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(...) Sabemos que a força propulsora da transformação social está na prática 
do maior de todos os mandamentos da Lei de Deus: o Amor, expressado na 
solidariedade fraterna, capaz de mover montanhas."Amar a Deus sobre todas 
as coisas e ao próximo como a nós mesmos" significa trabalhar pela inclusão 
social, fruto da Justiça; significa não ter preconceitos, aplicar nossos melhores 
talentos em favor da vida plena, prioritariamente daqueles que mais 
necessitam. Somar esforços para alcançar os objetivos, servir com humildade 
e misericórdia, sem perder a própria identidade.  

Cremos que esta transformação social exige um investimento máximo de 
esforços para o desenvolvimento integral das crianças. Este desenvolvimento 
começa quando a criança se encontra ainda no ventre sagrado da sua mãe. As 
crianças, quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e esperança. Não 
existe ser humano mais perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos 
que as crianças. 

Como os pássaros, que cuidam de seus filhos ao fazer um ninho no alto das 
árvores e nas montanhas, longe de predadores, ameaças e perigos, e mais 
perto de Deus, devemos cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, 
promover o respeito a seus direitos e protegê-los. 

Dra. Zilda Arns Neumann, trechos do último discurso no Haiti, 2010 

 



 
 

RESUMO 

 

Esse trabalho analisa como vem sendo desenvolvido o processo de formação de 
Líderes da Pastoral da Criança, que atuam voluntariamente em milhares de 
comunidades no Brasil e no mundo, com o compromisso de combater a 
mortalidade infantil, pela orientação junto às famílias, no seu contexto familiar e 
comunitário. O trabalho procura fortalecer o compromisso com a construção da 
cidadania, conforme consta no Guia do Líder. A Organização Pastoral da Criança 
surgiu no Brasil no ano de 1983, fundada pela médica e sanitarista Dra. Zilda Arns 
Neumann. Depois de 30 anos de atuação, principalmente no campo da saúde, a 
organização vem provando que com medidas simples e de baixo custo pode-se 
diminuir expressivamente a mortalidade infantil. Esse estudo no campo educativo 
analisa a proposta de formação da Pastoral da Criança, tendo como referencial 
conceitos fundamentais da pedagogia de Paulo Freire. É uma pesquisa qualitativa 
na qual foram utilizados procedimentos de análise de documentos e entrevista 
semiestruturada. Concluiu-se que o trabalho de formação das líderes, embora 
demonstre resultados positivos na prevenção e cuidados com a saúde da criança, 
para avançar no horizonte da educação crítico-libertadora, precisa aprofundar a 
sua ação, por meio da problematização e análise de situações-limites, 
encontradas no campo de trabalho, junto às comunidades atendidas pela Pastoral 
da Criança. 
 

Palavras-chave: Pastoral da Criança. Formação. Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes how the Pastoral da Criança training leaders process has 
been developed by people who are volunteer in thousands of communities in 
Brazil and other countries, with the commitment to fight infant mortality of followed 
up families, in the community environment. The work of the leaders aims to 
strengthen the engagement with the goal of constructing citizenship, as stated in 
the Leader’s Guide Book. The Pastoral da Criança. Organization was launched in 
Brazil in 1983, by the doctor and sanitarian Zilda Arns Neumann. After 32 years of 
acting mainly in the health field, the organization has been demonstrating that with 
simple and low-budget initiatives it is possible to reduce expressively child 
mortality. This paper in the educational field analyzes the training proposal of 
Pastoral da Criança, taking as reference the key concepts of Paulo Freire 
pedagogy. This is a qualitative research using the analysis of procedures and 
semi-structured interviews. The conclusion drawn from this research is that the 
process of the leaders’ training, although demonstrate very positive results in the 
prevention and children health care, to advance in the horizon of critical-liberating 
education, need to deepen its action, through problem based learning and analysis 
of borderline situations, found in the work field, along with the communities 
followed up by Pastoral da Criança. 
 

Keywords: Pastoral da Criança. Education. Paulo Freire. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Nascido dentro de uma comunidade católica, minhas referências iniciais 

eram os trabalhos desenvolvidos dentro da paróquia, na qual minha família, de 

origem italiana, morava. Revivo a lembrança dos meus antepassados que 

migraram do Norte da Itália para o Brasil, fugindo da miséria e da epidemia da 

“febre de tifo” que se espalhava pela Europa, por volta do ano de 1880. Vieram 

para o Brasil, pois aqui haveria condições melhores de sobrevivência e com 

promessa de um “pedaço de terra” para o plantio e sustento. Sem instrução e 

analfabetos se fixaram na região de Curitiba e por aqui se estabeleceram. A 

educação letrada não era uma primeira prioridade, pois tinham que trabalhar 

para poder sobreviver.  

 As gerações posteriores também tinham em mente o trabalho e nesse 

sentido a igreja católica era uma referência, pois, além de realizar o 

acompanhamento espiritual, organizava também a comunidade. O padre era a 

pessoa com maior grau de instrução e ainda era a pessoa que fazia a ligação 

com Deus. A religiosidade era fonte fundamental de vida, que mantinha a 

esperança de dias melhores sem fome e sem doenças.  

 Nessa comunidade havia a escola paroquial, que era conveniada com o 

sistema público estadual, de corrente tradicional. Neste ambiente fui formado 

até minha adolescência. Por algumas vezes, visitei algumas comunidades 

afastadas no interior, onde moravam famílias em situação menos favorecidas 

economicamente e em condições sub-humanas, que ocupavam 

desordenadamente áreas próximas aos mananciais, o que era proibido por lei. 

No entanto, por ineficiência dos órgãos competentes esse tipo de “loteamento 

clandestino” se multiplicava. Nessa época não entendia muito bem esse 

fenômeno de haver pessoas vivendo nesses lugares com péssimas condições 

de sobrevivência. Na década de 90, entrei num seminário para formação de 

religiosos, que atuavam na preservação das garantias dos direitos sociais dos 

povos migrantes. A partir daí, comecei então a me questionar sobre: “Por que 

poucos têm muito e por que muitos têm pouco?”.  

Atuando profissionalmente como educador social na cidade de São 

Paulo, numa instituição abrigo de crianças carentes, tive a oportunidade de 



visitar algumas famílias nas periferias dessa grande metrópole e também lá 

encontrei condições de vida sub-humana. Surgiu, então, a necessidade de 

fundamentação teórica um pouco mais sólida para atuar na área da educação.  

Na graduação em Pedagogia, tive o primeiro contato com as obras de 

Paulo Freire, inicialmente a Pedagogia da Autonomia. Nessa obra encontrei os 

primeiros fundamentos que me levaram a entender que os educadores 

comprometidos com uma educação libertadora precisam ser corajosos, 

coerentes com essa escolha e buscar a competência cientifica, técnica e 

filosófica. 

 Em 2007, começa uma nova fase na área profissional. Mudei-me para 

Curitiba a fim de enfrentar outro desafio também no campo social, na Pastoral 

da Criança, uma das maiores organizações não governamentais da América 

Latina. Esta foi criada, no ano de 1983, pela médica e sanitarista Dra. Zilda 

Arns Neumann, para combater uma verdadeira “chaga social”, a mortalidade 

materno-infantil. Sua fundamentação no espirito do Evangelho busca 

estabelecer uma relação muito próxima entre a Fé e Vida. O que na época 

chamou-me atenção era a capacidade de organização que a Pastoral da 

Criança criou ao longo dos anos fazendo com que alguns dos seus objetivos 

fossem alcançados.  

 Além de combater a mortalidade materno-infantil, a metodologia utilizada 

propunha a partilha do saber, o compartilhamento das responsabilidades do 

cuidado com as crianças junto com a família, o ecumenismo, a organização 

comunitária e o acompanhamento de ações junto à esfera pública. Dra. Zilda 

Arns com sua forma amorosa e competência técnica reuniu milhares de 

voluntários que com clareza e focados nos objetivos demonstraram na prática 

ser possível desenvolver ações de saúde, educação e cidadania em 

comunidades carentes, salvando a vida de milhares crianças e gestantes.  

 No mês de abril de 2013, tive a oportunidade de aprofundar meus 

estudos, realizando o Mestrado, por meio da concessão de uma bolsa de 

estudos pela Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Devido à minha 

formação na graduação em pedagogia e a experiência na área educacional, 

visitando várias comunidades, principalmente na região Norte do Brasil, em 

função de meu trabalho na Pastoral da Criança, inquietei-me com relatos dos 

Líderes e famílias que demonstravam visões conformistas e individualistas em 



relação às suas situações de vida e explicações fatalistas em relação ao 

mundo. 

 O problema que me proponho a investigar parte de minha vivência 

profissional de sete anos, na Pastoral. O estudo busca compreender se o 

processo formativo da Pastoral da Criança desenvolvido com os Líderes, tanto 

no processo inicial, quanto na formação contínua, aproxima-se da proposta 

freireana de formação permanente.  

A pesquisa orienta-se pela abordagem qualitativa compreendida 

conforme a proposição de Chizzotti: 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 
locais que constituem objetos de pesquisa para extrair desse convívio 
os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a 
uma atenção sensível. Após essa percepção o autor interpreta e 
traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e 
competência cientificas, os significados patentes ou ocultos do seu 
objeto de pesquisa (CHIZZOTTI, 2010, p. 28). 
 

 A coleta de dados envolveu levantamento bibliográfico e entrevistas.   

 

A grande vantagem da entrevista é que ela permite captação imediata 
e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo 
de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista bem 
feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente 
pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de 
escolhas nitidamente individuais (LUDKE; ANDRE, 2004, p. 34). 

 

 Dentre os documentos analisados, destaco o Guia do Líder, bem como a 

realização de 14 entrevistas semiestruturadas com Líderes. As entrevistas 

foram por mim gravadas e transcritas. 

  Com esse trabalho viso aprofundar e buscar reflexões sobre o 

processo de formação de Líderes, analisando o contexto histórico, desde a 

fundação da Pastoral da Criança. Foi realizada uma análise documental e 

pesquisa em comunidades, para verificar como os Líderes entendem o seu 

trabalho, para assim analisar de que forma a proposta hoje na Pastoral da 

Criança está sendo entendida. 

Com o estudo mais aprofundado do referencial freireano e com a 

participação na Cátedra de Paulo Freire na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, percebo que vários questionamentos vêm ao encontro de algumas 

expectativas que carrego, trazendo fundamentação para minha forma não só 



de pensar, mas também de agir. Ao final de muitas aulas da Cátedra, saio com 

muitas inquietações sobre as reflexões expostas e, ao mesmo tempo, tenho a 

oportunidade de sistematizar o que penso e o que procuro praticar de maneira 

ainda tímida.  

 À medida que estudo e conheço um pouco mais sobre Paulo Freire, 

percebo que suas reflexões são fonte inspiradora de vários movimentos e 

organizações sociais. Nessa direção, a Pastoral da Criança assimilou a 

necessidade de se fazer algo em prol da defesa de milhares de crianças e 

gestantes que tinham suas vidas ceifadas por causas banais e pela falta de 

acesso aos meios de saúde, enfatizando que as pessoas precisam de 

condições dignas de sobrevivência independente da região onde vivem.  

 Segundo Frei Betto, em artigo escrito por ocasião do falecimento da Dra. 

Zilda Arns, no terremoto no Haiti ocorrido em 2010, a Pastoral da Criança se 

inspirou na pedagogia de Paulo Freire, principalmente quando se refere à 

organização e multiplicação do saber: 

 

Zilda Arns arregaçou as mangas e, inspirada na pedagogia de Paulo 
Freire, encontrou, primeiro, os recursos humanos capazes de 
mobilizar milhares de pessoas em prol da drástica redução da 
mortalidade infantil: mães e pais das crianças de zero a seis anos de 
idade, atendidas pela Pastoral, transformados em agentes 
multiplicadores (BETTO, 2010, p. 1). 

 

A Pastoral da Criança é um Organismo de Ação Social da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil e, portanto, um órgão vinculado à Igreja Católica. 

Tem como um dos seus objetivos fundamentais a democratização do 

conhecimento por meio de ações básicas de saúde, nutrição e educação. 

Destaco a importância da educação dentro desse processo.  

Na igreja Católica a educação é tratada de uma forma especial no 

Concílio do Vaticano II (1963-1965). Segundo Condini (2014), o Concílio afirma 

que a educação é um guia para a solidariedade e a busca pela participação do 

ser humano na vida social, política e econômica de sua comunidade. E para 

que isso aconteça, é preciso que o diálogo entre as diversas comunidades 

esteja presente, além do respeito às diferenças, visando à construção do bem 

comum. Assim, Paulo Freire entende o papel educativo das igrejas na América 

Latina: 



 

As Igrejas, de fato, não existem, como entidades abstratas. Elas são 
constituídas por mulheres e homens “situados”, condicionados por 
uma realidade concreta, econômica, política, social e cultural. São 
instituições inseridas na história, onde a educação também se dá. Da 
mesma forma, o quefazer educativo das Igrejas não pode ser 
compreendido fora do condicionamento da realidade concreta em que 
se acham (FREIRE, 2007, p. 123). 

 

A Igreja, quando libertadora, luta em defesa da vida, não compactua 

com os opressores e com as injustiças sociais. Inserida num contexto histórico, 

luta para transformá-lo, tendo em vista a promoção da justiça, tornando-se um 

espaço de fraternidade, paz e dignidade para todos. Desenvolve uma 

educação na e para a liberdade, pela qual cada ser humano é capaz de se 

reconhecer como sujeito do conhecimento e da história sem discriminações, 

seja homem, mulher, rico ou pobre. Todos deverão assumir o compromisso 

com o oprimido não somente com programas assistenciais e paliativos, mas se 

preocupar com que ele exerça sua cidadania em plenitude.  

Entre as décadas de 1990 e 2000, com o surgimento das Organizações 

Não Governamentais (ONGs), a sociedade civil se organiza e faz com que o 

Estado crie leis para regulamentação das entidades sociais. Os movimentos e 

organizações sociais começaram a firmar parcerias em projetos sociais 

ambientais, educativos e de promoção humana. Junto com a consolidação das 

boas práticas surgem também entidades somente com fins corporativos e 

ainda algumas que funcionam somente como “fachada” para desvio de 

recursos.  

Alguns avanços aconteceram, porém ainda há um longo percurso para 

buscarmos uma sociedade com menos desigualdades e mais direitos sociais. 

Na década de 90, o neoliberalismo contribuiu para o aumento dessa 

desigualdade. Com a pouca interferência do estado, deixando a “mão invisível” 

regular o mercado, abriu-se um abismo entre ricos e pobres, originando, assim, 

crescimento da violência, consumismo desenfreado e a perda da esperança.  

Paulo Freire, ao focar o Neoliberalismo em sua obra À sombra dessa 

mangueira, esclarece: 

 

Chamo a atenção para certa implicação presente de forma velada 
nos discursos neoliberais. Quando falam da morte da História, das 
ideologias, das utopias e do desaparecimento das classes sociais, me 



dão certeza de que defendem um fatalismo a posteriori [...] agora 
defendem o fim da História saúdam o “novo tempo” o da vitória 
“definitiva” do capitalismo como um futuro que tardou, mas chegou, 
para acabar com a própria História (FREIRE, 1995, p.33). 

 

Ao visitarmos os rincões mais distantes ou as periferias das grandes 

cidades brasileiras, notamos que os direitos humanos são negados, a todo o 

momento, devido às péssimas condições de sobrevivência; no entanto, ao 

adentrarmos na casa de alguma família, lá encontramos aparelhos com a mais 

alta tecnologia como televisores, computadores e celulares multifuncionais com 

acesso às redes sociais que oferecem a sensação de que fazemos parte de 

uma grande família virtual. Para essas pessoas basta viver no mundo individual 

e virtual e esquecer de todo o conjunto, dos problemas que a comunidade vive. 

Há um processo de desumanização, e para isso basta preservar o direito 

individual, gerando despreocupação com o coletivo e o futuro da humanidade. 

O que notamos é que a competitividade prevalece sobre a solidariedade. Os 

esvaziamentos dos espaços coletivos de participação política foram 

desaparecendo, deixando algumas lacunas. Essa nova realidade começou a 

decretar o fim de ideias e projetos coletivos.  

Encontramos as pessoas nas comunidades imersas numa apatia e no 

discurso fatalista, como “o mundo é assim mesmo”, “sempre foi assim, porque 

Deus quer”, negando a responsabilidade do homem ser homem, do homem ser 

um ser transformador e responsável pelas suas ações, como se fosse um ser 

neutro, um objeto incapaz de intervir na realidade para poder mudá-la. Paulo 

Freire e as pessoas comprometidas com uma educação humanizadora não 

aceitam esse tipo de mentalidade, pois educar é construir, libertar, criar novas 

possibilidades e reinventar a história a cada tempo. Na educação libertadora 

comprometida com a transformação da realidade, incluindo o homem como ser 

atuante, deve-se buscar a reflexão do homem sobre sua realidade, ou seja, 

partindo da analise crítica, fazendo um desvelar da realidade.  

 Por acreditar no potencial e na importância do trabalho exercido por 

milhares de Líderes da Pastoral da Criança, somos levados a crer que a 

verdadeira transformação social só acontecerá por meio da organização 

comunitária de pequenos grupos que unidos buscam seus direitos e cobram 

dos órgãos públicos que ofereçam e garantam os direitos sociais. A partir 



dessa perspectiva, essa pesquisa buscou dialogar com alguns conceitos 

fundamentais da pedagogia freireana.  

 Esse trabalho foi organizado com a seguinte estrutura: 

 No Capítulo I, é apresentada uma abordagem histórica de movimentos e 

correntes como o Movimento de Cultura Popular, a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, o Movimento de Educação de Base, as Comunidades 

Eclesiais de Base, a Teologia da Libertação e a Pastoral da Criança. Seguirei 

uma linha histórica, procurando evidenciar alguns aspectos que propiciaram o 

surgimento da Pastoral da Criança, as influências e as pessoas que tiveram um 

papel importante na sua disseminação, fortalecimento e reconhecimento do 

seu trabalho e da sua metodologia. Também será descrita a estrutura e 

funcionamento da Pastoral da Criança. 

 No Capítulo II, discute-se o referencial freireano para fundamentar a 

análise do processo de formação de Líderes da Pastoral. Serão analisados os 

conceitos Diálogo, Problematização, Conscientização e Participação.  

 No Capítulo III, apresenta-se o que é um Líder da Pastoral da Criança, 

como se desenvolve a sua formação pela entidade, quais as funções que 

desempenha e suas as ações básicas, complementares e opcionais e, ao final, 

desenvolve-se a análise desse processo de formação com o crivo dos 

conceitos da pedagogia de Paulo Freire.    

 Nas Considerações Finais, são apresentadas possibilidades para fazer 

avançar a formação de Líderes da Pastoral da Criança, em uma perspectiva 

crítico-libertadora. 

 

 

 

  



CAPÍTULO I - A PASTORAL DA CRIANÇA E O CONTEXTO HISTÓRICO 

  

 

 Historicamente, o Estado brasileiro caracterizou-se pela ineficiência em 

relação às ações sociais. Na década de 60, este espaço começa a ser ocupado 

por outros grupos da sociedade que se organizam voluntariamente, com uma 

visão diferenciada, não só assistencialista, mas voltados à promoção humana, 

combatendo as desigualdades sociais e envolvendo os cidadãos de diferentes 

credos, gêneros e etnias. Surgem então movimentos que propunham por meio 

de uma educação libertadora combater as desigualdades sociais. Por exemplo, 

o Movimento de Cultura Popular inspirado nas reflexões de Paulo Freire foi 

fundamental e despertou diversos movimentos que vieram a seguir.  

 Na Igreja Católica, até então conservadora e com um espirito de “amor 

ao próximo” atuando pelas “obras de misericórdia” voltadas para assistência, 

surge um movimento da ala progressista com pensamentos que começam a 

ser colocados em prática no Concílio Vaticano II 1, entre os anos de 1962 e 

1965, e reafirmados nas Cartas de Medelín (1968)2 e Puebla (1979)3, 

mostrando claramente a opção de trabalho voltado aos mais pobres.  A 

intenção era se aproximar dos mais pobres excluídos da sociedade e oferecer 

mais espaço, no meio eclesial, para atuação de leigos e assim através da 

atuação nas comunidades pudessem organizá-las para que se combatessem 

as injustiças e as desigualdades sociais.  

 No Brasil e na América Latina, a Igreja se organiza em alguns 

movimentos como a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) em 1955, o Movimento de Educação de Base (MEB) em 1961, as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) em 1969 e a Teologia da Libertação 

em 1970.  

                                                           
 

1
 Concílio Vaticano II: foi convocado pelo Papa João XXIII, que iniciou em 1961 e 

terminou em 1965 com o Papa Paulo VI. Foram quatro conferências, com objetivo de fazer 
reformas e refletir sobre as questões entre a Igreja e a relação com os fiéis, ritos e os costumes 
da época.    
 

2
 Cartas de Medelín: foi o resultado da Segunda Conferência Episcopal Latino-

Americano, ocorrido em 1968. Discutiu-se sobre promoção humana, evangelização e 
crescimento na fé e igreja visível e suas estruturas. A temática proposta foi “A Igreja na 
presente transformação da América Latina à Luz do Concílio Vaticano II”.  
 

3
 Cartas Puebla: foi o resultado da Terceira Conferência Episcopal Latino-Americano, 

que aconteceu em 1979. O tema para discussão foi “Evangelização no presente e no futuro da 
América Latina”.  



É importante destacar o papel de Dom Helder Câmara que, durante o 

século XX, idealizou e criou a CNBB em 1955, exercendo um papel 

fundamental de articulação no Concílio Vaticano II. Outro aspecto importante 

de Dom Helder foi sua atuação durante a Ditadura Militar que começou em 

março de 1964. Nesse período não se intimidou com as ameaças e sempre 

defendeu os pobres, oprimidos e os perseguidos políticos. Outra personalidade 

importante como defensor dos direitos humanos que combateu o regime 

ditatorial foi Dom Paulo Evaristo Arns, um dos fundadores da Pastoral da 

Criança. Devido às brutalidades e atrocidades cometidas por esse regime, 

atuou fortemente em defesa dos direitos humanos, sendo contrário a qualquer 

forma de repressão.  

 

 

1.1 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 

O Movimento de Educação Popular foi uma das várias expressões e a 

mais importante que surgiu junto às camadas populares, por volta da década 

de 1960. A discussão em torno da educação popular começa a ser embasada 

principalmente por Paulo Freire. O Movimento de Educação Popular se 

configura, ao longo dos anos, como uma quebra na estrutura social, pois foi 

criado com a intenção de alfabetizar um grande número de pessoas para 

serem incluídas no processo eleitoral. No entanto, não contavam os líderes 

populistas da época que as pessoas que eram alfabetizadas dentro da 

proposta do Movimento de Educação Popular eram mais exigentes, pois além 

de alfabetizadas também eram politizadas. Na perspectiva do referencial 

freireano, pode-se afirmar que passavam de uma consciência ingênua a uma 

consciência crítica, capaz de tornar os educandos sujeitos do processo e da 

sua própria história. 

Um dos primeiros sinais concretos do referencial freireano, segundo 

Fávero (2013), aparece concretamente em 1958, nas propostas feitas na 3ª 

Comissão de Estudo, no seminário regional realizado em Pernambuco, visando 

à preparação do II Congresso Nacional de Educação de Jovens e Adultos 

ocorrido em setembro de 1958, no Rio de Janeiro. Esta comissão da qual 



Freire foi relator, o tema foi “A educação de adultos e as populações marginais: 

o problema dos mocambos”. Este tema se refere aos povos marginalizados do 

Recife que moravam em “mocambos” como eram chamadas as habitações 

dessa população. A proposta de trabalho junto a esse povo se fundamentava 

no conhecimento crítico da realidade, fazendo com que esses moradores não 

apenas se alfabetizassem, mas que por uma ação conjunta, pudessem fazer 

parte do trabalho, da produção e do rendimento, saindo da condição de 

marginalizados. Ao educador caberia então deixar o discurso e adotar a 

discussão, utilizando técnicas de educação de grupos, rádio, cinema e 

imprensa.  

Desse Congresso surgiram algumas novas ações. As propostas 

apresentadas por Freire pouco foram consideradas e as classes populares 

continuavam com o modelo tradicional no processo educativo. Porém, segundo 

Fávero (2013), na gestão de Miguel Arraes, como prefeito do Recife, em 1960, 

essas propostas tomaram forma e podem ser compreendidas como fundantes 

da Educação Popular. 

 

Educação Popular é entendida neste primeiro momento como, um 
processo educativo dialógico que parte das necessidades da 
população pobre, marginal, para ajuda-la a se preparar para participar 
da transformação das condições de sua existência, tendo em vista a 
construção de uma sociedade democrática (FÁVERO, 2013. p. 51). 

 

Com essa concepção a educação popular nos traz uma proposta e 

esperança de que outro mundo é possível. É uma proposta que vai se 

construindo por uma educação baseada na ciência que promove a 

transformação da realidade. Percebe-se que a história da educação popular é 

marcada por conhecimentos teórico-práticos, engajamento político dos 

envolvidos no processo, carregados de intencionalidade, valores e crenças que 

buscam a humanização no seu sentido pleno. Buscam o que Paulo Freire se 

refere ao “ser mais”. O ser humano curioso por natureza e como ser consciente 

do seu inacabamento está em constante busca para “ser mais”. Na pedagogia 

freireana, a busca pela humanização provoca principalmente os oprimidos, a 

partir do diálogo e da problematização, formarem meios concretos para 

chegarem ao seu ser mais, colocando a história como possibilidade e não 

como algo determinado.  



A educação popular traz um forte apelo ao espírito democrático e 

apresenta uma profunda coerência entre teoria e prática, carregada de uma 

radicalidade que desvenda a realidade. Isso acontece na organização das 

comunidades populares que tenham clareza da necessidade da superação das 

injustiças sociais. Nota-se que a educação popular respeita os seres, seja qual 

for sua posição/ocupação dentro da comunidade, considerando o saber que 

cada um carrega dentro de si.  

No seu caminhar, enquanto processo formativo, a educação popular é 

carregada de clareza política que supera as diferenças entre os envolvidos 

como, por exemplo, a ideia de que somos seres salvadores das comunidades 

pobres e que as pessoas que nela habitam nada sabem. Pelo contrário, 

considera de suma importância a presença e participação das pessoas em 

todos os momentos formativos e que se pode unir forças, ao mesmo tempo em 

que se ensina se aprende e se aprende ao mesmo tempo em que se ensina. 

Supera os preconceitos de raça, de classe, de sexo e nesse sentido luta por 

um processo de democratização das relações humanas, buscando despertar a 

solidariedade entre as pessoas. Procura introduzir nas comunidades o diálogo 

para que, partindo da problematização da realidade vivenciada, gere a 

conscientização das pessoas, no sentido de que superem a tradição autoritária 

imposta pelas classes opressoras, sendo sujeitos do processo e não somente 

expectadores passíveis de manipulação.  

Um trabalho comunitário ao realizar-se como prática política, 

provavelmente, provocará conflitos sociais, pois serão afloradas as 

contradições e tensões, pois todos carregam crenças e valores. Isso deixa 

claro, portanto, que não existe neutralidade dentro de qualquer que seja o 

processo educativo. A educação popular, dessa forma, sabe reconhecer a 

participação das classes populares e faz-se necessária para que 

verdadeiramente as pessoas despertem como agentes de transformação e não 

como objetos de domesticação.  

 

 

1.2 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB)  

 

 



A Igreja Católica, historicamente conservadora e autoritária, com a 

Encíclica Rerum Novarum (1891)4, do Papa Leão XIII, começa a se aproximar 

dos mais pobres, das classes menos favorecidas. Com a reformulação do 

estatuto da Ação Católica Brasileira, em 1950, se formulam propostas para a 

criação de movimentos específicos para maior participação dos leigos. Um dos 

principais articuladores dentro da Igreja Católica, na América Latina, foi Dom 

Helder Câmara. É dele a proposta e criação da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), em outubro de 1952, com a pretensão de formar os 

leigos nas dioceses que se voltassem para assuntos políticos e sociais.  

 

Podemos dizer que os motivos que levaram Dom Helder a idealizar a 
criação da CNBB foram: o fato de a Igreja não possuir uma 
coordenação nacional para expandir a formação de outras dioceses, 
como também a necessidade de participar com maior intensidade nas 
questões politicas e sociais que envolviam a nação brasileira e os 
processos de renovação em curso na Igreja (CONDINI, 2008, p. 20). 
 

 Com a criação da CNBB a intenção era poder estruturar e reunir todo 

episcopado, obtendo assim um discurso mais afinado em torno dos problemas 

sociais brasileiros. Exerceu influência nesse movimento o pensamento do 

filósofo francês Jacques Maritain, através das obras Humanismo Integral5 e 

Cristianismo e Democracia6. Para Condini (2008), a forma de pensar de Dom 

Helder tinha a intenção de tirar o homem da histórica situação e condição de 

marginalizado e fazer com que a Igreja Católica se preocupasse com os menos 

favorecidos. 

Na década de 60, com o Concílio do Vaticano II, iniciado pelo Papa João 

XXIII e concluído pelo Papa Paulo VI, aparecem sinais concretos dessas 

intenções. Com os Congressos Episcopais Latino – Americanos de Medellin 

(1968) e Puebla (1979), a Igreja, ao afirmar uma “opção pelos pobres”, introduz 

temas e posições que tratam da realidade social, incluindo direitos humanos, 

democracia, educação, desarmamento e desigualdade. Começam a se 

                                                           
 

4
 Rerum Novarum em português quer dizer “Das Coisas Novas” é uma encíclica do Papa Leão 

XIII, advindo de reflexões de cunho social, trazendo as condições das classes trabalhadoras, visto que 
levantou questões que surgiram durante a revolução industrial. O documento ainda traz princípios que 
deveriam ser praticados em vista da justiça na vida social. 
 

5
 Humanismo Integral: a obra se refere a uma reconciliação entre a democracia e o catolicismo, 

condenando os regimes totalitários (Condini, 2008, p. 119). 
 

6
 Cristianismo e Democracia: a obra trata em passar de uma democracia mascarada pela 

hipocrisia e pela falta do espírito evangélico para uma democracia humanizada (Condini, 2008, p. 121). 



delinear algumas ações de trabalho pelas Comissões de Justiça e Pastoral, 

Pastoral de Ação Social, Educação Libertadora, Catequese Renovada, 

Conselhos de Pastoral e Pastoral de Conjunto.  

O Documento de Medellín traz a proposta para a construção da 

educação libertadora, colocando como missão da Igreja a construção dessa 

educação. Já o documento de Puebla refere-se ao amor preferencial, mas não 

exclusivo, pelos pobres, com disposição para uma libertação integral dos 

homens e dos povos, para se chegar a metas mais humanas e cristãs. Com 

essas ações a Igreja Católica na América Latina atua na defesa dos direitos 

humanos, denunciando as torturas que ocorriam nas ditaduras militares. 

Configura-se assim um espaço, aonde o povo não vai só para rezar, mas 

também como lugar de resistência e mobilização de grupos. 

 

 

1.3 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE (MEB) 

 

 

No campo educacional, destaca-se o Movimento de Educação de Base 

(MEB) que começou a se desenvolver na década de 60. Por ser um movimento 

proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), notam-se os 

primeiros sinais concretos de ação da Igreja Católica, de acordo com as novas 

diretrizes do Concílio Vaticano II. O movimento foi apoiado financeiramente 

pelo Ministério da Educação (MEC), na gestão do Presidente Jânio Quadros, 

estabelecendo que a execução ficasse por conta da CNBB e o MEC repasse 

os recursos necessários. 

O trabalho foi executado através das Escolas Radiofônicas, que se 

espalharam principalmente pela região Norte e Nordeste do Brasil. Pretendia-

se num primeiro momento ensinar o trabalhador rural a ler e escrever. Num 

segundo momento, tomou uma forma que visava à conscientização do homem 

do campo, a partir da problematização de sua realidade. Para conseguir esse 

objetivo, colocava em pauta assuntos polêmicos para o contexto vivido como, 

por exemplos, cooperativismo, sindicalismo e reforma agrária. 

  



Esse trabalho pedagógico esteve atrelado à proposta da Ação 
Católica Brasileira, que tinha como principal objetivo o 
desenvolvimento da consciência política, social e religiosa do 
estudante trabalhador. Esse processo de conscientização se deu 
através de valorização da oralidade e costumes de cada comunidade, 
a fim de que os trabalhadores pudessem entender a realidade que os 
cercava e, a partir daí, transformá-la por meio de uma ação coletiva 
(CONDINI, 2008, p.130). 

 

Ao questionar a realidade, O MEB mexia nas estruturas sociais, 

evidenciando a cultura e a educação popular. O MEB foi coordenado por um 

grupo de leigos, que faziam parte dos movimentos de estudantes católicos e de 

entidades civis, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e Uniões 

Estaduais dos Estudantes (UEEs).  

Com o golpe militar de 1964, o MEB foi extinto, sendo substituído pelo 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Para os governantes da 

época o importante era fazer as pessoas ler e escrever para atuar no mercado 

de trabalho e, assim, pudessem proporcionar o desenvolvimento econômico do 

país. Não havia a preocupação em desvelar a realidade do aluno e 

consequentemente tornar os cidadãos conscientes. 

 

 

1.4 COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE (CEBS) 

 

 

Entre as décadas de 60 a 80, as CEBs tiveram um papel importante, 

pois, foram os únicos espaços para organização popular e também foram 

inspiradas nas reflexões de Paulo Freire. Durante o golpe militar em 1964, 

muitas pessoas que eram tidas como subversivas pela ditadura militar foram 

brutalmente executadas ou então tinham que buscar asilo em outros países.  

Nesse contexto de perseguição política, as Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) se constituíram como espaços, onde as camadas populares 

poderiam se reunir, organizar, discutir seus problemas e analisar a realidade 

através dos textos bíblicos. As CEBs são caracterizadas essencialmente por 

comunidades de fé, ou seja, a partir do Evangelho, as pessoas refletiam a sua 

realidade.  



As primeiras CEBs surgiram por volta do ano 1960, organizadas por 

paróquias, envolvendo leigos e religiosos. Receberam o nome de 

comunidades, pois são formadas por pessoas que motivadas pela fé, moram 

no mesmo bairro e tinham a oportunidade de partilhar seus problemas em torno 

de questões como moradia, emprego e busca por melhores condições de vida. 

Um dos desafios das CEBs era fazer que a comunidade passasse de 

uma consciência ingênua, que tudo aceita e mantendo dessa forma um sistema 

opressor, para uma consciência crítica de transformação social. A intenção era 

buscar a transformação da história, a libertação dos povos latino-americanos 

que eram oprimidos e a busca por um mundo mais igual.  

As CEBs faziam parte do setor progressista da Igreja Católica que 

adotou o método ver–julgar–agir. Organizaram-se em pequenas comunidades, 

levantando problemas e dificuldades vivenciadas na sua comunidade. Em torno 

dos problemas levantados surgem, então, as questões e perguntas para as 

quais cada um coloca como agiria ou como se devia fazer para resolver o 

problema. Vale lembrar que este momento é seguido por uma leitura bíblica. 

Num terceiro momento, vem o planejamento e a forma de como resolver o 

problema levantado, ou seja, a ação concreta para a qual todos são 

convidados a se envolver de alguma forma. É preciso, portanto, que se crie um 

ambiente em que as comunidades possam colocar sua palavra, avaliar sua 

prática, verificar sua caminhada e planejar a ação. As CEBs, portanto, além de 

um aspecto voltado à evangelização, tinham também preocupações quanto aos 

problemas voltados ao social e às questões políticas. Nessa direção, todos os 

leigos e os religiosos com o passar do tempo adquiriam uma consciência crítica 

da realidade em que viviam.  

Nas comunidades mais carentes, surgiam muitas questões 

problemáticas em torno de necessidades básicas: saneamento básico, 

transporte público, escolas, creches e postos de saúde. Através da luta pela 

transformação o povo podia compreender sua força, buscando e exigindo dos 

poderes públicos o mínimo das suas garantias sociais. Nessas ações concretas 

podem ser verificados os objetivos do trabalho de base.  

Nas CEBs eram incentivadas práticas democráticas, em que o diálogo 

era um dos pilares de sustentação. Todos tinham a oportunidade de se 

expressar e ouvir o que outros membros da comunidade tinham para falar e 



juntos construíam possíveis soluções para os problemas levantados. Com isso 

percebe-se que era um espaço de grande importância para que as pessoas 

pudessem buscar a transformação de suas vidas com a força de um grupo que 

comungava dos mesmos ideais e práticas. As camadas menos favorecidas 

poderiam então pela organização em grupos ter voz e serem ouvidas.  

Outro ponto fundamental é que as CEBs buscavam a conscientização 

das pessoas por meio da inserção na realidade, fazendo com que o povo 

começasse então a construir uma sociedade mais justa, solidária, onde as 

diversidades fossem respeitadas e assim pudessem alcançar melhores 

condições de vida para todos.  

 

 

1.5 TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 

 

 

A Teologia da Libertação é uma corrente que refaz a leitura do 

Evangelho, a partir da realidade dos povos da América Latina, procurando dar 

voz e vez às pessoas. A ditadura militar instalada no Brasil em 1964 tentou 

acabar com esses movimentos populares que eram a favor da democracia, da 

liberdade e a favor dos direitos sociais. As pessoas que atuavam nas causas 

sociais, como agentes comunitários, religiosos e estudantes, comprometidos 

com a educação que humaniza e a favor da democracia, se organizaram e 

realizaram manifestações, mesmo com toda a repressão.  

Segundo Boff (2008), Paulo Freire pode ser considerado como um dos 

fundadores da Teologia da Libertação. Paulo Freire traz o oprimido como um 

ser capaz de criar cultura, além de ser sujeito histórico. Esse ser é capaz de 

transformar a sociedade, quando os seres humanos se conscientizam e se 

organizam. Segundo Boff7, “A Teologia da Libertação ao fazer a opção pelos 

pobres contra a sua pobreza assume a visão de Paulo Freire”.  

A Teologia da Libertação, de princípio teológico-filosófico, é formada por 

uma parte progressista da Igreja Católica.  Nos anos 70, a Teologia da 

Libertação estudada pelo Padre Peruano Gustavo Gutierrez, buscava 

                                                           

 
7
 Ibid. 



compreender o processo político, para poder transformar a realidade existente 

na América Latina. Na época, o cenário era de pobreza extrema e de 

dependência dos países capitalistas considerados de “primeiro mundo”. Assim, 

Gutierrez descreve sua visão política do evangelho: 

 

Se, como lemos na bíblia, a pobreza material é uma situação infra-
humana, fruto da injustiça e do pecado, não pode a situação de 
pobreza ser um ideal cristão. Seria aspirar algo desonroso para o 
homem. Isto, ademais, poria as exigências evangélicas em 
contraposição à natureza, eliminar a exploração do homem e criar 
melhores condições de vida para todos (GUTIERREZ, 1986, p. 259). 
 

Como se percebe, o sentido de pobreza é modificado nessa nova 

concepção. Os leigos são convocados para agir mais firmemente junto à classe 

oprimida em busca de libertação. Outro aspecto a ser considerado, na Teologia 

da Libertação, é que começa a ser introduzido o ecumenismo, para que todos 

sem exceção fossem incluídos numa sociedade mais solidária e com justiça 

social, independente de sexo, religião, ou cor.  

 

 

1.6 PASTORAL DA CRIANÇA 

 

 

 Os direitos sociais no Brasil, na década de 80, praticamente inexistiam 

cujas áreas mais afetadas eram a educação, saúde e segurança. O cenário 

político do Brasil caminhava para a democracia, visto que o governo militar, 

instaurado em 1964, já não mais se sustentava pela corrupção, pelos inúmeros 

problemas sociais e diversos atos contra a falta de liberdade, não só nos 

grandes centros urbanos que se formavam rapidamente, mas também no 

campo.  

 O Brasil amargava expressivos índices de desnutrição e mortalidade 

infantil (segundo o UNICEF, acima de 80 óbitos no primeiro ano de vida para 

cada mil nascidos vivos), grande parte por doenças preveníveis. Foi para 

combater essas taxas que nasceu a Pastoral da Criança, uma experiência de 

parceria entre as esferas governamental e não governamental, que, dez anos 



depois, começaria a ser modelo de intervenção social seguido por outros 

países da América Latina e da África.  

Com base em pesquisa sobre a fundação da Pastoral da Criança, nota-

se que os relatos registrados apontam uma ligação da fundadora, Dra. Zilda 

Arns Neumann, com a mística cristã, fundamentada no Evangelho. Conforme 

relato de Neumann (1996, p. 13), “surgiu a ideia de seguir a metodologia que 

Jesus aplicou no episódio do milagre da multiplicação de cinco pães e dois 

peixes” do Evangelho de João.   

A metodologia que nascia desse trecho do evangelho foi adaptada à 

realidade das comunidades mais carentes e marginalizadas. Percebe-se a 

influência da matriz crítica, visto que os movimentos sociais populares surgem 

como resistência e crítica ao sistema vigente. No caso da Pastoral da Criança, 

havia uma denúncia sobre o número extremamente alto de óbitos de crianças e 

mães, por motivos que poderiam ser evitados se as famílias tivessem maior 

orientação e acesso ao sistema público de saúde com qualidade e além de 

condições dignas de moradia. A partir dessa metodologia proposta, constata-se 

a ligação entre a matriz cristã e crítica, pois um dos objetivos fundamentais era 

erradicar a mortalidade infantil, salvando vidas, pela educação das famílias e 

organização das comunidades mais pobres à luz do Evangelho. A partir dos 

seus objetivos, a Pastoral da Criança se propõe a incorporar alguns elementos 

da matriz crítica: 

 acompanhar famílias para que estejam preparadas para 

assumir com responsabilidade a Missão de cuidar da Saúde, 

Nutrição, Educação e da Fé das Crianças, desde o ventre 

materno; 

 democratizar o conhecimento e a prática das ações básicas 

de saúde, nutrição e educação, essenciais ao 

desenvolvimento da Vida; 

 resgatar os valores culturais da solidariedade entre as 

famílias, da corresponsabilidade social, da cidadania, da 

ecologia e da Paz; 

 propiciar a organização comunitária para a vivência 

cotidiana da Fé integrada à Vida e à celebração da Palavra 

de Deus; 



 criar condições para que a mulher se torne agente de sua 

própria promoção, de sua família e da comunidade; 

 despertar e capacitar lideranças comunitárias para que se 

integrem à Ação Missionária da Pastoral da Criança 

(NEUMANN, 1996, p. 8). 

 

Destaca-se também na formação da Pastoral da Criança a atuação do 

Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, pela 

intensa defesa dos direitos humanos. Pelo seu trabalho junto à Comissão de 

Justiça e Paz de São Paulo, muitos exilados puderam retornar ao Brasil, 

caracterizando assim o compromisso de defesa da vida daqueles que lutavam 

pela volta da democracia no Brasil.  

Paulo Freire foi um dos exilados que, ao retornarem ao Brasil, contou 

com apoio de Dom Paulo Evaristo Arns. Há um registro público, durante um 

Seminário Internacional, cujo tema era O Simbólico e Diabólico, onde estavam 

presentes vários educadores nacionais e internacionais, realizado no teatro da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (TUCA), de Paulo Freire 

agradecendo a Dom Paulo Evaristo Arns pelo apoio no seu retorno ao Brasil, 

na década de 80.  

 Dra. Zilda Arns Neumann, irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, em 1983, 

aceita enfrentar um cenário catastrófico na área da saúde. Criou e idealizou 

uma metodologia, que, ao longo dos anos, vem sendo eficaz no combate à 

mortalidade infantil. Defendeu e provou que, orientando as famílias no cuidado 

com as crianças e com pequenas mudanças de baixo custo, poder-se-ia 

melhorar o sistema de saúde, evitando milhares de mortes de mães e crianças.  

Vale lembrar que a Pastoral da Criança disseminou no Brasil a 

reidratação oral através do “Soro Caseiro”, além de servir como exemplo para 

criação de programas governamentais para o combate à mortalidade materno-

infantil. De acordo com alguns relatos, dois aspectos são ressaltados na 

Pastoral da Criança: a democratização do saber e a formação humana junto às 

famílias.  

 

Já no início da Pastoral da Criança, tínhamos presente que o trabalho 
de prevenir doenças e a marginalidade junto às famílias dependia 
muito da democratização do saber, da formação humana para a 



prática e exercício da cidadania, da corresponsabilidade social e da 
sociedade, até do poder constituído (NEUMANN, 1996, p.113). 

 

Nessa afirmação nota-se que existe a busca pela partilha do saber e 

coloca-se a educação junto às famílias como fator fundamental para que 

fossem atingidos os objetivos propostos. Havia uma preocupação da Dra. Zilda 

com os Líderes da Pastoral da Criança que eram analfabetos, de como essas 

pessoas poderiam ser estimuladas dentro da metodologia para se sentirem 

agentes capazes de na comunidade poder mudar uma realidade que negava a 

própria vida pela condição indigna. Mais uma vez, em um dos depoimentos, 

fica clara a importância da educação nas famílias como elemento 

transformador da realidade, conforme relata: “Tinha certeza que reduziria a 

mortalidade infantil, a desnutrição e a violência familiar com a educação das 

mães e das famílias” (NEUMANN, 2003, p.66). 

Na Pastoral da Criança há a intenção de que as comunidades busquem 

e se organizem de forma que lutem por seus direitos, o que é proposto de 

acordo com a sua missão. 

 

A missão da Pastoral da Criança é promover o desenvolvimento das 

crianças, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, do ventre 

materno aos 6 anos, contribuindo para que suas famílias e 
comunidades realizem sua própria transformação, por meio de 
orientações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania, 
fundamentadas na mística cristã que une fé e vida. 

(https://wiki.pastoraldacrianca.org.br/ Acesso em: 01 maio 2015.)  

 

A Pastoral da Criança surge, portanto, no início dos anos 80, em que o 

Brasil sofre com problemas sociais e econômicos. A dívida externa faz 

aumentar a dependência junto aos países mais ricos. A crise do petróleo e a 

diminuição da capacidade financeira fazem os investimentos em educação e 

saúde praticamente inexistirem por parte do Estado. Outros problemas em 

consequência começam a aparecer. Surgem os bolsões de pobreza no campo 

e os grandes centros urbanos se incham pelo êxodo rural provocado pela 

industrialização. 

Analisando todos esses aspectos descritos até aqui, com essa mudança 

de concepção, a Igreja Católica tem um cenário favorável para surgimento das 

pastorais sociais, que se caracterizam por espaços de crítica da estrutura 

http://cnbb.org.br/site/component/docman/doc_download/1486-94-diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-2011-2015
https://wiki.pastoraldacrianca.org.br/


política e econômica. Nesses espaços eram feitas as denúncias dos efeitos da 

crise principalmente nas camadas mais vulneráveis da sociedade. 

O surgimento da Pastoral da Criança praticamente se iniciou numa 

reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), na Suíça, em 1982, onde 

Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal da Arquidiocese de São Paulo, estava 

presente. Conhecido pelas suas lutas pela defesa e preservação dos direitos 

humanos, principalmente, no período da ditadura militar no Brasil, Dom Paulo 

foi provocado pelo Diretor James Grant, diretor executivo do Fundo das Nações 

Unidas para Infância (UNICEF), para que no Brasil fosse criado um projeto que 

combatesse as altas taxas de mortalidade infantil que aconteciam nos países 

considerados de terceiro mundo.  

Nesse período, estudos mostraram que não era a diarreia a principal 

causa da mortalidade infantil. Esta descoberta apontou que a desidratação 

provocada pela diarreia é que era a responsável. Então com a criação de 

métodos simples de reidratação oral, começou uma verdadeira revolução, 

principalmente na área de saúde, colocando em confronto duas correntes: a 

medicina preventiva e a medicina curativa. 

Retornando ao Brasil, Dom Paulo então conversa com sua irmã Dra. 

Zilda Arns Neumann, médica sanitarista e pediatra, que aceitou o desafio de 

desenvolver uma proposta. Com larga experiência e trabalhando na Secretaria 

de Saúde do Estado do Paraná, foi administradora de redes de postos de 

saúde em periferias de Curitiba e havia trabalhado como coordenadora da área 

da saúde materno-infantil no estado do Paraná. Segundo Doutora Zilda, “as 

ações básicas de saúde e nutrição, eu as tinha todas na cabeça, mas como 

fazer para que chegassem às famílias pobres?” (NEUMANN, 2003, p. 65). 

Esse relato se dá por conta das condições de extrema pobreza das famílias e 

pela falta de instrução.  

Nessa época as taxas de analfabetismo eram altas e o desafio era fazer 

com que os próprios moradores das comunidades carentes pudessem se 

organizar em grupos e fazer a partilha do saber por meio da educação das 

mães e famílias. Esse trabalho propiciaria então a redução da mortalidade 

infantil, a desnutrição e a violência familiar.  

A fundação da Pastoral da Criança ocorreu no final da ditadura militar no 

Brasil e passou a fazer parte de um conjunto de outras organizações 



populares, que procurava denunciar a situação calamitosa do sistema de saúde 

no Brasil. No ano de 1983, são iniciados os trabalhos, com um projeto piloto no 

município de Florestópolis, localizado no Norte do Paraná. Este município tinha 

a maior taxa de mortalidade infantil, no Estado. Morriam 127 crianças a cada 

mil crianças nascidas vivas.  

Na implantação Dom Geraldo Majella Agnelo, juntamente com uma 

religiosa italiana Irma Eugenia Pietta, foram pessoas fundamentais para êxito 

do projeto. Dom Geraldo, na época, era Bispo da Diocese de Londrina, foi 

cofundador da Pastoral da Criança. Irmã Eugênia era freira da Congregação 

Servas da Caridade e responsável pela Paróquia São João Batista no 

município e já desenvolvia um trabalho social na região. No município existiam 

muitos “boias-frias”, sem registro em carteira e consequentemente sem direitos 

trabalhistas. Não havia saneamento básico e pouco atendimento à saúde. O 

índice de desnutrição e mortalidade infantil era alto, principalmente, no primeiro 

ano de vida. Depois de iniciados os trabalhos e já no primeiro ano da atividade, 

os primeiros resultados começam a aparecer. O número de mortes diminuiu 

para 28 mortes a cada mil crianças nascidas vivas. 

Por se tratar de uma ação pastoral da Igreja Católica, a missão enquanto 

evangelização foi fundamentada no versículo do Evangelho, segundo João: “Eu 

vim para que todos tenham vida, e vida em abundância”. Ficou definido 

também que o trabalho seria pautado na democratização do conhecimento, na 

corresponsabilidade social e na formação para o exercício da cidadania. O 

inicio dos trabalhos se deu com várias reuniões com as lideranças locais. 

Pessoas foram identificadas e capacitadas, para que assim fossem 

acompanhando continuamente as famílias, gestantes e crianças mais 

vulneráveis que pertenciam a sua comunidade local. Uma dificuldade 

encontrada no começo é que o material disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde era de difícil compreensão para 

muitas líderes. Dra. Zilda Arns, então, organizou apostilas com cinco questões 

básicas de saúde e vigilância nutricional, com uma linguagem acessível e com 

alguns indicadores de avaliação de fácil entendimento e acompanhamento. 

Muitas pessoas compareceram na primeira reunião para implantação. 

Nessa primeira etapa, decidiu-se que todos participariam, pois uma seleção 

natural ocorreria com o passar do tempo. Os voluntários que permaneceram 



durante a capacitação e desenvolvimento do trabalho começaram a perceber 

os resultados e se sentiam beneficiados com os novos aprendizados, pois 

aplicavam os conhecimentos nas suas próprias famílias e carregavam um 

sentimento de estarem ajudando pessoas que precisavam de orientação. Esse 

trabalho deu origem a um processo de organização comunitária que, em pouco 

tempo, muitas pessoas queriam pertencer ao grupo de voluntários da Pastoral 

da Criança.  

Com os resultados positivos o trabalho contou com o apoio da Igreja 

Católica, expandindo-se em milhares de comunidades pelo Brasil, em  

Dioceses, principalmente da região Norte e Nordeste. Para que esse trabalho 

se organizasse de forma sólida e se expandisse mais, foi preciso buscar 

recursos financeiros. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) foi 

uma das fontes financiadoras dos recursos, entre os anos de 1985 a 1987. 

Com a expansão e o crescimento, há uma demanda por maiores recursos e, 

em 1986, se desenha o primeiro convênio com o Ministério da Previdência 

Social, hoje conhecido como Ministério da Saúde. Os voluntários na época da 

fundação eram chamados de agentes comunitários, porém devido ao termo se 

confundir com agentes que eram pessoas ligadas ao governo ditatorial, optou-

se então pelo termo “Líderes” que é adotado até hoje. 

Dentro da própria Igreja Católica começa uma discussão sobre o 

possível convênio, pois estariam sendo utilizados recursos públicos e o 

Governo Federal poderia fazer intervenções nos trabalhos. Depois de intensos 

debates e discussões e mediante os deveres das partes envolvidas, a CNBB 

autorizou o convênio que vigora desde o ano de 1987. Este convênio prevê 

apoio para realização das capacitações, da confecção de material educativo e 

das despesas com líderes comunitários. O trabalho realizado, ao longo dos 

anos, demonstra a capacidade de atuação da Pastoral da Criança. Tem 

influenciado várias ações dentro dos governos, independentemente dos 

partidos que governam. 

Hoje, o trabalho está presente em vários países da América Latina e 

África. Sua atuação se realiza em comunidades em situações menos 

favorecidas, combatendo a mortalidade infantil pela partilha do saber e por 

suas ações, procurando desenvolver a solidariedade entre as pessoas.  



Passadas três décadas de atuação e estando presente em vinte e dois 

(22) países, a Pastoral da Criança encontra alguns desafios no seu trabalho. 

Segundo um dos indicadores, há queda no acompanhamento de crianças de 0 

a 6 anos e de gestantes. São inúmeras as justificativas para tentar explicar a 

causa. Uma delas é que faltam pessoas para desenvolver o trabalho voluntário 

ou as coordenações comunitárias afirmam que as pessoas não estão 

“motivadas”. Outras dizem que encontraram um trabalho remunerado, fazendo 

com que não se tenha tempo disponível para o voluntariado, ou ainda há 

regiões em que a taxa de natalidade está caindo. Nota-se também que o 

serviço público de saúde melhorou o atendimento, passando a assumir 

responsabilidades e absorvendo muitos voluntários da Pastoral da Criança. É 

comum relatos de pessoas que foram admitidas como agentes de saúde nos 

municípios, pois tinham o certificado de capacitação da Pastoral da Criança. 

A seguir, é apresentado o organograma de como se organiza a Pastoral 

da Criança nas suas intersecções com a Igreja Católica e na sua localização 

pelo território nacional. 

 



FIGURA 1 – ORGANIZAÇÃO DA PASTORAL DA CRIANÇA 



A Pastoral da Criança, portanto, é um organismo de ação social da 

CNBB e atua nas comunidades mais carentes. Está presente em todos os 

Estados do Brasil e, para manter e expandir os seus trabalhos, se organiza em 

alguns níveis de coordenação, que está intimamente ligada à estrutura da 

Igreja Católica. A seguir, são apresentados os diversos níveis de 

coordenações: 

Coordenação Comunitária – exercida por um dos líderes da Pastoral da 

Criança da comunidade; 

Coordenação de Ramo (paróquia) – responsável por diversas comunidades 

com a Pastoral da Criança de uma mesma paróquia. O coordenador é 

indicado, em lista tríplice, pelos coordenadores comunitários do respectivo 

ramo (paróquia) e ratificado pelo pároco; 

Coordenação de Setor (diocese) – responsável por diversos ramos 

(paróquias) com a Pastoral da Criança da Diocese, à qual pertencem. É 

indicado pelos coordenadores de ramo e ratificado pelo bispo diocesano; 

Coordenação Estadual – responsável pelos diversos setores (dioceses) com 

a Pastoral da Criança do Estado. É indicado pelos coordenadores da Pastoral 

da Criança de Setor e ratificado pelo bispo responsável pela Pastoral da 

Criança no Estado; 

Coordenação Nacional – dar apoio ao trabalho das coordenações da Pastoral 

da Criança em todo o Brasil. O coordenador nacional é nomeado pelo 

Presidente do Conselho Diretor e ratificado pela CNBB. O Conselho Diretor da 

Pastoral da Criança é eleito pela Assembleia Geral da Pastoral da Criança e 

ratificado pela CNBB; 

Assembleia Geral – órgão máximo da Pastoral da Criança. É composta pelo 

Conselho Diretor, as dioceses, representadas por seus coordenadores 

estaduais e representantes da Associação Nacional dos Amigos da Pastoral da 

Criança (ANAPAC). 

 As relações entre essas várias coordenações são ilustradas pelo 

organograma apresentado, a seguir: 

http://cnbb.org.br/


FIGURA 2 – ORGANOGRAMA DA PASTORAL DA CRIANÇA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Ferramentas que ajudaram na disseminação da Pastoral da Criança 

 

 



 Toda essa estrutura só funciona devido a um grupo fundamental: os 

voluntários conhecidos como Líderes da Pastoral da Criança. Por se tratar de 

uma metodologia que se propõe a trabalhar com saúde, educação, cidadania e 

nutrição, a Pastoral da Criança tem, desde sua criação, a preocupação de não 

criar grandes estruturas, mas possibilitar oportunidades que favoreçam a ação 

das pessoas nas comunidades envolvidas. Com objetivo de que era necessário 

“salvar vidas” pela diminuição da mortalidade infantil, a forma adotada seria de 

que as próprias famílias e comunidades devessem assumir esse compromisso. 

Outra forma era poder organizar essas famílias e comunidades, formando uma 

grande rede de solidariedade.  

 

 

1.6.2 Relação próxima com a Igreja Católica 

 

 

Segundo Vera Lúcia Altoé, atual Coordenadora Nacional, a Pastoral da 

Criança surgiu dentro da CNBB, mantendo sempre com essa entidade uma 

relação cordial e fraterna. Segundo Ana Ruth Góes, membro do Conselho 

Diretor da Pastoral da Criança, “a Dra. Zilda sempre teve uma relação filial com 

a Igreja através dos seus Bispos e Padres”. A credibilidade da Igreja e a 

fidelidade eclesial foi um marco na caminhada da Pastoral da Criança, tanto no 

Brasil quanto nos outros Países. 

Na década de 80, a Pastoral da Criança foi influenciada fortemente pelo 

método ver-julgar- agir. Com a encíclica Mater et Magistra8, o Papa João XXIII 

efetiva o uso do método ver- julgar-agir como forma de os católicos exercerem 

sua prática social. Pensado pelo cardeal belga Joseph Cardjin9, o método 

influenciou o trabalho social na Igreja Católica, tornando-se referência para 

grupos, movimentos e pastorais. Termos como socialização e ecumenismo 

                                                           
 

8
 Mater et Magistra é uma encíclica do Papa João XXIII, publicada em 1961. Sua 

finalidade foi reorientar as encíclicas sociais anteriores, como forma de resposta dos católicos 
aos problemas da época. 
 
 

9
 Jose Cardjin foi padre de origem belga, fundador da Juventude Operária (JOC). Criou 

a trilogia “ver, julgar e agir”. Trabalhou pelo compromisso social da Igreja Católica no início do 
século XX, na sua concepção o homem para fazer uma profunda reforma espiritual é 
necessário fazer uma reforma do meio em que vive e trabalha, já que o homem é fruto do meio 
em que vive. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fholy_father%2Fjohn_xxiii%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fhf_j-xxiii_enc_15051961_mater_po.html&ei=SfzDTcjtEcPt0gH4mOWjCA&usg=AFQjCNGi87HHDlCanmbRbn9jKdoiwdrVqA


foram trazidos para a vida comunitária e ampliaram as discussões trazidas nos 

documentos anteriores, conforme aponta o item 235 da referida Encíclica: 

 

Para levar a realizações concretas os princípios e as diretrizes 
sociais, passa-se ordinariamente por três fases: estudo da situação; 
apreciação da mesma à luz desses princípios e diretrizes; exame e 
determinação do que se pode e deve fazer para aplicar os princípios 
e as diretrizes à prática, segundo o modo e no grau que a situação 
permite ou reclama. São os três momentos que habitualmente se 
exprimem com as palavras seguintes: "ver, julgar e agir” (VATICANO, 
1961, p. 64). 

 

Foram acrescidas à metodologia da Pastoral da Criança mais duas 

ações importantes para se conseguir os objetivos que estavam sendo 

propostos: avaliar e celebrar.  Na Pastoral da Criança, há uma preocupação na 

sua metodologia em aprofundar o estudo das causas. Isso contribui para evitar 

atitudes precipitadas em torno de um problema detectado durante o trabalho. 

As causas são minuciosamente estudadas para que o problema seja 

compreendido, entendido e as soluções procurem atingir o problema na sua 

raiz. Por isso, com ajuda do método é possível saber o porquê de uma situação 

e como superar o problema. 

A opção preferencial pelas crianças e gestantes de famílias pobres 

segue o Documento de Aparecida10, pois coloca de forma clara que a 

população marginalizada deve ser incluída na sociedade de forma digna com 

seus direitos preservados. Assim, é criado um modelo de trabalho que pode 

servir como base para o trabalho nas comunidades carentes.  

 

 

  

                                                           
  
 

10
 Documento de Aparecida: refere-se ao trabalho realizado na V Conferência Geral do 

Episcopado Latino-americano e do Caribe realizado na cidade de Aparecida, Estado de São 
Paulo, em maio de 2007. O documento reforça que a Igreja e os leigos devem trabalhar juntos 
para superar os desafios da atualidade.  



1.6.3 Parcerias com Poder Público e os Recursos Financeiros  

 

 

Parcerias com instituições, principalmente na busca por fonte de 

recursos financeiros e apoio na área técnica, possibilitaram a criação de novas 

metodologias e avaliação ou aperfeiçoamento de alguns programas existentes. 

Vera Lúcia Altoé, atual Coordenadora Nacional, afirma que a Pastoral da 

Criança alcançou um grau de reconhecimento perante a sociedade pelo fato da 

transparência do uso desses recursos financeiros. Isso permite que sejam 

realizados vários convênios, envolvendo os governos federal, estadual e 

municipal. Segundo Vera, “Dra. Zilda afirmava em suas visitas que o político 

que era comprometido com as causas sociais fazia parceria com Pastoral da 

Criança”. Hoje, existem milhares de pessoas que trabalham em prefeituras em 

muitas cidades do Brasil, principalmente na área da saúde, que foram ou são 

voluntários da Pastoral da Criança.  

 

 

1.6.4 Metodologia de trabalho que incentiva a socialização dos conhecimentos 

científicos 

 

 

A Pastoral da Criança sempre pautou suas ações amparadas em 

conhecimento cientifico. Procura trabalhar com esses conhecimentos de forma 

simples e acessível. A forma de socializar esses conhecimentos, para que 

todos os voluntários assimilem a metodologia, acontece por meio dos 

multiplicadores nacionais, que capacitam capacitadores nos estados, 

possibilitando que a formação chegue de maneira organizada às comunidades.  

Segundo Ana Ruth, a metodologia participativa sempre permeou os 

trabalhos da Pastoral da Criança. Outro desafio foi adequar os materiais 

educativos, fazendo com que a qualidade técnico-científica fosse trabalhada de 

uma forma acessível. A disseminação do trabalho foi possível, pois se 

acreditou no potencial multiplicador das lideranças comunitárias.  

 

 



1.6.5 Liderança e Voluntariado 

 

 

O empenho e o compromisso do seu corpo de voluntários têm 

provocado intensas discussões e evidenciado assuntos que colocam em pauta 

problemas que nunca antes a ciência havia abordado. O voluntário, antes de 

exercer o trabalho, recebe uma capacitação, em que estuda algumas noções 

básicas de saúde, nutrição, cidadania e educação. Com isso há algumas 

atividades pré-estabelecida e, todo mês, dedica apenas uma parcela do seu 

tempo. Sem a participação de voluntários, a Pastoral da Criança não existiria e 

note-se que o trabalho dos voluntários produz impacto na organização das 

comunidades, quando bem articulado. 

 

 

1.6.6 Material Educativo 

 

 

Os materiais educativos são elaborados por técnicos da Pastoral da 

Criança. Procurando respeitar a diversidade cultural, os materiais traduzem a 

linguagem técnica, com embasamento científico, para a linguagem popular, 

visando à compreensão de todos os envolvidos no trabalho da Pastoral da 

Criança.  

 

 

1.6.7 Avaliação dos resultados 

 

 

Todas as ações da Pastoral da Criança estão organizadas em projetos e 

contam com uma ferramenta importante para avaliação, um sistema 

informatizado de dados para acompanhamento mensal, trimestral e anual de 

todas as comunidades que adotam a metodologia de trabalho. Com essas 

informações é possível avaliar as ações desenvolvidas, definir objetivos, aplicar 

os recursos financeiros de forma eficiente, alcançando assim os objetivos 

propostos. 



  



CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esse estudo busca analisar como vem se desenvolvendo o processo 

formativo do voluntariado que trabalha na Pastoral da Criança, no sentido de 

verificar se essa formação provoca uma reflexão crítica no corpo de voluntários 

e se essa reflexão crítica está impregnada em suas práticas. O referencial 

teórico para iluminar essa análise se apoia em alguns conceitos fundamentais 

da pedagogia freireana. Paulo Freire, portanto, é um referencial importante 

para compreender e analisar os resultados dessa pesquisa.  

 

 

2.1 PAULO FREIRE: UM POUCO DE SUA VIDA E DE SEU PENSAMENTO 

 

 

Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, na cidade de Recife. 

Desde cedo, conviveu com a pobreza e com as classes populares. Formou-se 

em Direito, mas não exerceu a profissão, sendo professor de língua portuguesa 

do nível secundário. Em 1947, trabalhou como diretor de educação no Serviço 

Social da Indústria (SESI), quando começou a se interessar pela alfabetização 

de adultos e educação popular. Na década de 50, foi professor no nível 

universitário e se doutorou em Filosofia e História da Educação. Nos anos 60, 

trabalhou com educação popular e no Governo de João Goulart, coordenou o 

Plano Nacional de Alfabetização. A experiência no município de Angicos foi 

marcante e até hoje é lembrada. Em quarenta e cinco dias, trezentos 

trabalhadores rurais foram alfabetizados, de acordo com a proposta de Paulo 

Freire. Essa experiência foi implantada no Brasil no ano seguinte e a meta era 

criar vinte mil círculos de cultura para alfabetizar dois milhões de analfabetos. 

Com o golpe militar de 1964, o programa foi extinto e Paulo Freire foi preso e 

foi obrigado a se exilar.  

Durante o exílio no Chile, escreveu sua principal obra, Pedagogia do 

Oprimido (1968), obra de referência para a educação mundial, que afirma e 

defende o compromisso com a vida e a justiça. Na época de exílio, trabalhou 

em várias atividades, sempre ligadas a processos educacionais de cunho 



popular. Dentre suas obras, destacam-se Educação como Prática da Liberdade 

(1967), Cartas à Guiné-Bissau (1975), Pedagogia da Esperança (1992), À 

Sombra Desta Mangueira(1995) e Pedagogia da Autonomia (1997). 

Depois de 17 anos de exílio, voltou ao Brasil em 1980 e, a convite de 

Dom Paulo Evaristo Arns, assumiu a docência na Pontifícia Universidade de 

São Paulo – PUC/SP. Trabalhou, também, como professor, na UNICAMP, SP. 

Entre os anos de 1989 e 1991, assumiu a Secretaria da Educação da 

Prefeitura de São Paulo, na gestão de Luiza Erundina. Faleceu em 02 de maio 

de 1997, deixando um legado que nos provoca e nos instiga, pois sempre está 

em movimento, de acordo com as diferentes realidades e desafios.  

Em maio de 2011, por todo trabalho desenvolvido na educação, por 

meio  de um Projeto de Lei de autoria da Deputada Luiza Erundina, torna-se o 

Patrono da Educação Brasileira. É reconhecidamente um dos principais 

pensadores da pedagogia mundial, pois em seu período de exilio esteve em 

diversos países, deixando sua marca que é a educação libertadora. Por onde 

passou, empenhou-se em denunciar contextos e situações opressoras e 

anunciou que, por meio de uma educação conscientizadora, os oprimidos 

podem ser os protagonistas de suas vidas. 

É possível encontrar o vigor da obra freireana em diversos áreas do 

conhecimento. Pode-se verificar nos trabalhos acadêmicos que, segundo um 

estudo11 realizado por alunos pesquisadores da Cátedra de Paulo Freire da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, estão registrados no Banco de 

Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

(CAPES), no período de 1987 a 2010, 1441 trabalhos entre teses e 

dissertações sobre o legado freireano. Sua principal obra, Pedagogia do 

Oprimido, está traduzida em mais de oitenta (80) idiomas e pode ser 

encontrada em diversas Universidades mundiais. Foram-lhe concedidos mais 

de 41 Títulos de Doutor Honoris Causa de várias Universidades, dentre elas, 

Harvard, Cambridge e Oxford.  

 

  

                                                           
 

11
 SAUL, Ana Maria: Texto Análise de Pesquisas Referenciadas no Legado de Paulo Freire na 

Educação Brasileira no Período 1987 - 2010 



2.2 CONCEITOS DA PEDAGOGIA FREIREANA 

 

 

O estudo do referencial freireano nos leva ao encontro de uma gama de 

conceitos. Paulo Freire discute a educação com o objetivo de repensá-la em 

sua prática, visando à humanização, para que todos, principalmente os 

oprimidos da sociedade, possam realmente crescer como pessoas, sendo 

sujeitos da sua história. Acreditava na história como possibilidade e não como 

fatalidade. Em seus questionamentos e estudos, entende a educação de forma 

diferente do que se praticava nos ambientes formativos. Propõe, então, uma 

nova forma de pensar as relações educativas, baseada em novas ações, em 

que a teoria está constantemente vinculada à prática, resultando numa relação 

dialógica entre os envolvidos no processo educativo.  

No caso dessa pesquisa, focada no processo formativo das Líderes da 

Pastoral da Criança, serão destacados alguns conceitos da obra freireana: 

Problematização, Diálogo, Conscientização e Participação, com finalidade de 

analisar o processo de formação de líderes da Pastoral da Criança. 

Toda prática educativa, segundo o referencial freireano, deve ser 

encarada como prática social na qual se engendram conflitos, contradições e 

tensões.  

 

 

2.2.1 Problematização 

 

 

A pedagogia freireana busca na sua essência a transformação e visa 

superar questões do conhecimento e da vida em sociedade, através de uma 

nova ação, amparada por uma reflexão metódica e conscientizadora. A 

educação problematizadora busca uma ação e uma reflexão verdadeira sobre 

a realidade, evidenciando a vocação dos homens de serem seres autênticos, 

comprometidos com a transformação.  

 

Quanto mais progride a problematização, mais penetram os sujeitos 
na essência do objeto problematizado e mais capazes são de 
“desvelar” esta essência. Na medida em que a “desvelam”, se 



aprofunda sua consciência nascente, conduzindo assim à 
conscientização da situação pelas classes pobre (FREIRE, 1985, p. 
45). 

A problematização amplia e é ampliada pelo diálogo. Com ela se busca 

uma reflexão crítica sobre a realidade. Esses dois conhecimentos, dialogando 

entre si, são capazes de explorar as contradições e os limites de cada visão e, 

segundo Paulo Freire, é possível chegar a um novo conhecimento. Nesse 

sentido, a educação bancária é combatida por Freire, pois na prática nessa 

educação os conhecimentos são “depositados na cabeça do aluno”. Não existe 

um olhar para a realidade dos participantes do processo educativo nem a 

chance de se explorar a visão que estes trazem de suas vivências e 

experiências no mundo, ou seja, é uma espécie de antidiálogo.  

 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – 
um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, 
daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada 
(FREIRE, 2011, p.116). 

 

 

2.2.2 Diálogo 

 

 

O diálogo é um eixo fundamental e o coração de toda obra freireana. Em 

qualquer processo educativo, o diálogo tornar-se-á presente em todos os 

momentos, pois por meio dele manifestamos as nossas percepções de mundo 

e nossas experiências construídas, vivenciadas no dia-dia, expressando nossa 

visão de mundo, para poder refletir sobre ele.  No diálogo analisamos fatos 

isolados num primeiro momento e, depois, numa forma mais ampla, vamos 

ampliando nosso conhecimento. É uma forma dinâmica de relação entre 

educador e educando, em que o processo de fala e de escuta estará presente, 

durante todo tempo.  

Para Freire, o diálogo não é uma simples conversa, mas uma troca de 

saberes entre sujeitos. Coloca-se como uma necessidade para construir um 

novo conhecimento, visto que numa situação dialógica, a comunicação entre 

dois sujeitos leva à problematização do objeto, levantando novos 

questionamentos e trazendo novas questões, como expressa claramente o no 



seu livro Medo e Ousadia: “O diálogo é o momento em que os humanos se 

encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e refazem” 

(FREIRE, 1986, p. 64). 

Segundo Paulo Freire, pelo diálogo podemos falar sobre o mundo da 

maneira como o vemos e, nesse sentido, é uma força que impulsiona o 

pensamento crítico-problematizador. Também é no diálogo que os homens se 

expressam enquanto homens. Dentro de um processo educativo, o diálogo 

verdadeiro só será possível, se estiver perpassado por práticas 

humanizadoras.  

Alguns aspectos sobre o diálogo podem ser destacados como relevantes 

no trabalho comunitário: o amor ao mundo e aos homens, a humildade, a fé 

nos homens, a esperança e a comunicação. O pensar verdadeiro e crítico 

precisa e faz parte do autêntico diálogo na concepção freireana. Para Freire, 

em síntese, o diálogo é um ato de amor: 

 

Não há diálogo [...] se não há um profundo amor ao mundo e aos 
homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de 
criação e recriação, se não há amor que a infunda [...] Sendo 
fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo (FREIRE, 2011, 
p.110). 
 
O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo 
mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, o 
humanizam para a humanização de todos (FREIRE, 1985, p. 28). 

 

O verdadeiro diálogo existe com amor que é um ato de encontro e 

compromisso com o outro. O diálogo amoroso deve proporcionar uma atitude 

transformadora tanto do educador como do educando, atitude que estimule a 

mudança na vida dos envolvidos no processo educativo. A educação 

libertadora autêntica tem essa característica transformadora que é 

impulsionada por meio do diálogo amoroso.  

 

Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso 
com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de 
amor está em comprometer-se com sua causa. A causa de sua 
libertação. Mas este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. [...] 
Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, 
não me é possível o diálogo (FREIRE, 2011, p. 111). 

 



Outra dimensão fundamental da pedagogia freireana é a humildade, que 

precisa estar presente no discurso e na prática do educador. A necessidade de 

perceber o outro como igual, de saber conviver com as tensões e a diversidade 

do ser humano, o respeito aos educandos nas suas visões e preferências, 

valorizando a sua cultura, são traços fortes de humildade. Num ambiente de 

aprendizagem, se não for permeado pelo diálogo, corremos o risco de cair na 

superficialidade, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido, o educador que é humilde, que escuta o seu educando 

verdadeiramente, entende que existem vivências diferentes e que ambos 

podem trocar experiências, enriquecendo o aprendizado. 

  

A humildade exprime, pelo contrário, uma das raras certezas de que 
estou certo: a de que ninguém é superior a ninguém. A falta de 
humildade, expressa na arrogância e na falsa superioridade de uma 
pessoa sobre a outra, de uma raça sobre a outra, de um gênero 
sobre o outro, de uma classe ou de uma cultura sobre a outra, é uma 
transgressão da vocação humana do ser mais (FREIRE, 1996, p. 
121). 

 

A humildade traz uma relação horizontal, em que é necessário ter 

clareza de que o outro ser que participa do processo dialógico possui um 

conhecimento já vivenciado e experienciado. Se o educador, por exemplo, vê o 

educando de forma diferente, não o valorizando e ainda o subestimando, não 

haverá dialogo verdadeiro, pois sequer se criará uma relação de aproximação. 

  

Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, 
virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não 
reconheço outros eu? Como posso dialogar, se me sinto participante 
de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para 
quem todos os que estão fora são “essa gente”, ou são “nativos 
inferiores”? Como posso dialogar se parto de que a pronúncia do 
mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das massas na 
história é sinal de sua deterioração que devo evitar? (FREIRE, 2011, 
p. 111). 

 

O diálogo, de acordo com o referencial freireano, é reforçado pela fé no 

ser humano. A fé gera a libertação dos homens e por isso é criativa, dinâmica, 

transformadora, pois provoca uma inquietação nos homens. Cabe ao educador 

libertador conscientizar o educando do seu poder de transformar, mesmo em 

situações que possam parecer adversas.  

 



Não há também diálogo se não há uma imensa fé nos homens. Fé no 
seu poder de fazer e refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de 
ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos 
homens (FREIRE, 2011, p. 112-113). 

 

O verdadeiro diálogo também desenvolve o pensamento crítico. Num 

primeiro momento, pode se apresentar uma consciência ingênua da realidade. 

Posteriormente, através da relação entre linguagem e o pensamento que leva o 

homem a pensar consigo mesmo e depois com o mundo, se consegue fazer as 

relações por meio de um diálogo critico.  

 

Finalmente, não há diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos 
um pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a 
dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável 
solidariedade (FREIRE, 2011, p. 114). 

 

Uma proposta de trabalho comunitário que tem por pretensão a 

libertação, a emancipação das pessoas, necessita estar atenta em observar e 

respeitar o que e como cada comunidade entende e vê o mundo, criando 

relações horizontais, para desenvolver a solidariedade, evitando que aconteça 

a “invasão cultural”. É essencial levar as pessoas a refletirem experiências 

concretas e vivenciadas na comunidade.  

O diálogo, portanto, é fundamental em qualquer processo educativo e 

deve proporcionar a criação de relações de confiança, favorecendo o 

aprendizado e desenvolvendo atitudes democráticas para o desenvolvimento 

das ações. O que queremos com o diálogo? O que se pretende com diálogo? 

Segundo Paulo Freire:  

 

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em 
torno de um conhecimento científico e técnico, seja de um 
conhecimento “experiencial”), é a problematização do próprio 
conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta 
na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, 
explicá-la, transformá-la (FREIRE, 1985, p. 34). 

 

O educador libertador que faz a opção de trabalho por essa vertente 

sabe que a realidade é algo que está em constante mutação e que precisa ser 

recriada e transformada. Por isso promove nas suas atividades teóricas e 

práticas carregadas de humildade um espaço para a escuta atenta, o debate, a 

esperança, o respeito e a competência científica. Com o diálogo busca-se a 



problematização do próprio conhecimento e não deve ser considerado um 

tempo perdido, pois insere os sujeitos dentro da sua realidade na busca para a 

transformação. Por isso mesmo, o diálogo se torna problematizador, 

conscientizador e transformador. 

 
O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. 
Conscientizam. Na dialogicidade, na problematização, educador-
educando e educando-educador vão ambos desenvolvendo uma 
postura crítica, da qual resulta a percepção de que este conjunto de 
saber se encontra em interação. Saber que reflete o mundo e os 
homens, no mundo e com ele, explicando o mundo, mas, sobretudo, 
tendo de justificar-se na sua transformação (FREIRE, 1985, p. 36). 

 

 

2.2.3 Conscientização  

 

 

Em sua obra Conscientização – teoria e prática, Freire discorre sobre a 

origem desse termo, que surgiu através de estudos de professores do Instituto 

Superior de Estudos do Brasil (ISEB), por volta do ano de 1964. Já Dom Helder 

Câmara foi o responsável em traduzi-la para o inglês e para o francês, fazendo 

que o termo se disseminasse internacionalmente. Em geral, se associa o termo 

conscientização à alfabetização, pelo fato de que, no Brasil, a primeira vez que 

a palavra conscientização foi usada estava relacionada com o programa de 

alfabetização, que visava à erradicação do analfabetismo. No entanto, o termo 

se adapta a diversos campos, pois a intenção de Paulo Freire não era somente 

alfabetizar, mas também politizar as pessoas.   

A conscientização refere-se ao desenvolvimento crítico, à tomada de 

consciência, sendo necessário avançar de um âmbito, num primeiro momento 

espontâneo, para um crítico, em que a realidade depois de conhecida se torna 

um objeto de estudo, despertando para curiosidade. A conscientização não se 

limita apenas à “tomada de consciência”, é preciso ir além, conforme aponta 

Freire: 

 

Noutros termos, na aproximação espontânea que o homem faz do 
mundo, a posição normal fundamental não é uma posição crítica, mas 
uma posição ingênua. A este nível espontâneo, o homem ao 
aproximar-se da realidade faz simplesmente a experiência da 
realidade na qual ele está e procura. Esta tomada de consciência não 
é ainda a conscientização, porque a esta consiste no 



desenvolvimento crítico da tomada de consciência. A conscientização 
implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão 
da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade 
se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 
posição epistemológica (FREIRE, 1980, p. 26). 

 

A conscientização também se refere ao compromisso histórico com 

nossa existência, como seres que fazemos e refazemos o mundo. Implica a 

relação consciência – mundo, e por ser dinâmica, sempre estará se 

remodelando, conforme os desafios que surgem. O termo relaciona-se 

intimamente com a utopia. Seres conscientizados são capazes de fazer uma 

análise da situação vivenciada na realidade concreta, relacionar com o tempo 

histórico e serem como “profetas” que denunciam uma situação desumanizante 

e anunciam uma situação que humaniza. Nesse sentido é um ser carregado de 

esperança e possibilidade. 

O processo de conscientização, por ter caráter revelador da realidade, 

proporciona a “desmitologização”. A mitificação é uma forma dos dominadores 

para manter o status quo. Não deixa o homem pensar, sua pretensão é de 

preservar as relações de dominação existentes. Mitificando a realidade, se 

mantêm os padrões e a consciência do homem, levando-os a cair no fatalismo 

de que não existe outra forma de pensar e de que não há condições para 

mudança da realidade ou tudo tem que ficar do jeito que está.  

 

[...] porque sou opressor, tenho a tendência a mistificar a realidade 
que se dá à captação dos oprimidos, para os quais a captação é feita 
de maneira mística e não crítica. O trabalho humanizante não poderá 
ser outro senão o trabalho da desmitificação. Por isso mesmo a 
conscientização é o olhar mais critico possível da realidade, que a 
“desvela” para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e 
que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante (FREIRE, 
1980, p.29). 

 

O mito é dotado de tal força que leva o homem acreditar que é incapaz 

de agir, imobilizando-o. Esse modo de ver o mundo pode também levar ao 

comodismo. A conscientização marca um aumento do pensamento crítico, em 

que o homem primeiramente vai tomando consciência da sua realidade vivida. 

Num segundo momento, pela práxis e com o amadurecimento do pensamento 

crítico, a tomada de consciência se estabelece de forma permanente. A 

conscientização leva o homem a compreender que é sujeito diretamente 



responsável pela transformação da realidade, percebendo que existem 

opressores e oprimidos, principalmente numa sociedade dividida em classes. 

Existem desigualdades entre homens e mulheres e, ao desvelar a realidade, 

abrem-se várias percepções críticas dessa realidade.   

Conscientizar as pessoas num trabalho comunitário necessita superar a 

visão puramente assistencial. Segundo o referencial freireano, a 

conscientização é indispensável para quem faz a opção por um trabalho 

libertador. Pessoas conscientizadas são pessoas que oferecem um grande 

risco ao sistema opressor vigente. São pessoas que dão maior trabalho, pois 

não ficam caladas perante alguma questão que afete as relações entre as 

pessoas. São pessoas que não aceitam um mundo pré-determinado e não se 

entregam ao conformismo. São pessoas que se preocupam com a 

humanização e com as diferenças sociais. 

 

 

2.2.4 Participação 

 

 

No referencial freireano, o conceito de participação se traduz em forma 

de mobilização popular para democratizar a sociedade. Em Política e 

Educação, Freire discorre sobre a participação, em geral, e a participação 

comunitária, de uma forma mais específica. Participação pode ser entendida 

como uma forma de envolver as pessoas e dar voz e vez a todos na tomada de 

decisões como uma maneira de compartilhar o poder.  

 

A primeira observação a ser feita é que a participação, enquanto 
exercício de voz, de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de 
poder, enquanto direito de cidadania se acha em relação direta, 
necessária, com a prática educativa progressista, se os educadores e 
educadoras que a realizam são coerentes em seu discurso (FREIRE, 
2001, p. 37). 

 

Nesse sentido, Freire destaca que a participação deve ser verdadeira e 

não ficar somente no nível do discurso. Revela como isso pode ocorrer na 

prática, expondo o desafio que enfrentou, quando assumiu a Secretaria de 

Educação do Município de São Paulo. Precisou “democratizar o poder”, 



começando pela própria Secretaria, passando pela formação de professores e 

chegando à comunidade escolar, com a descentralização de decisões e 

criação de conselhos deliberativos com objetivo de envolver a todos. Sem essa 

“transformação de estrutura”, ficaria difícil falar em participação comunitária. 

Outro aspecto importante ressaltado por Freire é que essa autonomia da 

escola não significa retirar do Estado as suas obrigações que é manter uma 

educação de qualidade.  

A participação comunitária é um instrumento que rompe algumas 

concepções de controle de imposição advindas de uma sociedade autoritária, 

desde que se adotem modelos que propiciem tomadas de decisões coletivas. 

Cria-se um ambiente propicio para que, sobretudo as classes menos 

favorecidas economicamente sintam que são capazes de transformar suas 

realidades. 

 

 

2.3 FORMAÇÃO  

 

 

 No referencial freireano, a formação contínua tem uma importância 

fundamental, pois são discutidas questões necessárias e essenciais para que 

esse processo seja significativo e atinja seus objetivos. Tendo sempre a 

problematização como ponto de partida, envolverá o período de formação 

inicial e, depois, de forma continuada, buscando desenvolver a autonomia nos 

formadores. Segundo Santiago (2011), essas reflexões sobre a formação 

apresentam algumas diferenças, quando comparadas a outras, mantendo-se 

fiel ao projeto proposto.  

 

[...] (1) a formação seja ela inicial ou continuada solicita um contexto 
de problematização da realidade; (2) a escuta como fundamento do 
diálogo é uma prática e também um conteúdo indispensável no 
processo de formação; (3) o tempo é uma dimensão fundamental 
para a materialidade das políticas e da intencionalidade educativa; (4) 
a relação dialógica é expressão da relação teoria-prática que traduz a 
concretude de uma concepção formadora (SANTIAGO, 2011, p. 9) 

 



A problematização, de acordo com Santiago12, é uma necessidade 

dentro de um projeto educativo, além de ser exigência da formação e da prática 

educativa.  Problematizar é pensar no seu projeto e compreender que não é 

um projeto que está pronto e acabado. Saber e entender que todo ato de 

conhecimento exige pensar a educação e seu projeto cultural; que a educação 

e seu projeto cultural são históricos e situados dentro de um contexto social; 

que ao aprender a pensar, não podemos imaginá-lo como métodos e técnicas 

de pensar como se tivéssemos uma fórmula pronta para aplicá-lo. Enfim, o ato 

de conhecer não pode ser reduzido a uma transferência de conhecimento. No 

referencial freireano, o ato de conhecer precisa criar formas que gerem 

inquietação, despertem a curiosidade, levem à reflexão crítica e a 

questionamentos e desvelem a realidade, de forma individual e coletiva. 

De acordo com Santiago (2011), a escuta se põe como fundamento para 

o diálogo. Em qualquer processo educativo o diálogo se torna presente em 

todos os momentos; podemos falar sobre nossas percepções de mundo e 

nossas experiências construídas, vivenciadas no dia-dia, expressando nossa 

visão de mundo para refletir sobre elas. 

No diálogo analisamos fatos isolados num primeiro momento e, depois, 

numa forma mais ampla, vamos ampliando nosso conhecimento. É uma 

interação dinâmica que ocorre na relação educador - educando, cujo processo 

conta sempre com a fala- escuta. Para Freire, o diálogo não é uma simples 

conversa, mas uma troca de saberes entre sujeitos. Nesse sentido, não existe 

diálogo se não fizermos o exercício da escuta, pois é escutando que se 

aprende a falar. 

Segundo Santiago13, nos processos de formação, essa aprendizagem é 

dupla e simultânea e exige um exercício de fala-escuta. O escutar, segundo 

Freire, vai muito além da possibilidade auditiva de cada um. Significa estar 

aberto, permanentemente, à fala do outro, com atenção e respeito às 

diferenças.  

O escutar tem a característica de “falar com” e não “falar para”. É estar 

aberto à fala do outro, gerando uma atitude e um conteúdo da prática 

educativa, colocando o respeito mútuo entre educador e educando e 

                                                           
 

12
 id. 

 
13

 Id. 



exercitando a prática dialógica. Assim, serão criados espaços para que as 

pessoas desenvolvam formas de aprendizagens significativas e que possam 

expressar suas experiências. 

Outra dimensão importante no processo de formação, destacada por 

Santiago (2011) é o tempo/espaço. É no “tempo histórico” que se pode analisar 

a construção e a partilha do conhecimento e também realizar as mediações 

necessárias. Referindo-se ao tempo da escola, a citada autora afirma que a 

escola tem pode ajudar na formação humanizadora ou negá-la. Tanto a 

formação quanto o trabalho profissional estão calcados no tempo e no espaço, 

sendo motivos de reflexão crítica. Santiago14 conclui que “é no tempo e com o 

uso do tempo que a escola afirma ou nega a sua finalidade histórica e dá 

materialidade às políticas como prática pedagógica”. 

Quanto à relação dialógica, Santiago15 afirma que “a relação dialógica é 

expressão da relação teoria-prática que traduz a concretude de uma 

concepção formadora”. Antes de tudo, uma relação dialógica necessita ser 

horizontal. Trata-se de uma nova visão entre formador e formando, respeitando 

as diferenças que cada um carrega, enquanto ser humano. Há, portanto, nesse 

sentido, a necessidade de sermos coerentes, pois precisamos refletir e estreitar 

a relação  entre nossas falas e nossa práticas. Quanto aos conteúdos, estes 

devem gerar uma inquietação nos formandos para que assim percebam que o 

mundo pode ser mudado e transformado.   
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CAPÍTULO III – FORMAÇÃO DE LÍDERES DA PASTORAL DA CRIANÇA 

 

 

 No ano de sua fundação, em 1983, a mortalidade infantil era um dos 

principais problemas enfrentados pela Pastoral da Criança. Os indicadores 

mostravam que morriam cerca 127 crianças por 1000 nascidas vivas. Essas 

inúmeras mortes ocorriam por causas de fácil prevenção. Hoje, apesar da 

redução dos índices de mortalidade, existem outras causas como: falta de 

educação, saneamento básico, alimentação inadequada, moradia precária, 

sistema de saúde sobrecarregado e ineficiente no atendimento à população e 

poucas espaços de lazer nos grandes centros urbanos. São desafios a serem 

vencidos pela sociedade. Esses problemas acontecem justo em locais, 

sobretudo, onde o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é baixo, onde o 

Estado praticamente se faz ausente das suas obrigações, conforme é proposto 

na Constituição Brasileira, no Capítulo II, art. 6º: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. 

 O trabalho da Pastoral da Criança, além de orientar as mães sobre 

alguns cuidados com a saúde, possui também um caráter educativo. Os 

voluntários articulam um conjunto de saberes e se propõem a orientar as mães 

de como se deve cuidar as crianças, desde o ventre materno até os seis anos 

de idade, e a ficarem atentas e observarem as várias fases de crescimento da 

criança.  

  

 

3.1 O QUE É SER UM LÍDER NA PASTORAL DA CRIANÇA 

 

 

No intuito de proporcionar dignidade e uma vida justa para todas as 

pessoas, a Pastoral da Criança através do seu corpo de voluntários inicia seu 

trabalho com as gestantes, no início da gravidez, e com famílias que tenham 

crianças até os seis anos de idade. Geralmente, são acompanhadas famílias 

em situação de risco que vivem em diversos locais, desde cortiços, favelas e 



periferias das grandes capitais até cidades interiores, onde existem dificuldades 

de transporte e locomoção. Assim, nos locais onde os recursos públicos são 

escassos ou ainda desviados pelos governos locais, gerando deficiência no 

acesso aos equipamentos públicos, como, por exemplo, hospitais e escolas. 

O trabalho consiste em orientar a gestante sobre o pré-natal, seus 

direitos no momento do parto e o que fazer para que a criança tenha um 

desenvolvimento saudável. Nesse processo são tratados assuntos sobre 

aleitamento materno, vacinas, noções de higiene e alimentação saudável, além 

de saber o que fazer e reconhecer os sinais de risco para saúde de uma 

criança.  

De acordo com uma das famílias acompanhadas, esse objetivo é 

alcançado: “Elas acompanham as crianças a se desenvolverem e ajudam as 

mães nas orientações e dúvidas”. Como o acompanhamento é mensal, há um 

estreitamento das relações entre o líder e a família, em que acabam abordando 

assuntos referentes à educação e cidadania. Algumas vezes, problemas 

sociais vivenciados pelas famílias são tratados e, de certa forma, alguma 

orientação é dada pela Líder, como se pode constatar nesse relato:  

 

[...] na comunidade encontro problemas do tipo agressão doméstica, 
alcoolismo [...] numa visita domiciliar presenciei que a mãe havia sido 
agredida pelo marido e a orientei para que a mãe fizesse a denúncia, 
pois isso não pode acontecer (LÍDER 7). 
 

Para se tornar um Líder da Pastoral da Criança, é necessário que 

primeiramente a pessoa aceite ser voluntária e dedique algumas horas ao mês 

para estar acompanhando famílias carentes e crianças de 0 a 6 anos de idade. 

Esse acompanhamento se realiza dentro de uma vertente cristã, que é 

evangelizar e continuar o projeto de Jesus aqui na Terra: “Eu vim para que 

todos tenham vida e a tenham em abundância” (JOÃO, 10:10b).  

 

 

3.2 FORMAÇÃO DAS LÍDERES 
 
 

Cada voluntário recebe informações e orientações sobre sua ação no 

Guia do Líder, uma ferramenta que instrui e orienta a metodologia para o 

desenvolvimento de três ações básicas: A Visita Domiciliar, Dia da Celebração 



da Vida e Reunião de Ação Reflexão. Esse Guia, além das informações sobre 

as ações a serem desenvolvidas, apresenta as etapas do desenvolvimento da 

criança e vários materiais educativos criados para auxílio do trabalho do líder, a 

ser desenvolvido por meio de três ações básicas: educação, saúde e 

cidadania.   

A capacitação sobre o Guia do Líder é realizada em duas fases: a 

primeira é composta de onze etapas e a segunda de quatro etapas, num total 

de 44 horas. No início das capacitações em 1983, eram usados materiais 

educativos disponibilizados pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da 

Saúde, porém pelo grau de dificuldade e entendimento do material pelos 

voluntários, Dra. Zilda propôs um material mais simples e acessível, tratando 

de temas sobre ações básicas de saúde, como: a saúde da gestante, 

aleitamento materno, vigilância nutricional, reidratação oral e vacinação.  

Muitas pessoas de diversos graus de instrução começaram a se 

interessar pelos assuntos abordados e com o tempo muitos sinais positivos 

foram aparecendo com essa formação, principalmente entre as mulheres que 

era o grupo mais expressivo de voluntários. Um ponto que mais marcou nesse 

trabalho todo é que, além de estarem salvando muitas vidas, estavam também 

promovendo uma “revolução comunitária”, conforme relato da Dra. Zilda: 

 

Foi uma verdadeira revolução comunitária. A cada mês, eu retornava 
com a equipe e perguntava o que mais estava mudando. A absoluta 
maioria das líderes eram mulheres, elas me respondiam que quem 
estava mudando mais eram elas próprias, pois agora se sentiam 
responsáveis por todas as crianças e gestantes de sua comunidade. 
Diziam sentir em si nova vida, cheia de amor e de esperança 
(NEUMANN, 1996, p. 15-16). 

 

 

3.2.1 O Guia do Líder e a capacitação 

 

 

A formação teórico-prática é um aspecto de grande relevância e recebe 

uma atenção especial na Pastoral da Criança. Procura-se, a partir dos saberes 

adquiridos ao longo da vida, articular as experiências vivenciadas pelas líderes, 

com conhecimentos técnico-científicos, abordando questões relacionadas à 

gestante e à criança, para possibilitar a construção de novos saberes. Com 



isso espera-se criar dentro de todo processo o comprometimento de todos, 

desde o líder até a família, buscando a promoção da infância. 

Com a expansão do trabalho e com os resultados obtidos, em 1987, foi 

elaborado o primeiro Guia do Líder, com temas ligados à saúde, que tinham a 

pretensão em trabalhar com medidas preventivas, visto que a maioria das 

mortes infantis poderia ser evitada. O caderno do líder foi criado para que 

fossem anotadas as informações sobre a saúde da criança e da gestante 

através de alguns indicadores e assim ser uma ferramenta para ser usada no 

acompanhamento e avaliação mensal.  

No ano de 1990, foram incluídos assuntos relativos ao acompanhamento 

e ao desenvolvimento, que ficou conhecido como educação essencial. O 

acompanhamento já estava sendo contemplado nas ações e o 

desenvolvimento tratava do aspecto psicológico da criança. Seguia uma 

corrente histórico-cultural, que considera a cultura e a história como partes 

integrantes do desenvolvimento.  

Para estudar mais sobre a educação essencial, foi realizada uma 

pesquisa, com apoio do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), 

cuja finalidade era encontrar novos elementos que pudessem se incorporar à 

capacitação de líderes. Uma das conclusões do trabalho era que líderes e 

famílias deveriam ser trabalhados como sujeitos interativos e não somente 

receber as informações, orientação essa que se aproxima da importância do 

diálogo no processo educativo, segundo o referencial freireano.  Como 

recomendação para se chegar a essa interação, Tunes e Mamede sugerem em 

sua pesquisa que: 

 

1º realização de um trabalho de acompanhamento e pesquisa para a 
identificação das representações sociais e modos de apropriação do 
conhecimento em comunidades acompanhadas pela Pastoral da 
Criança; 
2º ênfase em análises de atividades que promovem a aprendizagem 
e o desenvolvimento da criança no seu contexto social, 
principalmente na família, com destaque para o brincar, quando da 
elaboração de textos, materiais e atividades de preparação dos 
líderes.” (TUNES; MAMEDE,1991, p.4) 

 

Dando sequência a essa pesquisa e com ajuda da Fundação Bernard 

Van Leer, foi realizada nova pesquisa - Avaliação de material educativo e de 

instrumentos indicadores de desenvolvimento da autonomia (TUNES; 



THIESSEN et al., 1997). O resultado propunha que fosse construído um 

material para que se trabalhasse com as famílias através de pequenas ações e 

atitudes que procurassem incentivar o desenvolvimento da criança. Chegou-se, 

então, a um material educativo e a alguns indicadores do desenvolvimento 

infantil. 

Outros dois problemas foram detectados numa pesquisa realizada por 

Carvalho (1994) em relação à capacitação: conteúdo teórico-técnico que não 

se integrava às ações desenvolvidas pelas líderes e pouco interesse das mães 

pelos trabalhos da Pastoral da Criança.  

Segundo os capacitadores, a intenção da proposta teórica que era de 

troca de conhecimento e experiência não ocorria na prática, pois eram 

adotados métodos somente de transmissão de informações, o que se aproxima 

do que Paulo Freire nomeia como educação bancária. Esse tipo de formação 

não proporcionava a criação de novos conhecimentos e por consequência não 

despertava interesse nas famílias, pois além de ter pouca relação com a 

realidade havia também pouco diálogo, dois conceitos fundamentais na obra de 

Paulo Freire e extremamente necessário para adesão e criação de novos 

conhecimentos. Conforme exposto constata-se que a formação contínua não 

estava acontecendo como a Pastoral da Criança propunha.  

Refletindo sobre os problemas levantados e com as pesquisas 

realizadas, no ano 2000, com uma nova edição do Guia do Líder, pensou-se 

numa forma diferente sobre a capacitação.  Surgiu então a ideia da formação 

contínua, que abrangeria três momentos: capacitação inicial, aperfeiçoamento 

e acompanhamento. Com isso, para qualquer membro do corpo de voluntários 

que desejasse fazer parte da Pastoral da Criança, precisaria passar pela 

capacitação inicial do Guia do Líder. 

Para o aperfeiçoamento e acompanhamento foram propostas oficinas, 

que seriam montadas a partir das dúvidas vindas das líderes e das 

coordenações. Na reunião de Ação e Reflexão, os dados anotados no caderno 

da líder poderiam ser analisados para discussão. Da mesma forma, as visitas 

às comunidades pelas coordenações paroquiais, que poderiam reunir pessoas 

da comunidade, líderes e mães para conversarem sobre o trabalho. Os 

materiais educativos, jornais mensais destinados às líderes e programa de 



rádio chamado de “Viva Vida” foram elaborados e tinham a intenção de 

ajudarem na formação contínua.  

No ano 2000, surge a terceira versão do Guia do Líder, destacando o 

desenvolvimento psicológico, em que se reforçava a ideia de que 

primeiramente a criança se desenvolve no contato com outras pessoas e 

depois, num segundo momento, por meio de uma ação autorregulada.  

A partir desse enfoque, foram elaborados indicadores que foram 

chamados de Índice de Oportunidade e Conquista. A intenção era analisar a 

realidade, onde a criança vive, observando as suas necessidades. Com esses 

indicadores o líder observava junto com a família como proporcionar condições 

que favorecessem o desenvolvimento da criança. Outra intenção para o uso 

desses indicadores era que acontecesse um maior diálogo entre líderes, 

famílias e comunidade sobre educação e meios para favorecer o 

desenvolvimento e educação das crianças. Conforme consta no Guia do Líder, 

p.142: 

 

Eles são em especial, um “pé de conversa” com a família, uma forma 
de começar e manter um diálogo. Por meio deles, você, líder, deve 
conversar e pensar junto com os pais quais situações da rotina da 
família podem ser oportunidades que a criança precisa e o que 
favorece o seu desenvolvimento. (GUIA DO LÍDER, p. 12). 

 

No ano de 2007, o Guia do Líder passou por mais uma atualização. A 

Pastoral da Criança quis propiciar ao seu voluntariado várias oportunidades 

para que participassem de capacitações sobre novas pesquisas e técnicas que 

visem ao aprimoramento do trabalho de combate à mortalidade infantil e que 

possam alavancar um processo de transformação das comunidades. Hoje, o 

objetivo da capacitação no Guia do Líder 2007, conforme consta nas 

orientações é Formar Líderes para acompanhar gestantes e crianças até 

completarem seis anos de idade nas comunidades onde moram. São ações 

básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania que ajudam na garantia de 

vida em abundância e que formam a base de todo o trabalho da Pastoral da 

Criança. 

Como metodologia da capacitação, são usados alguns eixos 

norteadores, como diálogo e relação Fé e Vida, e desenvolvidas as atividades 

de leitura interativa, minioficinas, animação e relaxamento e tarefas de casa. 



Com base nesses eixos, os capacitadores devem realizar seus planejamentos 

e programar junto com a equipe local novas capacitações no sentido de poder 

ter a adesão de mais pessoas que formem sua equipe comunitária. 

 Ter diálogo como eixo, entende-se que é importante ouvir os 

participantes sobre o seu interesse pelo conteúdo, permitindo a troca de 

experiências e conhecimentos. O capacitador, adotando uma postura de ouvir 

e acolher, deve facilitar o diálogo, no sentido de que as colocações respeitem e 

oportunizem a participação de todos.  

No eixo Fé e Vida faz-se a relação entre o trabalho desenvolvido com os 

versículos bíblicos. No guia do líder existem citações bíblicas que oferecem 

momentos de reflexões dos conteúdos bíblicos. 

Na atividade de leitura interativa, espera-se que aconteçam comentários 

e a compreensão de todos sobre o texto lido.  

As minioficinas propiciam a prática do dia-dia do líder, como, por 

exemplo, tarar a balança para ser usada na Celebração da Vida, ou, como na 

oficina de preenchimento das Folhas de Acompanhamento das Ações Básicas 

de Saúde, Nutrição e Educação (FABS), onde são estudados os indicadores e 

dicas de como devem ser preenchidas.  

As atividades de animação e relaxamento devem fazer parte da 

capacitação. Podem ser através de dinâmicas programadas para que reforcem 

os conteúdos ou, então, em momentos de descanso ou retomada do assunto 

abordado.  

Com as tarefas de casa, a intenção é de relacionar o conteúdo teórico 

estudado no Guia do Líder com a realidade da comunidade. Propicia o 

surgimento de dúvidas que devem ser esclarecidas na capacitação. 

Conforme já descrito, quando uma pessoa deseja ser voluntária e, 

portanto, se tornar um Líder, é necessário que realize uma formação de 

aproximadamente 40 a 50 horas, dependendo do número de participantes. 

Para essa formação entram em cena os multiplicadores e capacitadores que 

são pessoas que fazem parte das equipes dos estados e dioceses e são 

responsáveis por formar novos líderes e acompanhar todo processo formativo 

dos voluntários envolvidos nas ações. Existe o líder-capacitador que atua na 

sua própria comunidade, acompanhando um grupo de crianças e famílias, além 

de capacitar novos líderes.  



A capacitação é dividida em duas partes. O fato de ser dividida dessa 

forma proporciona que, ao final de cada etapa, o novo líder realize algumas 

tarefas práticas, como acompanhar uma gestante, participar de uma 

Celebração da Vida ou de uma Reunião de Ação e Reflexão. Com o tempo, 

pode assumir junto à comunidade e às famílias, pois as pessoas precisam do 

auxílio de outras, criando espirito solidário, já que a partilha do saber, do 

conhecimento se faz necessária, se desejamos construir uma sociedade com 

menos desigualdades sociais.  

Foram adotadas essas estratégias, pensando que no processo de 

aprendizagem é fundamental enfatizar a relação entre a teoria e a prática. A 

aprendizagem de novos conhecimentos é facilitada, quando esses são 

apresentados aos poucos e o conhecimento só é significativo, quando são 

considerados o saber e as necessidades das pessoas.   

Na primeira parte da capacitação, são onze etapas em que se estuda a 

missão do Líder e as três ações básicas de saúde, nutrição e cidadania, 

abordando os cuidados necessários para uma gestação saudável, cuidados 

básicos com a higiene e os alimentos que contribuem para um bom 

desenvolvimento da mãe e do bebê entre o nascimento até um ano de vida. A 

segunda parte se desenvolve em quatro etapas e recomenda-se que seja 

concluída, depois de um período em que o Líder já sentiu como é o trabalho. 

Nesse período são trazidas as dificuldades e dúvidas encontradas na 

realização do trabalho.  

Este trabalho, envolvendo a capacitação dos Líderes comunitários, vem 

sendo acompanhado constantemente para que sejam feitas as devidas 

correções no seu processo. Mesmo com todo o acompanhamento e 

atualizações das capacitações, percebe-se na fala de um Líder, ao ser 

entrevistada, certo quefazer ainda limitado ou ainda a necessidade de uma 

maior formação para uma atuação mais efetiva dessas líderes. 

 

[...] apoio que vem lá de cima, porque tem coisas que a gente não 
consegue resolver todos os problemas que aparecem [...] então a 
gente leva nas reuniões, o pessoal até orienta sobre algumas coisas 
que podemos resolver, só que ainda ficam coisas por fazer e a gente 
não dá conta (LIDER 3).  

 

 



3.2.2 A Formação Contínua  

 

 

As Capacitações Iniciais e as Atualizações são dois momentos de 

formação, adotados pela Pastoral da Criança com a intenção de proporcionar 

que novas pesquisas e novos materiais educativos sejam propagados e os 

voluntários sejam atualizados. A formação contínua que se realiza nas Oficinas 

de Formação Contínua Integrada é uma estratégia para que essa atualização 

aconteça.  

Segundo Vera Lúcia Altoé, Coordenadora Nacional da Pastoral da 

Criança, a formação contínua é como “dose de remédio homeopático”, do qual, 

a cada dia, devemos nos reabastecer primeiramente para não perdermos 

nossas origens e, depois, à medida que o tempo avança, possamos nos 

atualizar.   

Anualmente, são promovidos encontros por região, dos quais participam 

os coordenadores dos estados e das dioceses. A equipe da Coordenação 

Nacional forma os multiplicadores em formação contínua, sendo eles 

responsáveis por promover, ao menos uma vez ao ano, oficinas em uma 

comunidade, além de reunir toda equipe e coordenações locais para montar 

estratégias, procurando levantar as necessidades sentidas pelos líderes e pela 

equipe de comunidade.  

Depois de formados, os capacitadores nas Oficinas de Formação 

Contínua Integrada têm a oportunidade de organizar e promover para as 

líderes e demais voluntários, na comunidade, novas capacitações, com 

aproximadamente duas horas. Dessa forma, se concretiza a intenção inicial de 

que cada membro da Pastoral da Criança, ao menos uma vez ao ano, tenha a 

oportunidade de poder participar de uma formação contínua.   

Segundo Ana Ruth, que, além de ser membro do Conselho Diretor, é 

Multiplicadora de formação contínua integrada, há um cuidado especial na 

Formação e no Acompanhamento dos Líderes. O material sempre atualizado e 

revisado é repassado aos Líderes pelo Jornal (mensalmente), pelos Programas 

de Rádio (semanalmente) e pelas DICAS e Orientações do Roteiro de 

Capacitação completo do Guia.   



Para esses momentos recomenda-se que os grupos sejam pequenos, 

com no máximo 15 participantes, para que assim aconteça uma maior 

interação nos assuntos, oferecendo a oportunidade de discussões e troca de 

experiências. Outras orientações importantes são: realização das oficinas na 

comunidade local, onde as líderes possam se deslocar com facilidade; atuação 

dos capacitadores em dupla, tendo à disposição o material necessário 

referente ao assunto a ser abordado para poderem esclarecer as dúvidas que 

por ventura surjam; promoção também de momentos de reflexões com orações 

e textos bíblicos que fortaleçam a missão da Pastoral da Criança. 

 Podem ser apontados alguns exemplos de temas abordados nas 

oficinas, como preenchimento das folhas de acompanhamento, estudo da 

mortalidade infantil na comunidade e possíveis causas, dificuldades no 

planejamento das ações e estratégias para expansão do trabalho e também 

gerenciamento dos recursos financeiros recebidos. Além dos temas descritos 

acima, ainda surgem outros que se relacionam de como lidar com problemas 

referentes à violência doméstica, problemas com alcoolismo e drogas, em que 

os pais estão envolvidos.  Nessas situações recomenda-se que se façam rodas 

de conversa, envolvendo toda a comunidade, o voluntariado da Pastoral da 

Criança e outros grupos ou movimentos que atuem na comunidade, buscando 

a formação humana. 

 

 

3.2.3 Equipe Responsável 

 

 

 A equipe responsável pela formação está estruturada da seguinte forma: 

 

 

3.2.3.1 Equipe da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança 

 

 

 Formada por técnicos, membros nos estados que compõem a equipe 

nacional ampliada. Essa equipe acompanha a formação das equipes de 

multiplicadores; 



 

 

3.2.3.2 Equipe de multiplicadores 

 

 

 Formada por pessoas das coordenações dos Estados. Acompanha os 

capacitadores nas dioceses e paróquias. O Multiplicador é um voluntário que 

recebeu uma capacitação sobre o Guia do Líder e ministra capacitações. 

Recebe também orientações sobre as atualizações (Guia 2007), realizadas por 

um multiplicador da coordenação nacional. Dentro da equipe de voluntários, 

sua missão é a de compartilhar conhecimentos, aprendendo e ensinando com 

máximo de empenho. O multiplicador faz parte da equipe estadual, atuando 

junto aos setores na formação contínua de capacitadores, sempre que preciso. 

Essa formação inclui as capacitações iniciais, ascensões e encontros anuais de 

atualização. Para um efetivo acompanhamento da qualidade das ações, devem 

participar de reuniões com os coordenadores dos estados e setores, analisar 

os relatórios trimestrais e FABS digitadas para se manterem informados das 

dificuldades e progressos dos capacitados;  

 

 

3.2.3.3 Equipe de capacitadores 

 

 

 Formada por pessoas nas dioceses e paróquias que capacitam pessoas 

nas comunidades. O Capacitador é preparado por um multiplicador da equipe 

estadual e tem por missão capacitar novos Líderes, compartilhando 

conhecimentos, aprendendo e ensinando. Precisa passar por uma capacitação 

completa do Guia do Líder 2007 e participar, em seguida, de uma ascensão à 

capacitador. No caso de já atuar como capacitador, precisa fazer uma 

atualização, como capacitador no Guia 2007.  

Existem dois tipos de capacitadores. Um é o voluntário, cuja 

disponibilidade permite capacitar novos Líderes em grupos maiores em vários 

ramos. Faz parte da equipe de coordenação de diocese/setor, atuando nos 

ramos e áreas. Deve participar das reuniões de setor, avaliar relatórios do 



setor, podendo, dessa forma, orientar, tirar dúvidas que os Líderes apresentam 

e atuar nos encontros de formação contínua.  

Outro é o “Líder Capacitador” que é o voluntário que, além de atuar 

como líder, acompanhando gestantes e crianças, capacitam também outros 

líderes de sua comunidade. A orientação é que a formação seja realizada em 

pequenos grupos (até mesmo uma só pessoa), conforme as possibilidades de 

ambas as partes, para estudar o Guia 2007 e realizar as tarefas práticas. O 

Líder capacitador faz parte da equipe do ramo ao qual pertence.  Deve 

participar das reuniões do ramo, trazendo as dificuldades que enfrentam. É um 

facilitador na procura e captação de novos Líderes de sua comunidade. 

Participa das reuniões de reflexão e avaliação de sua comunidade como líder, 

participando da formação contínua com os demais. 

  



3.3 AS TRÊS AÇÕES DOS LÍDERES NAS COMUNIDADES 

 

 

Na visita domiciliar, os Líderes podem conhecer melhor a situação de 

vida e as necessidades das famílias para poder ajudá-las com algumas 

orientações sobre alguns cuidados básicos. É uma oportunidade para 

conversar principalmente com as gestantes e se aproximar dos outros 

membros da família. Passado um tempo, as famílias e os Líderes desenvolvem 

laços de confiança mútua, o que proporciona uma abertura maior entre ambas. 

As gestantes recebem orientações sobre a importância de se fazer o pré-natal, 

de buscar ajuda nos primeiros sinais de perigo na gestação, de como ter uma 

gravidez tranquila e sobre seus direitos e deveres. O Líder através da 

observação procura identificar situações que não favorecem o desenvolvimento 

da criança e com algumas dicas conversam com a família para juntos buscar a 

soluções dos problemas que surgem.  

Na primeira visita, os Líderes explicam o que a Pastoral da Criança faz e 

deixam a família à vontade para decidir se desejam receber as visitas mensais. 

Em algumas situações vivenciadas pelas líderes, bastam algumas orientações, 

porém existem outras situações mais delicadas, pois se deparam com 

inúmeros problemas sociais, como alcoolismo, drogas, violência doméstica, 

desemprego. Nesses casos se recorre a outros grupos ou aos serviços 

públicos na área da assistência social, educação ou saúde.  

Na visita também são levados alguns materiais para serem consultados 

pelas famílias. Para as gestantes, em específico, são levados os Laços de 

Amor, que foi idealizado para os nove meses de gestação e os seis meses de 

vida da criança. Os Laços de Amor são cartões criados com o objetivo de 

envolver toda a família com a gravidez. Nessas cartelas são descritas algumas 

necessidades da gestante e da criança. Também há orientações sobre a 

amamentação e um importante estudo científico que aponta que os cuidados 

da gestante, durante a gestação e nos primeiros dois anos de vida da criança, 

que equivalem aos primeiros mil dias, têm influência direta nas condições de 

saúde da pessoa na vida adulta e por isso a importância de poder começar o 

acompanhamento antes desse período. Uma das ações propostas para que 

isso aconteça é o Mutirão pela Busca de Gestantes. A cada três meses, há o 



incentivo para que os Lideres visitem novas famílias em busca de novas 

gestantes, conversando e fazendo o convite para serem acompanhadas. No 

dia da visita domiciliar, os Líderes então convidam para a outra Ação que é a 

Celebração da Vida.  

No dia da Celebração da Vida é o dia do encontro entre Líderes, famílias 

e crianças. É atividade importante e fundamental que o Líder realiza na 

Pastoral da Criança. Nesse dia, que acontece uma vez ao mês, as crianças 

são pesadas, as famílias se reúnem para conversar, fazer perguntas sobre 

alguma dúvida sobre o bebê ou a criança e receber orientações de 

profissionais que também são voluntários e, assim, poder celebrar juntas com a 

comunidade as pequenas conquistas das suas crianças. O local para acontecer 

a celebração pode variar de comunidade para comunidade, podendo ocorrer 

celebrações em praças públicas, salões paroquiais ou em casas que tenham 

um espaço, onde todos possam se reunir e as crianças ter espaço para brincar. 

O importante é realizar num local que favoreça o comparecimento de todos. 

Realiza-se um momento de espiritualidade, respeitando todas as religiões, 

procurando evidenciar neste dia a solidariedade e a união da comunidade 

reunida em torno de um problema, buscando soluções. 

A Celebração da Vida deve ser realizada com poucas famílias para 

proporcionar que todas possam dialogar e se sentirem acolhidas. Neste dia as 

crianças são pesadas uma a uma e o peso é registrado no caderno do Líder. 

Se a criança estiver abaixo do peso esperado, os Líderes conversam com a 

família com maior atenção e, se necessitar, orientam para que se procure o 

serviço público de saúde para consulta com um médico especialista.  É um 

momento propício para realização de brincadeiras com as crianças, fazendo 

com que brinquem livremente, havendo interação entre elas. Para acompanhar 

esses momentos, existem voluntários conhecidos como “brinquedistas e 

brincadores” que desenvolvem as brincadeiras com as crianças. O brincar na 

Pastoral da Criança sempre foi abordado de um modo especial, pois é uma 

necessidade fundamental para o desenvolvimento da criança, sabendo que nos 

dias atuais os espaços para brincadeiras das crianças são reduzidos ou 

praticamente inexistentes.  

A Pastoral da Criança sempre esteve atenta aos diversos problemas de 

saúde das crianças. Nos últimos anos, nota-se que a obesidade infantil é um 



grave problema e atinge um grande número dessa população. Por isso foram 

criadas duas ações: “Acompanhamento Nutricional” e “Hortas Caseiras” que 

visam combater a obesidade infantil. O primeiro, além de acompanhar o peso 

das crianças, os Líderes, durante a Celebração da Vida, a cada três meses, 

irão medir a altura das crianças e notando algum problema orientarão as mães 

a procurar ajuda médica. Já o segundo tem o objetivo de conversar sobre 

alimentação saudável e plantio e cultivo de hortas caseiras com as famílias 

acompanhadas. Nesse dia, além de toda conversa, acompanhamento do peso, 

orientações e brincadeiras para as crianças, também são preparados alimentos 

nutritivos, enriquecidos com alimentos regionais para serem servidos como 

lanche.  

A Reunião de Ação e Reflexão é considerada a terceira ação 

fundamental da atividade do Líder e fundamental para o processo de sua 

formação. Nos primeiros dez dias de cada mês, os Líderes e o coordenador 

comunitário devem promover a Reunião para Reflexão e Avaliação. Depois que 

todos visitaram as famílias e participaram da Celebração da Vida e puderam 

observar como foi o desenvolvimento das crianças, reúnem-se para conversar 

e estudar a situação das famílias que acompanham. Para que essa ação seja 

organizada e dinamizada é adotado o modelo ver-julgar-agir.  

O momento de Ver propicia que um coordenador junto com o grupo 

definam o tema ou problema a ser analisado. Esta é a oportunidade das 

pessoas apresentarem os fatos, a sua experiência ou sua história em relação 

ao tema escolhido e com o grupo identificar as semelhanças, as diferenças e 

as contradições das experiências. Ao Ver a realidade da sua comunidade o 

coordenador de grupo é igual a um bom médico. Auxilia o seu grupo no 

diagnóstico, para depois ajudar a descobrir qual o remédio certo que irá 

contribuir para a cura. 

O Julgar significa analisar e estudar um tema ou história específica para 

descobrir a causa ou as causas e as soluções provisórias. Entender o porquê 

de esses fatos estarem acontecendo. Nessa compreensão, é preciso ter 

referências, normalmente definições, princípios, diretrizes, normas, leis ou 

convenções. Portanto, pode-se usar passagens e ensinamentos bíblicos, 

científicos, leis específicas e códigos. Importante é saber que a referência na 

hora de Julgar não é veredicto final. A intenção é apresentar pistas para 



entender determinada situação e contribuir para encontrar a saída para o 

problema que está sendo estudado. 

No Agir a proposta é como fazer e como a prática vai acontecer. É o 

momento de definir prazos, recursos e estratégias. É ter um plano de ação, 

com alguns elementos: 

 objetivo – clareza sobre o que se quer; 

 planejamento participativo – todos contribuem para elaborar 

estratégias; 

 distribuição das tarefas, responsabilidades e coordenação geral; 

 prazos para atingir o objetivo – curto, médio e longo prazo; 

 etapas – o que é prioridade e qual será o primeiro passo; 

 meios necessários – recursos humanos, materiais e financeiros; 

 monitoramento da ação – avaliação durante todo processo. 

 

Como já destacado anteriormente, a Pastoral da Criança também faz o 

uso de mais duas estratégias que contribuem para a formação das líderes: 

Avaliar e Celebrar.   

Na avaliação, o grupo tem a oportunidade de buscar melhorar o 

desempenho e aprimorar a sua ação. Nesse momento pela análise do histórico 

da ação, pode-se verificar o que deu certo ou não. Surgem novos ângulos e 

discussões sobre a ação, valorizando novas formas e dimensões de analisar os 

acontecimentos.  

Já no Celebrar, são destacadas as vitórias alcançadas, as conquistas, 

fracassos, alegrias e esperança de que se pode fazer algo para mudar uma 

situação que não está boa. Como um grupo cristão que une Fé e Vida, 

acredita-se que se pode alcançar um mundo mais fraterno, se todos tiverem 

uma vida mais digna com os seus direitos básicos preservados. 

Cada Líder possui um caderno, em que, desde a Visita Domiciliar até a 

Celebração da Vida, deve ser usado para anotar algumas informações básicas 

chamadas de indicadores de acompanhamento das crianças e gestantes. Na 

Reunião de Reflexão e Ação, essas informações são transcritas na Folha de 

Acompanhamento e Avaliação Mensal das Ações Básicas de Saúde e 

Educação na Comunidade (FABS). Assim, são registrados os dados de todas 



as gestantes e crianças acompanhadas pelos Líderes de uma comunidade. 

Com as FABS preenchidas, todos podem verificar de uma forma ampla alguns 

problemas que acontecem nas comunidades e verificar a situação das famílias 

acompanhadas.  

Pela análise das situações e com ajuda de materiais educativos e 

complementares, são discutidas, estudadas e planejadas algumas ações que 

visem à solução dos problemas levantados, procurando envolver as famílias, 

autoridades e outros movimentos locais, para melhorar alguma situação 

desafiadora. Quando uma conquista é alcançada, então, é o momento para 

Celebrar, como, por exemplos, o nascimento de uma criança, melhorias no 

atendimento de saúde, uma creche ou escola construída no bairro.  Com as 

FABS preenchidas, são monitorados os principais indicadores de saúde infantil. 

Através desses dados são identificados nas comunidades alguns pontos de 

atenção, cujas ações devam ser focadas com maior ênfase. Os coordenadores 

comunitários, então, enviam essas FABS para a Coordenação Nacional da 

Pastoral da Criança que organiza essas informações através de um Sistema 

Informatizado. 

 

 

3.4 AÇÕES COMPLEMENTARES E OPCIONAIS 

 

 

Ao longo dos anos, foram criadas campanhas, ações complementares, 

ações opcionais e diversos materiais educativos que servem de ferramentas 

para educação e orientação das famílias. 

 Algumas das principais campanhas podem ser destacadas: “Dormir de 

Barriga para cima é mais seguro”, “Campanha da 1ª Dose do Antibiótico”, 

“Campanha dos Mil Dias”, “Soro Caseiro” todas com fundamentação científica 

comprovadas na prática pela atuação da Liderança. Outras campanhas como o 

“Dia de Ação e Oração pela Criança” e “Dia Mundial de Lavar as Mãos” fazem 

parte de campanhas educativas que a Pastoral da Criança apoia junto com 

outros órgãos. 



As ações Complementares - Articulador de Saúde e Brinquedos e 

Brincadeiras – são desenvolvidas pelos articuladores de saúde que atuam junto 

ao Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo de melhorar os serviços de 

saúde pública através de maior envolvimento com as Políticas Públicas e o 

Controle Social.  

 
 
3.4.1 Brinquedos e Brincadeiras 

 

 

Os brinquedistas, pós realizarem uma capacitação apropriada, irão atuar 

no dia da Celebração da Vida e promover outros momentos como “ruas do 

brincar” e “oficinas de confecção de brinquedos”. Além de resgatar brincadeiras 

coletivas, têm o objetivo de proporcionar um ambiente favorável para o 

desenvolvimento da criança, com apoio das famílias. Como material de apoio, 

a Coordenação Nacional da Pastoral da Criança envia um “sacolão” com 

alguns brinquedos, livros e materiais como giz de cera, lápis de cor, para as 

comunidades que possuem brinquedista atuante. Os objetivos dessas 

brincadeiras são assim descritos:  

 

• promover a defesa do direito da criança de brincar por ser uma 
necessidade para o desenvolvimento infantil; 

• incentivar e valorizar a brincadeira de livre escolha da criança: ela 
brinca pelo brincar e não para responder a um pedido, ordem ou 
objetivo do adulto; 

• criar oportunidades para o resgate de brinquedos e brincadeiras 
característicos das diferentes regiões do país, estimulando a 
transmissão da cultura da comunidade; 

• defender a criação de espaços nas comunidades para que as 
crianças brinquem juntas e ao ar livre em praças, parques, 
calçadas (Brinquedos e Brincadeiras na Comunidade, 2014, p. 10) 

 

 

3.4.2 Ações Opcionais: Hortas Caseiras e Comunitárias, Comunicadores 

Populares, Saúde Bucal e Hanseníase 

 

 

3.4.2.1 Hortas caseiras 

 

 



 Para esta ação opcional existe uma capacitação específica, que procura 

formar os líderes, para que combatam a obesidade, que é um grave problema 

e precisa ser enfrentado nos próximos anos. A obesidade infantil pode 

comprometer o desenvolvimento da criança e provocar uma série de 

complicações na vida adulta, se não for combatida desde o início. O 

sedentarismo, o consumo de produtos industrializados e a alimentação 

inadequada são fatores que mais contribuem para esse mal independente da 

classe social a que pertencem. Com isso a Pastoral da Criança procura orientar 

as famílias acompanhadas sobre o que é uma alimentação saudável, o plantio 

e cultivo de hortas caseiras, como preparar e reaproveitar alimentos. 

 

 

3.4.2.2 Comunicadores Populares 

 

 

 Nesta ação são preparados voluntários voltados à comunicação popular. 

Geralmente, são jovens que se utilizam dos meios de comunicação popular e 

comunitária para divulgar os trabalhos, ações e campanhas da Pastoral da 

Criança nas comunidades. Com algumas dinâmicas envolvendo teatro, 

montagem de programas de rádio, uso das redes sociais e internet, o 

comunicador popular pode na comunidade ser o voluntário que fortalecerá a 

missão da Pastoral da Criança, através dos meios de comunicação. 

 

 

3.4.2.3 Saúde Bucal 

 

 

 Tem a intenção de promover a melhoria da saúde bucal das crianças e 

famílias acompanhadas. É uma capacitação que reforça os conhecimentos dos 

líderes que, no contato com as famílias, falam sobre a importância da 

prevenção das cáries, doenças da gengiva, importância do leite materno até os 

seis meses de vida e a limpeza da boca, ao levantar e após as refeições.  

 

  



3.4.2.4 Hanseníase 

 

 

 Nesta ação os voluntários da Pastoral da Criança mobilizam as 

comunidades carentes, onde ainda existem casos de hanseníase, para que 

vencendo o preconceito, possam conhecer, esclarecer e combater essa 

doença que ainda atinge algumas regiões do Brasil. Existe um material próprio 

e como ação concreta os líderes são orientados para que encaminhem as 

pessoas com suspeita ao serviço público de saúde do seu bairro e na medida 

do possível acompanhem o tratamento. 

 

 

3.5 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

 

O Sistema de Informação constitui um instrumento que acompanha as 

ações, permitindo a sistematização dos dados colhidos nas comunidades. Foi 

criado por volta do ano de 1987, a partir do caderno do Líder. No começo com 

indicadores simples que permitiam saber o número exato de gestantes, 

crianças desnutridas, crianças vacinadas além de outras informações 

fundamentais para o acompanhamento e desenvolvimento das ações. Hoje, 

esses dados são enviados mensalmente, pelas comunidades para a 

Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, em Curitiba, através das FABS 

(Folha de Acompanhamento das Ações Básicas de Saúde, Nutrição e 

Educação). Nestas FABS constam informações que, depois de digitados no 

sistema de Informação, são analisados e apontam os indicadores locais, 

regionais e nacionais, relacionados à situação de saúde e desenvolvimento das 

crianças e gestantes acompanhadas. Estes dados estão disponibilizados no 

site da Pastoral da Criança para todos terem acesso às informações. Com 

esses resultados em mãos, as comunidades, os governos locais e toda a 

sociedade podem verificar os resultados alcançados. Esses dados também 

orientam a Coordenação Nacional para planejar as ações e investir seus 

recursos de forma eficaz.  

  



3.6 AVANÇOS E LIMITES DA FORMAÇÃO DE LÍDERES NA PASTORAL DA 

CRIANÇA 

 

 

Neste item serão apresentados os principais avanços e limites do 

trabalho da Pastoral da Criança, em especial, as propostas e práticas de 

formação dos Líderes.  

O estudo buscou compreender se o processo formativo dos voluntários 

da Pastoral da Criança desenvolvido com os Líderes, tanto no processo inicial, 

quanto na formação contínua, aproxima-se da proposta freireana de formação 

permanente. 

Tem a intenção de fortalecer e fundamentar ainda mais o trabalho 

desenvolvido por milhares de Líderes e Voluntários da Pastoral da Criança. As 

sugestões para o avanço em relação à formação dos Líderes tem a expectativa 

de que o aperfeiçoamento do processo formativo, apoiado nos referenciais 

freireanos, possa se refletir em suas práticas junto às famílias. 

Nos trinta e dois anos de existência enquanto organização, a Pastoral da 

Criança enfrentou vários cenários econômicos, sociais, políticos que 

influenciaram e foram moldando os trabalhos. Surgiu diante de um cenário 

trágico de morte de crianças que poderiam ser salvas com pequenas 

mudanças de hábitos e medidas preventivas.  

No cenário social despertou nas comunidades o senso de que 

organizadas poderiam exercer pressão junto ao poder público, reivindicando 

melhorias em seus bairros e comunidades. Valorizou a mulher, colocando-a em 

papel de destaque, numa época e numa sociedade que sempre a relegaram a 

segundo plano.  

No cenário político nacional, passou pela transição da ditadura para o 

regime democrático e, nesse último, conseguiu manter um diálogo aberto com 

diversos governos, independentemente do partido politico, além de despertar e 

formar muitos dos seus voluntários para ocupar cargos públicos em diversos 

municípios pelo Brasil.  

No cenário da saúde, propôs e foi inspiração de várias politicas públicas, 

visando ao combate à mortalidade materno-infantil, sendo modelo para 

programas de governo tanto Federal, quanto Estaduais, como, por exemplo, a 



atuação dos Agentes de Saúde em nível federal e em programas específicos 

em diversos Estados voltados à atenção para gestante e criança.  

Na área da economia, conseguiu manter parcerias, envolvendo recursos 

financeiros pela sua capacidade de organização e prestação de conta dos 

gastos de forma transparente, além de se submeter a todas às leis e aos 

mecanismos de controle.  

No campo tecnológico, vem aprimorando suas ferramentas de trabalho, 

procurando adotar os diversos recursos disponíveis atualmente.  O sistema de 

informação hoje é um grande banco de dados que auxilia e norteia onde a 

Pastoral da Criança precisa investir recursos financeiros conforme a 

necessidade de cada região. Uma das últimas novidades é a criação de um 

aplicativo para celular que divulga a Campanha “Mil Dias”.  

Quanto ao trabalho exercido hoje pelos Líderes nas comunidades, 

constatam-se algumas características marcantes. O Líder se esforça em 

orientar as famílias sobre o cuidado, os direitos das crianças, a importância do 

aleitamento materno, da higiene, da saúde bucal e do brincar no 

desenvolvimento e na aprendizagem. Realiza avaliações nutricionais, ensina 

como prevenir e tratar a diarreia e as infecções respiratórias, além de orientar 

as famílias que, quando uma criança apresentar alguns sinais de risco para a 

saúde, busque-se atendimento adequado. 

Esse trabalho desenvolvido na comunidade, faz com que o Líder 

desenvolva laços de confiança com as famílias. O acompanhamento mensal 

das crianças cria vínculos afetivos não só com as crianças, mas também com 

as famílias. Quanto a esse trabalho exercido hoje, pelos Líderes, nas 

comunidades, elas assim se manifestam: 

 

Quando vou visitar as famílias vou na intenção de ver como a criança 
passou o mês e se está tudo bem. Verifico então se existe algum 
problema e se a mãe tem alguma dúvida e tento orientá-la no que for 
preciso.” (LÍDER 3) 
 

 E ainda: 

 

“Procuro orientar as mães quanto ao cuidado com as crianças, 
principalmente com higiene. Acompanho uma família que tem um 
bebê de um ano que não amamentava mais a criança, só por falta de 
orientação... tenho também uma gestante que gosta quando levo os 



laços de amor, ela disse outro dia que fica esperando minha visita 
para saber mais...” (LÍDER 10) 

 

Fica claro também que, desde a sua criação, a Pastoral da Criança 

caminhou em sintonia com a Igreja Católica, que, pela sua inserção nas 

comunidades, demonstrou ser fundamental para que o trabalho da Pastoral da 

Criança se expandisse em regiões mais distantes e com poucos recursos.  

A partir da década de 2000, o Brasil conseguiu alguns avanços no 

acesso à saúde e à educação. Em relação à alimentação, nas décadas 

anteriores, havia muitos casos de desnutrição infantil. Hoje, o problema vai se 

invertendo para o da obesidade infantil. No entanto, enquanto se constatam 

avanços na sociedade brasileira, se acentuam problemas, como a violência 

familiar, alcoolismo e drogas, além do individualismo dentro das famílias e das 

comunidades, fatos acompanhados nas visitas dos Líderes às famílias. Assim 

se manifesta um dos Líderes, em sua fala: 

 

"No bairro onde atuo a situação de mortalidade infantil que existia há 
um tempo hoje já não existe. Não se encontra crianças desnutridas, 
não há problemas em relação à higiene; o que existe é “relaxo”, 
praticamente todas as casas tem água tratada e esgoto. O acesso à 
saúde tem problemas mas o postinho fica aberto, o problema 
principal é a falta de estrutura na família. Há pais que delegam a 
educação aos avós, há problemas com drogas, alcoolismo, violência 
doméstica... Conscientizar os pais para que estejam presentes na 
educação dos filhos... é o principal desafio o principal problema e 
questão de formação humana". (LÍDER 2) 

 

 Todos esses problemas afetam os vínculos familiares, deixando-os 

tênues, fazendo com que as pessoas sintam-se isoladas e excluídas 

socialmente, levando-as ao discurso conformista e fatalista do “sempre foi 

assim”, “Deus quer assim”. As famílias não se percebem como sujeitos da 

história. Nessas famílias o diálogo, de acordo com o referencial freireano, 

inexiste. Há também a pouca participação da comunidade na busca de solução 

de problemas. Segundo relato: 

 

"Na comunidade onde visito as famílias percebemos que o lixo é um 
problema. As pessoas não cuidam dos seus terrenos e tem lugares 
onde todos passam, mas ninguém é capaz de cuidar e aí acumula 
muito lixo lá. E o povo é cada um por si. Cada um deveria cuidar 
melhor do seu terreno, mas o pessoal não esta nem aí". (LÍDER 14) 

 



 Segundo Paulo Freire a participação das pessoas não pode ficar 

somente no nível do discurso, mas tem que se reverter em ação e prática. O 

desafio então é promover formas onde todos possam se pronunciar e onde 

aconteça o envolvimento de todos há assim o compartilhamento do poder em 

torno das decisões. 

 No seu surgimento, a Pastoral da Criança apresentava dimensões que 

se aproximavam do pensamento de Paulo Freire, porém, hoje, há certo 

distanciamento desse referencial teórico. Seu programa é cientificamente 

competente e notadamente se atualiza nos assuntos, sobretudo no campo da 

saúde, procurando formar seus voluntários para que atinjam objetivos e metas 

de acompanhamento, de acordo com as necessidades de cada região. 

Notamos que há um anseio grande do Líder em querer resolver os problemas 

nas famílias sem que esse trabalho passe, necessariamente, por 

conscientização e que as questões sejam problematizadas. O trabalho dos 

líderes, junto às famílias caracteriza-se por prescrição, por transmissão de 

informações e, ao final, parece não ter eco em relação às consequências 

concretas, práticas junto às famílias. Segundo depoimento do Líder: 

 

“...as famílias precisam assimilar mais as orientações porque 
acontece que quando eles estão em casa estão sujos muitas vezes, 
estão brincando no esgoto a céu aberto e não tomaram banho no dia 
anterior e chega de manhã esta brincando de pé no chão todos sujos 
e a gente orienta as mães e parecem que elas não assimilam o que 
falamos, damos palestrar orientamos e não vemos mudanças...” 
(LÍDER 7) 

 

 A formação contínua dos Líderes não está acontecendo conforme foi 

proposta. Somente a transmissão de conhecimento científico para o cuidado 

das crianças não tem proporcionado condições para que as comunidades 

compreendam a situação em que vivem e trabalhem em uma perspectiva 

colaborativa, solidária e transformadora, de justiça social.   

 Os próprios Líderes carregam ainda, dentro de si a responsabilidade de 

querer resolver por sua conta os problemas das famílias. Essa forma de pensar 

está ligada ainda ao assistencialismo. Segundo relato abaixo: 

 

“A gente leva todo mês uma cesta básica para uma família que a 
gente sabe que precisa, mas estamos notando que eles não dão 
valor. Outro dia consegui um “bico” para a mãe das crianças mas 



pensa que ela foi trabalhar? E também o governo dá bolsa de todos 
os tipos e isso faz com que eles se acomodem e não trabalhem...” 
(LÍDER 8) 

 

... quando a gente vai cadastrar uma criança para ser acompanhada, 
as famílias ficam esperando sempre algo em troca, eles querem 
saber o que vão ganhar, se tem cesta básica ... (LÍDER 6) 

 

 Todos esses desafios fazem parte não só da Pastoral da Criança, mas 

também de vários outros movimentos e grupos que trabalham pela 

humanização.  

 Segundo Paulo Freire, o homem precisa estar em busca do ser mais. 

Nessa busca o ser humano está em constante procura, sendo curioso no 

conhecimento de si e do mundo. Nesse sentido, o ser humano, não pode ficar 

em uma posição conformista e sim de luta pela transformação. O trabalho de 

formação de Líderes se apresenta, pois, de grande relevância na perspectiva 

de ser um trabalho que tem, no horizonte, a conscientização, a humanização. 

 A Pastoral da Criança, ao longo dos anos, tem demonstrado que atua 

em conjunto com o poder público não para tirar a responsabilidade de suas 

ações, mas sim cobrando para que sejam adotadas políticas públicas na área 

da saúde, que favoreçam o desenvolvimento das crianças na sua integralidade. 

Em municípios onde havia alta taxa de mortalidade infantil e o sistema de 

saúde era precário foram realizadas parcerias entre o poder público e a 

Pastoral da Criança, sendo que muitos Líderes foram absorvidas para o 

trabalho de Agente Comunitário de Saúde, por fazerem parte do corpo de 

voluntários da Pastoral da Criança e ter passado pelo processo de formação 

previsto no Guia do Líder. 

 O Guia do Líder é uma ferramenta importante na capacitação de novos 

Líderes da Pastoral da Criança e que deveria ser usado para o 

desenvolvimento das três ações básicas. Apesar da formação teórica receber 

uma atenção especial, a forma como acontece o processo formativo evidencia 

que esse se faz por transmissão de conhecimentos. De acordo com relato 

abaixo: 

 

 “ A capacitação foi bastante cansativa, parecia que não terminava 
mais. E outra coisa é que tinha muita informação e não tínhamos 
tempo para refletir sobre tudo que tinha lá. Tudo era importante mas o 
capacitador parecia que tinha pressa.” (LÍDER 5) 



 

 Observe-se que, no processo educativo, segundo Paulo Freire, a 

formação não deve se preocupar somente com o conhecimento técnico, 

cientifico do assunto a ser abordado e os conhecimentos não devem ser 

somente transmitidos. Na concepção crítica libertadora, uma educação 

verdadeira vai muito além de transferir ou depositar conhecimentos. A 

problematização tem a finalidade de além de ampliar o diálogo, buscar que o 

homem reflita sobre sua realidade buscando a reflexão crítica do seu meio. 

Supera o simples fato de formular questões e encontrar explicações, pois 

necessita de estudo rigoroso, debate, reflexão, levantamentos e 

aprofundamento do que já foi estudado e do trabalho já realizado. E o diálogo 

não pode ser compreendido como instrumento para depositar conhecimentos 

ou estratégia de treinamento de mães e famílias, mas desenvolver pelo diálogo 

reflexões para que sejam capazes de analisar e refletir sobre sua realidade, 

construindo novos conhecimentos com vistas à transformação da realidade. 

 O preenchimento do caderno do Líder é uma das atribuições do Líder 

sendo uma ferramenta de grande importância no trabalho, pois consegue 

sistematizar quantificar o trabalho de cada comunidade através de indicadores 

de saúde. 

 O que observamos, no entanto, no uso do caderno é que não é feita 

uma problematização sobre as questões que são ali apresentados, o Guia do 

Líder e o trabalho com o mesmo, na formação, acabam sendo somente um 

conjunto de informações e instruções que ficam bastante longe da proposta de 

formação de Freire. É importante destacar a observação que um Líder 

apresentou durante a entrevista. Afirmava ele:  

 

“o caderno do líder em alguns momentos acaba engessando o 
trabalho do líder [...] é preciso conscientizar as líderes que trabalhem 
além do caderno do líder, pois percebe que elas ficam muito 
preocupadas em somente preencher o caderno do Líder” (LÍDER 2). 

 
 Para Freire é preciso trabalhar com a problematização, ou seja, a partir 

de um conhecimento que já existe dialogar para que novos conhecimentos 

sejam construídos. Por isso então a forma somente de transmitir ou depositar é 

uma forma só de domesticar, mas se partirmos da visão, vivencia e experiência 



dos participantes do processo podemos então chegar a uma reflexão 

comprometida com processo de transformação. 

 Nessa perspectiva, a formação dos Líderes na Pastoral da Criança deve 

dar ênfase à inclusão, no seu plano de trabalho de práticas de diálogo e 

escuta, que são práticas educativas necessárias para que sejam despertadas 

em seus formandos as inquietações e as possibilidades da criação de novos 

conhecimentos. Nota-se a ausência de diálogo, conforme relato de um dos 

Líderes na entrevista, quando afirma que a “formação de líderes deveria ter 

cursos melhores como palestras para líderes com temas específicos e mais 

troca de experiências entre as líderes” (LÍDER 10).  

 

"As líderes precisam de “apoio que vem lá de cima, porque tem 
coisas que a gente não consegue resolver todos os problemas que 
aparecem... precisamos ter mais cursos e conversar mais sobre 
nossas dificuldades... então a gente leva nas reuniões o pessoal até 
orientam sobre algumas coisas que podemos resolver, só que ainda 
ficam coisas por fazer e a gente não dá conta...” (Líder 3) 

 

 Os Líderes, na visita domiciliar enfrentam, muitas vezes, situações 

desafiadoras que requerem formação para compreender, analisar e orientar e, 

estão para além das ações de formação e mesmo do âmbito da Pastoral da 

Criança. Relata um Líder: 

 

"[...] quando visito famílias, faço as perguntas sobre como as crianças 
passaram o mês, se teve alguma doença, se passaram bem; mas 
acontece que algumas desabafam sobre problemas familiares, que 
envolvem os maridos, filhos maiores que se envolveram com drogas 
[...]" (LÍDER 3).  
 

 Algumas vezes, ocorrem situações em que o Líder nem consegue entrar 

na residência da família, conforme o relato: “às vezes, as famílias nos recebem 

no portão de casa e não deixam a gente entrar” (LÍDER 10). 

 Existe também certo desinteresse das famílias, pois deixam de participar 

da Celebração da Vida. Segundo relato:  

 

“Eu gostaria que as orientações dadas fossem aplicadas no dia-dia. 
Percebo que por mais orientações que as famílias recebem, parece 
que elas não assimilam.” (LÍDER 7) 

 

 Ou ainda: 



“Uma das dificuldades que temos aqui é que as mães compareçam 
na celebração da vida. As crianças nos dizem que querem ir, mas as 
mães acham mil desculpas para levar as crianças no dia.” (LÍDER 9) 

 

 A participação na Celebração da Vida pode integrar a comunidade, 

estimulando o respeito à vida, o diálogo sobre a realidade da comunidade e 

estimular a solidariedade. Para Freire, uma educação libertadora necessita 

desenvolver nas pessoas a consciência crítica, ter o compromisso com a 

existência, ser criadora, e democrática. Leva o homem a compreender que é 

sujeito responsável pela transformação da realidade e para isso a participação 

é fundamental. Uma proposta de formação comprometida com a educação 

crítico-libertadora precisa trabalhar com a dialética de denúncia–anúncio, 

denunciando a realidade injusta e anunciando que uma nova prática realidade 

mais justa e mais solidária é possível.  

 

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com essa pesquisa foi possível reconhecer um conjunto de avanços da 

Pastoral da Criança, bem como limites relacionados, especialmente, à 

formação de Líderes. 

A Pastoral da Criança não deve negar seus objetivos, suas metas e seu 

propósito evangelizador, o que esse trabalho vem sugerir à entidade é uma 

atuação mais ousada e corajosa no tocante à formação dos Líderes, no quadro 

de uma educação crítico-libertadora. 

Conceitos da proposta de Paulo Freire, crivo com os quais foram 

analisados momentos da formação inicial e contínua das Líderes, são agora, 

importantes indicações para orientar o aperfeiçoamento do programa de 

formação, na direção de uma educação crítico-libertadora. Uma nova forma de 

atuação do programa de formação, na Pastoral da Criança, precisa se 

reinventar, passando de uma educação transmissora de conhecimentos, 

“bancária”, como denomina Paulo Freire, para uma educação 

problematizadora, dialógica e conscientizadora.   

Com isso espera-se poder despertar nas pessoas a solidariedade, 

apesar de hoje existir uma lógica competitiva e individualista, que tem 

esvaziado os espaços de participação popular. É, de fato, um “remar contra a 

maré”, no entanto, entendendo-se que educação é opção, sem dúvida, a 

Pastoral da Criança que traz uma história respeitável e uma marca de 

coragem, sem dúvida poderá assumir novos desafios no tocante à formação de 

Líderes. 

Alguns apontamentos do referencial freireano podem ser destacados 

como indicações para o aperfeiçoamento do Programa de Formação:  

- Ensinar não é somente transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção; 

- Ensinar exige respeito aos educandos e para tanto, durante o 

processo formativo devemos respeitar os saberes que cada um 

carrega e traz consigo; 

- Ensinar requer o desenvolvimento da curiosidade crítica nos 

educandos; 



- Ensinar exige diálogo e escuta paciente e crítica; 

- Ensinar exige estar atento à leitura e releitura da realidade, de modo 

a compreender e interpretar o contexto. 

No Programa de Formação das Líderes, esses princípios podem ser 

concretizados.  

Na formação inicial, o trabalho com o Guia do Líder pode ser feito por 

meio de rodas de conversa, nas quais haja diálogo a partir do que os Líderes já 

conhecem sobre os temas que são referidos no Guia. O avanço no 

conhecimento sobre os temas pode advir por meio de Seminários que façam 

sentido para elas.  

O Seminário é uma atividade voltada para a aquisição de conhecimento, 

além de ser a oportunidade para produção de novos conhecimentos e 

socialização. É um espaço que tem como ponto de partida a problematização e 

a possibilidade da construção de um programa de trabalho, sendo uma 

atividade de reflexão individual e coletiva. Os Seminários podem ser 

desenvolvidos em quatro momentos fundamentais: escuta e discussão; 

decisão; produção e socialização do conhecimento.  

Geralmente, os grupos de formação inicial de Líderes são compostos 

com pessoas que trazem experiências diversas. Cada membro do grupo tem 

crenças e valores que advém de sua realidade, formação profissional, história 

de vida. Por isso, o grupo de formação tende a ser rico em experiências de 

seus participantes, proporcionando oportunidade para que os vários saberes se 

entrelacem. Nesse trabalho o formador pode realizar o exercício da fala- 

escuta, de modo a fazer com que todos participem e desenvolvam uma 

curiosidade crítica.  

A formação contínua pode se desenvolver por meio de rodas de 

conversa a partir da leitura da realidade que as Líderes realizam nos seus 

campos de trabalho. A problematização e a análise das situações-limites que 

os Líderes encontram nas comunidades pode ser o foco central dos momentos 

de formação continuada. Essa forma de trabalho pode fazer com que os 

Líderes, a partir do que encontram nas comunidades, desenvolvam reflexão 

crítica sobre os problemas encontrados, busquem compreendê-los, na busca 

de encontrar caminhos para a superação.  



Esse momento de formação requer um ambiente de troca e confronto de 

ideias, a fala de forma livre, para que cada um possa emitir suas opiniões e 

colocar sua visão de mundo, expressando suas ideias. Esse trabalho exige 

uma postura responsável tanto em nível individual, como coletivo. Precisam ser 

estabelecidas normas e metas e os problemas e conflitos precisam ser 

mediados.  

A fala e a escuta são dimensões fundamentais nesse momento que se 

propõe dialógico e participativo. Esse é, sem dúvida, um trabalho exigente e 

desafiador, mas, certamente será mais significativo para o Líder, tanto no 

processo formativo, que deve se fazer permanente, como em sua atuação nas 

comunidades, junto às famílias. O educador que aprende a escutar transforma 

o seu discurso em uma fala com o educador. 

Uma formação norteada pelos princípios freireanos visa à emancipação 

das pessoas. É importante destacar que um programa de formação, porém, 

não garante a transformação das famílias e comunidade. Mas a formação dos 

Líderes e das famílias, na direção de uma educação crítico-transformadora 

pode chamar à valorização da vida, ao compromisso histórico, à solidariedade. 

Trata-se de defender e agir em um contexto que se compromete com a 

mudança de uma condição de vida sub-humana para uma mais humana, 

“salvaguardardando” a vida das crianças de zero a seis anos de vida e, ao 

mesmo tempo desenvolver, por meio da problematização, dialogicidade, 

participação e conscientização, pessoas que, inseridas no mundo, possam 

coletivamente envolver-se na luta por um mundo mais justo e solidário.  

Por fim, é importante destacar uma característica marcante da fundadora 

da Pastoral da Criança, Dra. Zilda Arns, que é a amorosidade. Foi provocada 

por seu irmão Dom Paulo Evaristo Arns e despertou, primeiramente dentro de 

si, a importância de se fazer algo para salvar a vida de crianças e depois 

despertou nas pessoas um sonho coletivo de que somando esforços podemos 

construir uma sociedade mais justa e fraterna. Porém combater a mortalidade 

infantil não foi somente sua intenção.   

 

A Pastoral da Criança, desde o início, teve a preocupação não só de 
reduzir a mortalidade infantil e a desnutrição, mas também de 
promover a paz nas famílias e comunidades, pelas atitudes de 
solidariedade e a partilha do saber a todas as famílias (Pastoral da 
Criança, 2012). 



 

No terremoto ocorrido em 12 de janeiro de 2010, em Porto Príncipe no 

Haiti, além da Dra. Zilda Arns, faleceram mais de 300 mil haitianos. Lá estava 

ela para partilhar seu conhecimento e defender a vida das crianças naquele 

país. Outra característica é que conseguiu através da união de diversos 

segmentos da sociedade somar esforços na busca por solucionar os problemas 

nas comunidades. Com esse estilo de trabalho, cuja mola propulsora era 

multiplicar o conhecimento, despertava a esperança nas pessoas de que a 

comunidade unida pode transformar sua realidade. Essa amorosidade da Dra. 

Zilda Arns aproxima sua visão de mundo do pensamento de Paulo Freire como 

atitude frente à realidade: 

Eu sou um intelectual que não tem medo de se amoroso. Eu amo as 
gentes e amo o mundo e é porque amo as pessoas e amo o mundo é 
que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. 
(FREIRE, 1996). 
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APÊNDICE 

 

Roteiro para Entrevista 

 

1 – Profissão  

 

2 – Escolaridade 

 

3 – Como surgiu a proposta para fazer parte do voluntariado da Pastoral da 

Criança? Desde quando participam? 

 

5 – Por que aderiram ao trabalho da Pastoral da Criança? 

 

6 – Como foi a sua formação inicial no Guia do Líder? 

 

7 – Em relação a formação contínua como acontece? Existe algum aspecto 

na formação que precisa melhorar? 

 

8 – O que pretende através das ações desenvolvidas nas famílias?  

 

9 – Quais principais problemas encontrados nas famílias durante o 

desenvolvimento das 3 ações básicas da Pastoral da Criança e como faz 

para ajudar?   
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