salas de aula, previstas inicialmente,
fhoje, resta apenas 1, e certo que muitos que por elas passaram
Í

Ija foram colocados na escola regular e e de fato esta a inten
Eção, mas porque outros menore s, na mesma situação não estao sen
'do atendidos?
Í
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Embora tenhamos priorizado ate então a escolarização, con

sidera-se importante incluir como objeto de analise o trabalho
desenvolvido nas Oficinas. Abrangendo as areas de: Horticultura,
Jardinagem, Confecção, Artesanato e Ciencias, compuseram-se as
Oficinaš que, conforme a Proposta Formal, faziam parte do ãmbito
voltado ao trabalho, tanto ã aprendizagem profissional quanto ao
mundo do trabalho.

As dificuldades para organização dessas Oficinas passaram
por diversos niveis: primeiro a falta de material permanente, a
dificuldade em se recrutar profissionais tecnicamente capacita
dos, a escassez dos materiais de consumo, devido a falta de pa
dronização das Oficinas junto a Prefeitura Municipal de Curitiba,
a dificuldade de se elaborar um planejamento ã curto e medio
prazo devido ã falta de previsão do material obtido para traba

lhar, a disposição do espaço fisico nas salas das Oficinas (a

.\ .|

divisão de espaço permite que haja um trãnsito livre entre elas),
falta de experiencia dos educadores e instrutores com a cliente
la, alem da falta de formação na area por parte dos educadores,
dificuldade do Serviço de Supervisão em abordar, do ponto de vis
ta conceitual, as questões relacionadas ao trabalho. Isto se da
va pela não disponibilidade de tempo (devido a assuntos mais e
mergenciais que surgiam em função da propria dinãmica do traba
ﬂho desenvolvido). Sem falar, no desconhecimento do significado
_%eal das Oficinas e da falta de analise das areas a serem traba
lhadas. Por exemplo: por que insistir numa oficina de Artesanato
quando, a grande maioria da produçao dos utensílios hoje se da
de maneira industrializada e o artesanato e visto muito mais co
mo hobby ou habilidade artística de uns poucos? Por que um meni
do de uma zona urbana, que deveria ter acesso aos alimentos pro
duzidos com certo processo de mecanização das lavouras e que, vi
ve na rua, asfaltada, calçada, cimentada e não tem um pedaço' de
Á

i

« ._f?¡à;

I
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terra, deve aprender a cultivar hortas e jardins? E, o que dizer
então da Oficina de Corte e Costura? Ainda que ele aprenda a co

zer suas proprias roupas, sabe-se que o processo fabril viabili
za a confecçao de vestimentas a preço muito mais reduzido do que

aquelas feitas por alfaiates ou costureiras. A pergunta era: sem
material, com espaço fisico limitado, sem formaçao e sem a cla
reza necessaria dos objetivos, e possivel resgatar junto a esses
meninos a perspectiva do trabalho? Nem mesmo a perspectiva de al

gum retorno financeiro para os meninos tranquilizava-nos pois,
sem material se produz pouco, sem formaçao se produz mal e sem
meninos para produzir, a quantidade e pequena. Pergunta: e pos
sivel equacionar a dificuldade em se manter um menino que tem
vida de rua, numa atividade praticamente sem valor real para e
le?

Ainda assim, insistimos. No final de dezembro, realizamos a
lê mostra dos trabalhos feitos pelos meninos. Foi atraves da or
ganização desta mostra, que inumeras questoes foram levantadas.
E se percebia um certo principio de cooperativismo, como por e
íxemplo, a divisão do dinheiro arrecadado, a divisão de funçÕes,a
colocação dos preços, o acerto de contas, enriqueceram substan
cialmente o espaço educativo das Oficinas. Inumeras foram as ve

1

|
‹

zes em que os meninos se manifestaram:

"Nao quero ir pra essa Oficina. É muito paia“.
"Nao quero fazer biquinho em pano de prato".

"Ja to cansado de fazer sempre a mesma coisa"

"Do que adianta aprender a fazer coisa de argila? Eu
i

nao vou viver disso".
Sem Querer ser pragmatico mas, reconhecendo a postura ime

diata dos meninos, percebia-se que nessas falas, retratavam o
distanciamento entre o que ofereciamos e o que de fato faria de

Í`
l

__,_;¡
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les cidadãos.
Que tipo de formaçao e de acesso ao mundo do trabalho per
-mite que esse menino venha a se tornar um cidadão autônomo, in
dependente? O que justifica a essa criança que ela deixe de rou
bar e vá trabalhar?
Enfim, encerramos o ano de l992 com uma serie de duvidas e
com os Educadores Sociais, assumindo gradativamente a funçao de

Instrutores. SAbiamos que, por mais que fosse possibilitado ao
menino a opção pela Oficina que, aparentemente, melhor o satis
fizesse, pouco tinhamos a oferecer em qualquer uma delas.

A principio, no comeco do trabalho, a participacao dos me
ninos nas Oficinas ocorria de maneira que todos passavam por to
das as Oficinas durante a semana. A fim de que, pudessem mais
tarde, optar por uma delas. Mais tarde com o aumento do numero
de crianças, ja não era possivel viabilizar essa "circulaçao";xr
todos os ambientes. Assim, quando o menino ingressava no nivel
Eransitorio, lhe era ofertada a Oficina que tivesse vaga.

Í
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O numero de adolescentes em cada Oficina, poderia chegar a
lO (dez), porem, esse numero nunca foi completado em todas as O
ficinas. Ao termino do ano letivo, encerramos também as Oficinas,
no mesmo dia da mostra de materiais organizamos a formatura, com
direito a recebimento de diploma, musica, aplausos.

? O sistema de avaliação desenvolvido nas Oficinas se dava a
través de fichas cumulativas, conforme segue quadro:
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Uma das dificuldades encontradas durante o processo de ava
liaçao nas Oficinas, foi a falta de clareza na Concepção Pedago
gica da Avaliação, por parte dos Instrutores e Educadores. Uma

vez que, esta Avaliação por diversas vezes, transformou-se em
instrumento de coersao, ocasionando conflitos.
§ Durante o periodo de ferias as Oficinas não funcionavam, re
tornando suas atividades em fevereiro (ainda durante as ferias)
por falta de outras atividades e, como instrumento de manutençao
db menor na Instituição. As atividades eram desenvolvidas apenas
no periodo da manha, e a tarde os meninos dispunham de tempo li
vre.
FäZ~S€ necessario relatar que somente foi possivel viabili
zar o trabalho das Oficinas no periodo das ferias, porque os me
ninos realizaram um show (Sonhe de Meninos), em outubro e parte
da renda arrecadada foi destinada pelos menores a compra de ma

terial. Com o retorno das aulas e a nova divisão das Oficina S,
as dificuldades de ordem material, filosofica e operacional (Re
cursos Humanos) persistiram e se agravaram ainda mais.
Ainda neste ano (1993), como no ano anterior, os educadores
continuaram trazendo material de suas casas para poder desenvol

ver as atividades. A “Pedagogia da Sucata" ja estava se esgotan
l

dot

E Dentro do ambito da Promoção Cultural, em 1992, foram via

bilizadas
varias atividades: idas ao teatro, ao cinema, visita a
ÉI
Paranagua, piquiniques em parques, etc. Porem, eventos mais sig
nificativos foram: a inauguração da Unidade, o show (Sonho de
Meninos) no Teatro Paiol e por ultimo o show “Sonho de Meninos"
na Ópera de Arame. Aprimoramos desde o l9 (primeiro) até o ulti

\~

mo, representam um processo de trabalho voltado às artes, a mu
1

sica. Desenvolvido mais diretamente nas aulas de Educaçao Artis

tica e Educaçao Fisica, ele (o trabalho desenvolvido) continha

--ui»-uø¬ä|l›..,_¿
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em essencia a questão da vida des ses e de outros meninos. Poe

sia,musica
. , , dança, capoeira, estiveram presentes no dia a dia
desses menores.

Dentre os aspectos positivos desse trabalho pode-se desta
car o contato dos meninos com outro universo, alem de muitas a
tividades serem também utilizadas em sala de aula como subsídios

aos conteudos desenvolvidos. Dentre as dificuldades geradas por
esse trabalho, o aspecto da obrigatoriedade da participação dos
meninos nas aulas, que viraram ensaios, trazia conflitos e difi
cultava, muitas vezes, a permanência dos meninos nas aulas. Ou
tra dificuldade foi a sistematização e a organização dessas ex
periencias culturais enquanto conteudo escolar, procurando dar
às experiências signi ficados relevantes e n ão apenas reproduti
vistas. Em função da venda de ingressos, de ensaios, a dinãmica
das salas de aula ficou prejudicada; uma vez que havia escassez
de tempo para o cumprimento dos conteudos minimos necessarios- ã
aprovação dos meni nos para a serie seg uinte, avaliaçao, conse
de class
, osdos
das
Oficinas, planejamento de fe
e venda
produt
rias, falta de mat erial, discussoes internas, etc., cu
no mesmo momento, levando a um certo desajus te nas ações.
Para final izar a lista de dif iculdades encontradas, neste
processo de preparação, ensaios e apresentações, tem-se como e

' ` ` N lho
N ' lminaram

xemplo, a "comemoração" os
dosnomenin
dia seguinte
' ` ã a resenta
p
ção no Teatro Paiol . Para externar sua alegria pela participação
no show, utilizaram parte da re nda do mesmo (a outra parte fora
"doada" para compra de material), na compra de uma lata de cola
para comemorarem, a sua maneira, cheirando cola a poucos metros
da Casa do Pia.
' Foram surpreendidos por guardas municipais que,
ao algemarem um dos meninos (para evitar que se machucasse ainda
mais, ao tentar reagir contra a ação dos guardas), desencadearam
uma reação violenta dos meninos junto a propria Casa. Reagiram
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.apedrejando tanto a Casa, quanto a Unidade. Causando reações di

versas dos agentes que lã se encontravam. Reações consciliato
rias e reações de espanto e indignação.
“Num dia apresentam show, no outro “se bolam“ e atiram
pedras". - Parecem animais!!!

I I Ao

Diante do ocorrido, o dinheiro do segundo show, somente foi
distribuido apos algumas reunioes. Os meninos sugeriram utili

zar-se do dinheiro para pagar o concerto da televisão, do video
e som que eles proprios tinham estragado. Depois de algumas dis
cussões, houve a sugestão de se fazer no 19 piso da Unidade (U.
A.C.) um mini-auditorio, onde pudessem fazer apresentações men
sais e arrecadar algum dinheiro para os meninos.
Esta ideia se perdeu com o afastamento do professor de Edu
cação Artística da Casa, e com o agravamento do quadro geral da
Instituição. Os meninos maiores que praticamente comandavamn o
show, estavam em vias de serem transferidos para o CAPEJO (Casa

¡' |í`l

do Pequeno Jornaleiro), devido ã idade. Isto esvaziou a proposta
e, somente em junho de 1993, eles receberam (o valor reajustado
pela Poupança) a parte que lhes cabia da renda do show.
Pretencioso demais seria dar conta de equacionar a dinãmica
da Instituição na sua totalidade. Embora, o nosso personagem fic
ticio “Bituca“, os personagens reais desta experiencia sao ele
mentos vivos de toda a dinãmica preconizada pela Casa, no seu
primeiro ano de vida. Certamente, muitas questoes referentes a
esta dinamica poderão e deverão ser levantadas,possivelmente ate
sob outra Ótica.
Mais do que definir a verdade absoluta e as explicações in

|z _ . \ . _^ _ ~
!
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I

I
1
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contestaveis, este relato teve por objetivo primeiro situar" as
condiçõesñvividas pelos menores e pelos profissionais dentro des

sa Instituição.
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Apontar as situaçoes problematicas, e de certa forma, facil
pois sao mais perceptíveis. Complexo porem, torna-se fazer uma
analise que va alem da aparencia dos fatos imediatos, uma anali
se que extrapole as posições de transferências de responsabili
dade e de analise de senso comum. Ainda que, durante a trajeto
ria de trabalho nessa Instituição muitas dificuldades tenham si
do encontradas, os equivocos não ocorreram propositalmente. Fo
ram decorrencias da falta de historic da propria sociedade em a
bordar esta problemática.
Por mais que a abordagem dessa questao ainda esteja sendo
feita de maneira precaria e embrionaria, inegavelmente a implan
tação e a existencia dessa Instituição, representam um avanço
significativo e uma conquista que deve ser conduzida com o en
volvimento da sociedade, com a responsabilidade do poder publico
e com a dignidade dos trabalhadores que atuam com essa clientela
e, sobretudo com a efetiva participação dos meninos.

Com todas as dificuldades, apresštamos alguns dados, ate en'
tão levantados como provas incontestaveis de que investir na vi
da sempre vale a pena.
I

CELSO - 16 anos, 5ë serie. Trabalha 8 horas no mercado

formal de trabalho. Transferido da Casa do Pia (por i

| de) para outra Instituição. Aproximadamente 4 anos de
É rua. Abandonou o uso de drogas.
' MARCELO - 16 anos, 4ë série. Trabalha no mercado formal
de trabalho 4 horas por dia. Transferido da Casa do Pia
(por idade) para outra Instituição. Aproximadamente O3
anos de rua.
¡
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ANDERSON - 15 anos, 52 serie. Trabalha 4 horas no merca

do formal de trabalho. Cursa datilografia. Mais ou me

¡
í

302

nos 1 ano de rua. Transferido da Casa do Pia (por ida
de) para outra Instituição.
serie. Também atua no mercado formal de tra
balho, l5 anos. Mais ou menos 2 anos de rua. Transferi
NELSON - 4ë

I.

do da Casa do Pia, para outra Instituição (por idade).
LEANDRO - 4ê série, 16 anos. Realiza trabalhos tempora
rios Esta em busca de melhores oportunidades de traba
lho. Transferido da Casa do Pia para outra Instituição
(por idade).
JoÃo

- 16 anos, lê serie. Realiza trabalhos tempora

rios Esta em busca de melhores oportunidades de traba
lho. Transferido da Casa do Pia para outra Instituição
(por idade).
MANUEL - l5 anos. Trabalha 4 horas no mercado formal de
trabalho. Abandonou o uso de drogas.

FÁBIO - l5 anos. Trabalha.4 horas no mercado formal de
trabalho. Abandonou o uso de drogas.
Muitos são aqueles que continuam na Casa na espera de opor
tunidades de vagas em escolas (que geralmente mantém suas portas
fechadas, pela historia que o menino apresenta), espaços em em

presas, que na sua maioria ainda demonstram grande resistencia
em oportunizar ao menino uma chance de mostrar sua capacidade,
sua vontade de mudar de vida.
Enfim, esperam uma oportunidade da Sociedade.

Í
N
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XI - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A partir das considerações feitas ate entao, sob alguns as
pectos da dinamica na Instituição Casa do Pia, consideramos de
fundamental importancia o apontamento de alguns indicadores que
possam contribuir em possiveis redimensionamentos na sistematica
da Casa, e que possam servir tambem, como fonte de consulta para
sistematização de futuros projetos que visem o atendimento desta

clientela.
Do ponto de vista estrutural, apropriado seria que as poli
ticas basicas de habitação, saude, desenvolvimento economico,for
jassem uma pratica social voltada ao atendimento das necessida

des basicas das familias da classe trabalhadora. Melhor distri
buiçao de renda, assentamento do homem no campo, melhores condi

ções de trabalho, acesso a educaçao em todos os niveis, são al
gumas das inumeras conquistas a serem estabelecidas no campo so
cio-preventivo.

.| . Nas condiçoes atuais em que se encontra o Brasil de hoje,
impregnado pela miséria, desemprego, desigualdades sociais, as
I

respostas aos problemas estruturais podem ser lentas demais para
uma questão que exige urgencia em atendimento. Enquanto não “se
faz a revoluçao“, a fome aumenta, as chacinas se multiplicam,
I

crianças morrem.
Ê

E Entende-se portanto, que nas mudanças ditas conjunturais,
avanços significativos podem constituir alterações estruturais.
E, porque nao afirmar que,as “pequenas revoluções" em escolas,

\f
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nas ruas, nas fabricas, nas relações, estabelecidas dia apos dia,
cotidianamente poderão alterar a realidade estrutural? Há quem
diga por exemplo, que de nada adianta retirar os menores dasruas
porque outros virão. Então como outros virão abandona-se estes e
também aqueles. Tal atitude, cômoda ou pseudo-revolucionaria con
duz ao descompromisso e ao agravamento do problema humano cru

cial que existe.
' Do geral ao particular, do Estado ao cidadão, todos podem e

: v\¡ Í
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devem interferir. Ao poder publico por exemplo; cabe a definição

clara e objetiva de uma politica de distribuição de verbas, de
gerenciamento de programas de atendimento ã esta clientela. Cabe

ainda, a administraçao coerente dos recursos ja existentes para
este fim, sujeitos ã fiscalização da propria comunidade atraves
de entidades organizadas.
I
I

' Entretanto nao bastava ter somente definida uma politica (

administrativa),seria necessario definir uma concepção,pedagogi
cá de trabalho, voltada para o atendimento desses menores. En
I

tenda-se portanto, que os agentes educativos que atuam junto a
essa clientela devem não so ter a ampliação dos seus beneficios
(devido às situações constantes de risco a que se expõem), como
tambem, ter inserida na proposta de formaçao desses agentes a
I

questão da experiencia e do contato dos mesmos com os menoresrus
ruas. A fim de que o mesmo possa acompanhar todo o processo de
atendimento deste menor na Instituição, desde a abordagem ate a

efetivação do mesmo na Instituição. Dessa maneira, esse agente
educativo tera melhores condições de compreender o limear do es
fqrço realizado pelo menor, e os avanços que o mesmo apresente
no decorrer do processo educativo.
E Outra questão igualmente relevante no atendimento desses
menores diz respeito ã estrutura fisica destinada ao atendimento
dessa clientela. É um equívoco ter a pretensão de aliar uma pro
I
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posta pedagogica educativa , com uma estrutura que reproduza Ins

tituições correcionais den tro de moldes praticamente carcerã
rios. Aliada ã questão da qualidade desse espaço fisico, esta a
quantidade de menores que se pretende atender. Inumeras são as
experiencias, inclusive a da Casa do Pia que nos apontam para a
pertinência em atender um numero mais reduzido de menores por
Instituição. Na medida em que se tem um numero menos significa
tivo de menores, e muito m ais viavel o trabalho coletivo, o es

tabelecimento de vínculos, o resgate da identidade. Ele deixa de
ser um numero para ser ele mesmo, um pequeno cidadão e pode ser
reconhecido então como uma sintese original.
Sabe-se entretanto que o atendimento das necessidades basi

cas deve ir alem de uma atitude paternalista. A autonomia desse
menor na condição de uma vida mais digna passa necessariamente
pelo acesso que o mesmo deva ter ã escola e ao mundo do traba
lho. Não se conclua, erroneamente, que para ter acesso a isto,
o menor deva ser segregado da sociedade. Retira-lo da sociedade
ou das relaçoes sociais não caracteriza-se como o caminho mais
adequado para sua reinserção participativa e consciente. Micro
ecossistemas sociais, onde escola, moradia, saude e trabalho fa

Ê1'

zem parte do mesmo complexo não apenas segregam, como cumprem a

tarefa posta pelo poder "de resolver" o problema, quando na ver
dade, apenas o esconde. Alem disso existem ainda os limites fun
dionais postos por este tipo de Instituição, como por exemplozse
pretende tirar o menor da rua mas, ao buscar a Instituição fora

do
horario estabelecido, entretanto com o intuito de ter acesso
\
1 escola (que funciona dentro da Instituição) ao menor e negado
a possibilidade do ingresso. Resultado: alem de ficar sem abri
go, ele_fica tambem sem escola. Isso sem falar na questão histo
rica do problema. Ora, a historia da sociedade ja resolveu hã
muito tempo a separação das funçoes de abrigar e educar. A edu
.
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cação deixou de ser ministrada exclusivamente pela familia ainda
na Antiguidade. Nao estaríamos reinventando a roda?
Isto nao significa que o menor que se evadiu a 4 ou 5 anos
de escola e que tem uma disfunção idade/serie significativa, que

!II

nao tenha auto-disciplina nem mental, nem corporal, possa ser

J àz

encaminhado imediatamente apos sua saida da rua para escola re
gplar. Centros de atendimento pedagogico reconhecidos e orienta
dos pela Secretaria de Educaçao, devem viabilizar um trabalho pe
dagógico que resgate a vida escolar do menor, possibilitando seu

rëtørno às salas de aula das escolas regulares. Aliado ainda a
questao_do retorno escolar esta o acesso restrito às vagas ofer
tadas nas escolas. Por preconceito, super-lotaçao, burocratiza
ção, as escolas mantem-se fechadas para essa clientela, contra
dizendo o que determina o proprio Estatuto da Criança e do Ado
lescente. Cabe portanto aos Conselhos Estaduais, às Secretarias
de Educaçao e ao Juizados da Infancia e Adolescência, criarem
mecanismos legais e legítimos que possibilitem o retorno escolar

1
,
~
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deste menino em qualquer epoca do ano.

A Entenda-se portanto que tambem o professor, bem como o a
gente educativo deva conhecer a dinemica desses menores em si
tbaçao de rua. A clareza de sua origem de classe, de seu codigo
de~Etica, de seu comportamento, enfim da producao de sua exis
tencia no espaço da rua, ampliarao as perspectivas de trabalho
ppdagogico junto a essa clientela.
Abordade a questao do direito a educaçao, urge desmistifi
I

car a questao do acesso ao trabalho. Por principio, nenhuma
cfiança ou adolescente deveria trabalhar. Esta fase deveria ser
ﬁoltada a sua formaçao e ao lazer. Entretanto, a necessidade da
lhta pela sobrevivência exige que esses menores ingressem preco
cémente no mercado de trabalho. Sendo assim, sugere-se que aos
menores de 14 anos, seja possibilitado algum tipo de aprendizado

307"""'"`
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e produçao baseados em sistemas cooperativos (escolas oficinas,

etc.). Onde, alem do aprendizado da tecnica, ele possa estabele_
cer o aprendizado de um metodo de analise da realidade. Espe
cialmente as questoes voltadas ao mundo do trabalho: o homem so
se faz homem atraves dp trabalho, situar o historicamente o tra
balho, a relaçao capital/trabalho, a organização como caminho
para a superaçao, etc.
. Aos maiores de 14 anos, conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente, fica permitido o acesso ao mercado formal de traba
lho. Consideradas as questoes postas pelo Estatuto no seu Capi
tulo 59.
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CAPÍTULO v

DO DIREITO à PROFISSIONALIZAÇÃO
e à PROTEÇÃO no TRABALHO

Art. 60 - É proibido qualquer trabalho a menores de qua
torze anos de idade, salno na condiçao de aprendiz.

I Art. 61 - A proteção ao trabalho dos adolescentes e regu
lada por legislação especial, sem prejuizo do disposto nesta
Lei.

Í Art. 62 - Considera-se aprendizagem a formaçao tecnico
profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legis
lação de educaçao em vigor.

Art. 63 - A formaçao tecnico-profissional obedecera aos
seguintes principios:

I - garantia de acesso e frequencia obrigatória ao
ensino regular;

II - atividade compativel com o desenvolvimento do
adolescente;

III - horario especial para o exercicio das atividades.

É Art. 64 - Ao adolescente ate quatorze anos de idade e as

s~ . . _ . .f .

segurada bolsa de aprendizagem.

É Art. 65 - Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos,
sao assegurados os`direitos trabalhistas e previdenciarios.
É Art. 66 - Ao adolescente portador de deficiencia e assegu
èado trabalho protegido.

g Art. 67 - Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime
Éamiliar de trabalho, aluno de escola tecnica, assistido em en
èidade governamental ou não-governamental, e vedado trabalho:

É I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de
um dia e as cinco horas do dia seguinte.
II - perigoso, insalubre ou penoso;
\

K
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-¡ III - realizado em locais prejudiciais ã sua formaçao e
ao seu desenvolvimento fisico, psíquico, moral e social;
i

AÍ IV - realizado em horarios e locais que não permitam a
freqüência ã escola.

É Art. 68 - O programa social que tenha por base o trabalho
educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou
não-governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao ado

'1

lescente que dele participe condições de capacitação para o
exercicio de atividade regular remunerada.
I

Í § 19 - entende-se por trabalho educativo a atividade
laboral em que as exigências pedagogicas relativas ao desenvol
vimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto
produtivo.

§ 29 - A remuneração que o adolescente recebe pelo
trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de
seu trabalho não desfigura o carater educativo.
Art. 69 - O adolescente tem direito ã profissionalização e
a proteçao no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre

~|~.
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¡ I - respeito ã condição peculiar de pessoa em desen
vopvimento;
i

É II - capacitaçao profissional adequada ao mercado de
|

trãbalho.
I

I
I

Iz
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O acesso ao trabalho significa para esse menor, uma.das pou
cas, se nao a unica via para um processo de conquista da cidada
nia. Mais do que agenciar empregos, o Poder Publico (a Institui
I

I

ção que atende ao menino) deve se utilizar desse espaço de tra
balho produtivo para realizar um trabalho educativo. Abordando
as questoes anteriormente levantadas no que se refere ao traba
lho_com os menores de l4 anos, acrescenta-se a multiplicidade
das questões postas no espaço de trabalho e nas relações de tra
¡

balho que cercam o menor no seu cotidiano.
A colocação dos menores egressos de situaçao de rua, ou me
nores carentes no mercado de trabalho formal (conforme preve o

Estatuto da Criança e do Adolescente), não se dá de modo tao fa
cil. Poucas sao as empresas que oferecem uma oportunidade de
trabalho a essa populaçao. E menos ainda são aquelas que tem a
real inteçao de fazer deste espaço, um espaço educativo.
Ê A questao da colocaçao ou não do menor no mercado de traba
i

lho, sofre influencia de diferentes correntes politicas e peda
gbgicas, consideramos essa discussao deveras importante, entre
tanto nao consideramos esse o espaço propício para entrarmos no

L
.
~
.
.
1.~H.

ambito dessa questao.

Nessa discussao sobre a questao do trabalho, ou melhor, so

bre a questao do menor de rua, e preciso, que as entidades orga
1

nizadas (governamentais e nao governamentais), dispam-se de seus
achismos e presunçoes e acabem com o que chamamos de disputa
pela miséria", agindo menor por “inconformismo verbal e confor
1

Iz_

mismo prat1co“*, e mais por resultados concretos.

Q E por abordarmos a urgencia de alternativas (e resultados)
concretos, poder-se-ia por exemplo, utilizar como um dos crite
rios para participação de empresas privadas em licitações publi
cas a necessidade da empresa ter um numero X de menores em seus

quadros funcionais, mantidas e claro as devidas proporções para
1
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que -a mao-de-obra menor nao substituisse a mao-de-obra adulta.
A responsabilidade por essa fiscalizaçao e pelo acompanha
mento e orientaçao educativa do menor caberia ao Conselho Tute
lu

r\ø

far, formado por representantes do Estado, da sociedade, e dos
Órgãos Representativos dessa clientela. Alias a formaçao do Con

selho Tutelar apresenta-se como instrumento fundamental para a
viabilização no atendimento e na defesa de novos moldes, parti
oipativos e democraticos nas politicas e nos programas de aten
dimento desse clientela. Da mesma forma, o Conselho Tutelar tam
bem poderia prestar-se como instrumento de denuncia e cooperação
jbnto às autoridades competentes que averiguam a triste trajeto
ria dos esquadroes da Morte, abuso de poder da Força Policial,
aliciamento de menores, etc.
É Não caberia, entretanto somente ao Conselho Tutelar a res
pbnsabilidade da denuncia e da intervenção nessa problematica. À
sbciedade de um modo geral e~a parcela privilegiada que teve
acesso aos conhecimento produzidos por toda sociedade, cabe a
i

I

«

responsabilidade etica e politica de colocar-se a favor dos in
teresses dessa clientela.
Produzir ciencia, pesquisa, formar profissionais atuando
junto a esses menores em estagios, Instituições, são apenas al

i_, T
.
.
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guns dos espaços a serem preenchidos pelas Universidades. Refe
rﬁndo-nos em especial a area das Ciencias Humanas, há que se
pensar na formaçao dos educadores e dos agentes educativos de um
-I

mbdo geral. Por que linitar a formaçao desse profissional aos
ldmites institucionais da escola, quando grande parte da classe
trabalhadora ainda se encontra fora dela? Nao entenda-se entre
tènto que esta seja uma abordagem que tendencie a negação da es

cbla, muito pelo contrario, sem entender a origem de classe da
queles que se evadiram da escola nunca sera possivel traze-los
de volta a uma nova escola e mante-los nela.
iii... -.‹»_._. % i
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Para finalizar utilizamos as palavras de Herbert de Souza
em seu texto "Pão Nosso" do livro Reflexões para o futuro.

Quando eu era cristão e queria lutar contra a miséria,
meu dia começava com um "Padre Nosso: Tinha fome de

divindade. Hoje, ainda luto contra a miséria, mais meu
dia começa com um "Pao Nosso". Tenho fome de humanida
de".

Herbert de Souza. Reflexões para o futuro.
pág. 21 _ são Pauio. 1993

I

Herbert de Souza, "O Pao Nosso", do livro Reflexões para o fu
muro. pág. 15 _ 1993
|
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ANEXO 12

Eles não querem so comida...
Querem por inteiro e nao pela metade

Albergue, abrigo, casa ou lar? Mais do que qualquer uma des
sas opçoes, o que percebe-se no trabalho cotidiano com as crian
ças e adolescentes de rua e que eles não querem so comida, querem
estabilidade, segurança, querem as pessoas e~as “coisas” por in
teiro e nao pela metade.
A proposta de Albergagem da Casa do Pia embora tenha sido
planejada minuciosamente, desde a entrada do menino até a sua ho

ra de dormir e tenha se tentado introduzir um carater educativo

em todas essas atividades, fica-nos nítido agora que em toda a
sua dinamica faltou a compreensão basica de que a educacao traba

'A

lha valores, convicções e que isso não se dá a curtíssimo prazo,
como se pode esperar que crianças advindas de uma estrutura so
cial e familiar destrocadas, com sua propria estrutura fisica e
psäquica em permanente instabilidade se comportassem amavelmente,

acreditassem em nos, afinal que motivos teriam para tal?

g Porque os meninos não ficam aqui, se estamos lhes dando tu
do? Esta e a pergunta que muitos se fazem até hoje, sem compreen
der porque as criancas preferem a rua doƒque um Albergue onde as
mesmas tem comida, cama, banho, recreação e então o que faltou ou
ainda falta para que essas crianças se fixem?
Embora no Projeto Casa do Pia a pag. 13, leia-se, "nao per

mitir que a visao do ladrão, do homicida, do traficante, do vi
ciado existentes nos prontuários e relatorios origine pre-roncei

Í
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gos a respeito dos educandos, impeditivos da crença e da esperan

ua da transformacão", o ue se viu na ratica institucional foi
J'

qustamente essa concepção, o estigma e o preconceito foram e são
mais fortes, a impossibilidade de enxergar alem do marginal, do

qenor infrator, do trombadinha, a impossibilidade de enxergar a
penas a criança ou o adolescente gerou enormes conflitos tanto
pessoais como profissionais, quase todas atitudes desses meninos
ekam vistas como agressão, subir numa arvore, por exemplo, era
tido como desrespeito ãs normas vigentes, sem falar nas decisões
equivocadas quando de acontecimentos realmente graves e que pre
cisavam da intervenção da DPM (Delegacia de Proteção ao Menor).

I Pelo desgaste emocional dos profissionais, seus conflitos
pessoais e profissionais (aqui me refiro aos educadores sociais
que na sua maioria tem nivel superior, nas mais deversas áreas ou

está cursando e e obvio que não escolheram esta atividade por
opção propria, quando um descontentamento ou frustação entre os

mesmos), aliados a erros de operacionalização do trabalho por
parte de equipe tecnica, acabamos por contribuir para que os me
ninos cada vez mais oscilassem na sua freqüência na Casa, Casa

,I , \z f
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I

qpe quanto mais insistiamos que era o espaço deles, o lar, mais
apirrava-se os preconceitos, as frustaçoes, a impotencia, o des
contide das situações que ate não eram tão sérias, mas tornavam
se pela paranóia instalada, ou seja, mais os mandavãmos para a
I

L...
I
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rua.

É Constatou-se, no entanto, que uma media de 25 meninos manti
veram e ainda mantem um vinculo forte com a Casa, demonstrando
que apesar das muitas dificuldades, houveram esforços que fruti
ficaram e que exigem mais esforços para que os mesmos segam enca
minhados da melhor forma possivel ã outras instituições ,apos os
15 anos. Para os meninos que ainda estão em conflito entre a rua
e a Casa e preciso ter claro que esses meninos estão em busca. de

II*

uma perspectiva de vida, perspectiva esta, que vai além das ati
vidades pelas atividades, da ocupação do tempo, estão em busca de
vínculos fortes que lhe garantam a estabilidade emocional neces

saria ã reestruturação de suas vidas.,
Nota-se entre as crianças e adolescentes o valor dado ã es
cola embora muitos deles ja tenha passado por ela com experien
cias pouco agradãveis, veem nela uma possibilidade de perspecti
va, que não podemos perder dentro do trabalho com essas crianças,
tendo a compreensão que somente a educação não solucionarã toda a
problematica dos meninos de rua. É necessario acabar com o mono

pólio dos serviços, da Pedagogia, ora Psicologia, ora o Serviço
Social, somente um esforço_conjunto, sem vaidades, podera possi
bilitar aos meninos condições para que se fixem e acreditem que
desta vez terão algo por inteiro e não pela metade e que não per
derão tudo a qualquer momento por descaso do Poder Publico ou por
nossa incompetência tecnica e politica.
É necessario compreender que os avanços com essa clientela,

em particular, se dara a medio e longo prazo e que a avaliação
desses avanços numa proposta de abrigo nem sempre e exatamente
igual para todas as crianças, nem todas dão o mesmo passo ao mes
md tempo, por isso existem avanços na Casa do Pia (Albergue) que
não constam nos relatorios de praxe, por exemplo, diminuição do
nivel de agressividade, mudanças de hãbitos de higiene, diminui
ção do uso de drogas (cola, maconha), respeito ã normas quando a
criança compreende o porque delas, evolução na afetividade, etc.
Ou sejam esta criança precisa de uma referencia solida, para

outras crianças geralmente a referencia são os pais, para as nos
sas, somos nos, profissionais que atuamos com ela e que por ve

Íz

zes fazemos a função do pai e da mãe. É urgente que se faça um
enxugamento austeio na proposta, pois não e possivel morar, vi
ver, ter um lar com mais de lOO pessoas reproduzindo os mesmos

í
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conflitos da sociedade, da rua, da familia.
Atitudes como retribuiçoes às agressões dos meninos so ser
viram para reforçar a identidade de marginal;
A

- Seu debil mental, sera que você nunca vai se compor
tar como gente!

M - Sua puta, sua piranha!
A_

Piranha e a tua mae que não te deu educaçao.

A « Ele passou a mao na minha bunda, eu exijo providen
cias.
M - O guarda tambem me bateu, isso voces não viram.

A - Ele tem que ir para a DPM (Delegacia de Proteção ao
Menor) afinal atirar uma pedra no Guarda Municipal e
ato infracional grave.

A ~ Qualquer dia havera um estupro aqui, esses meninos
nao param de se masturbar.

A - Bateu tem que levar.

A = Adulto (tecnicos, educadores, guardas)
M = Menino

_!| ,
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¡ Apos um ano de trabalho conseguiu-se avanços Çom a Guarda
Municipal que ja se mostra disponível para uma açao mais educati~
va do que repressiva, ate chegar a este ponto foram gritos, chu
I
tes, armas em punho, cassetetes preparados e os proprios meninos
começaram a ter uma relaçao mais amigavel com os Guardas depois
I

1

que os mesmos de “desarmaram“.

;_ É preciso baixar as armas para compreender em que meio este

merino foi e esta sendo gerado para ajuda-lo a sair, superar e
mudar o contexto do qual faz parte.

Jussara Charello
PEDAGQGA ATUANTE como

VICE DIRETQRA DO ALBERGUE

DE NOV 92 à SET 93
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