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RESUMO

Esta tese apresenta um estudo de caso retrospectivo sobre a influência da
proposta pedagógica, escola aberta, para a vida dos jovens egressos. Foram
realizadas entrevistas individuais com quatorze jovens, que durante a infância e
a adolescência estiveram em situação de rua e fizeram parte dessa escola. Os
resultados foram analisados e categorizados, demonstrando que a proposta
pedagógica escola aberta tem presente em sua prática a escuta, o diálogo, o
afeto e o cuidado. Além disso, foi cuidadora, referência, formadora, educou de
forma integral, não ficando somente na escolarização. No entanto, não
conseguiu dar conta da evasão e dos problemas vivenciados por estes jovens,
uma vez que ainda estão em situação de rua. Estes resultados revelam a
necessidade de uma rede de atendimento, que seja disponibilizada pelo poder
público e sociedade civil, para dar proteção às necessidades das crianças,
adolescentes, jovens e, também de suas famílias, fortalecendo assim suas
bases de apoio para que eles possam permanecer e ter sucesso na escola.

PALAVRAS-CHAVE: crianças, adolescentes, jovens, escola aberta, situação
de rua.

ABSTRACT

This thesis presents a retrospective case study on the influence of a
pedagogical proposal named open school for the life of the youths. Individual
interviews were accomplished with fourteen younger, who were in street
situation during the childhood and the adolescence and then they were part of
this school. The results were analyzed and classified, demonstrating that the
open school was present in their lives, listened to them, dialogue, had affection
and care. Moreover, it was caretaker, reference, and educated in an integral
way, building values, relationships, knowledge, and humanization. However, it
was not able to deal with evasion and with the problems lived by these young
ones, once they are in street situation. These results reveal the need of an
available public and civil service network to give protection to the children’s,
adolescent’s, younger needs, and, also, to their families, strengthening their
support bases, so that they can stay and to have success in the school.

KEYWORDS: Children’s – adolescent’s – younger
situation.

- open school – street
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OLHAR E ESCUTA NO INTRAUNIVERSO PESSOAL:
EM BUSCA DE SIGNIFICADOS E NOVAS INQUIETAÇÕES COGNITIVAS

1.1 Uma (re) leitura da realidade no percurso da minha vida
Estamos contemporaneamente sobre a linha que escorre e que nos
leva do nascimento ao crescimento, ao envelhecimento, à morte, mas
vivemos também no tempo que pode voltar para trás, que pode
percorrer novamente o ciclo, porque o tempo é o da alma. (MELUCCI,
1
1992, p. 23)

Tempo da alma... Começar a construir este trabalho de tese, no mínimo, é
um tempo de reflexões, paradas, crises, considerações, sonhos,... enfim, um
repensar o tempo vivido. Partindo de minha trajetória no magistério, primeiro
como professora das séries iniciais, passando depois às séries finais do ensino
fundamental como professora de Ciências e Matemática e, por seis anos,
trabalhando no ensino noturno com adolescentes e adultos trabalhadores.

No final do governo Simon, foi elaborada pela equipe da 8ª Delegacia de
Educação a Proposta Pedagógica Escola Aberta. Essa equipe estava saindo
da Delegacia e, conhecendo o trabalho que era desenvolvido no grupo de
Apoio da Matemática, o qual eu coordenava, fui convidada para fazer um
Curso de Capacitação de Educadores e Técnicos que Atuam Com Crianças e
Adolescentes em Situação de Risco Social promovido pela Secretaria Estadual
de Educação, Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social e Comunitária FUNDASUL, Secretaria de Estado de Coordenação e Planejamento, no
período de 08 de abril a 28 de maio de 1991, em Porto Alegre/RS. A partir
desse curso algumas possibilidades começaram a ser vislumbrada nessa

1

MELUCCI, Alberto. Il gioco dell’ io; il cambiamento di sè in una società global. Milano:
Feltrinelli, 1992. “Tradução livre” realizada pela equipe do seminário Avançado EDP 153: A
obra de Alberto Melucci e suas contribuições para a educação. PPG/EDU/UFRGS, 2002.

busca por um trabalho onde as diferenças fossem consideradas e a exclusão
fosse trabalhada.

De 1992 a 1996, coordenei o Projeto Escola Aberta pela 8ª Delegacia de
Educação de Santa Maria, embora continuasse dando aulas no ensino
noturno. Formamos um grupo de educadores e delineamos como seria esta
escola de proposta pedagógica alternativa, passando por toda transformação
que imaginava necessária desde a formação do grupo de profissionais
(professores e funcionários), trabalho de rua, formação dos educadores,
conhecimento da realidade, dos sujeitos, prática, sonhos, possibilidades...

Considerando a necessidade de aprofundamento de estudos para poder
melhorar a minha prática e refletir sobre o trabalho que vinha desenvolvendo,
inscrevi-me para o mestrado em educação. Então, em 1995, fui selecionada
para o Mestrado em Educação da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) na área de concentração em: Educação Brasileira, área: Educação e
Psicologia - Formação de Professores, que conclui em 1997. A minha
dissertação de mestrado intitulada: "Projeto Escola Aberta: Necessidade de
uma Formação Diferenciada de Educadores para atuar com Crianças e
Adolescentes em situação de rua". Este curso foi importante para a minha
formação e atuação, possibilitou a discussão sobre o fazer pedagógico que
vínhamos

desenvolvendo,

enquanto

grupo

da

Escola

Aberta,

e

aprofundamento no referencial teórico. Foi a possibilidade de fazer a ponte
entre teoria e prática.

Na dissertação relato desde o início esta construção: estudos iniciais;
formação do grupo de educadores (funcionários e professores); formação
continuada; contatos com as crianças e adolescentes, bem como a conquista
feita por nós; parcerias que foram realizadas até o primeiro ano, inclusive de
efetivo funcionamento da escola e o que significava para cada segmento
envolvido no projeto. Esta pesquisa visava contribuir com a construção de uma
proposta de formação diferenciada para educadores que atuam com crianças e
adolescentes em situação de rua. Neste sentido procurávamos reconstruir a
caminhada de um grupo à busca de uma proposta pedagógica voltada para
esta população, sob a denominação de Escola Aberta.

O trabalho abordou a formação de um grupo de professores, funcionários,
crianças e adolescentes em situação de rua, abarcando um período que vai de
1991 até 1996, compreendendo dois momentos: a constituição do grupo e sua
preparação inicial e a efetiva implantação da proposta pedagógica, durante
seu primeiro ano. A fundamentação teórica da dissertação estava baseada em
temáticas considerada significativas para a contextualização desse estudo,
com contribuições psicológicas e pedagógicas de cunho social, tendo em vista
a construção de uma formação continuada e permanente de educadores que
atuam com crianças e adolescentes em situação de rua, voltada para a
formação de uma cidadania coletiva.

De 1996 a 1999, estive como diretora da escola, em uma experiência
significativa, pois coordenei o grupo em nossos primeiros passos, com acertos
e desacertos com muitas dificuldades por estar em prédio que não era nosso,

pelo trabalho inicial, difícil com a meninada, com os educadores, com as
nossas dúvidas, com os nossos caminhos/descaminhos, com as nossas
possibilidades e limitações.

Quando terminou o tempo de direção, eu já vinha pensando em
aprofundar meus estudos, então surgiu a possibilidade de fazer uma disciplina
como aluna do Programa de Educação Continuada (PEC) na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), inscrevi-me, participei da seleção. Era
o início de uma nova fase que se aproximava. Quando abriram as inscrições
para a seleção para o doutorado, pensei em concorrer, fui... Sabia que era
difícil, concorrido... as etapas de seleção... fui selecionada. A aprovação foi a
maior festa, era o reconhecimento, a oportunidade... Passou em questão de
segundos toda minha trajetória de vida, lembrei que quando terminei o curso
do magistério, lá em 1977, meu pai achava que para uma filha mulher isso
estava bom, e de quando eu transgredi suas ordens e disse que iria fazer
vestibular estava indo estudar fora.

Neste percurso de quatro anos do doutorado, passei por profunda
reflexão, sobre a minha vida (meu trabalho), meus tempos, que caminhos
seguir, que amarras fazer, ao mesmo tempo procurando me afastar um pouco
da escola aberta, como aponta Melucci (2001) “escutar e olhar, com encanto,
também sem encanto. Olhar crítico e apaixonado, envolvido e distante”. Difícil
o olhar distante pelo envolvimento com o trabalho. Mas mesmo assim tentei
encaminhar-me para a pesquisa, sobre o que estava feito e do como poderia
ser o vir-a-ser.

Esta tese de doutorado que apresento está diretamente ligada à minha
trajetória, procurando as possibilidades que se apresentam de forma visível e
as que se encontram, não tão visíveis, mas que procurei escutá-las de forma
densa e sensível, para uma verdadeira e alterativa forma de intervenção,
consoante com o título que proponho: O SIGNIFICADO DA ESCOLA
ABERTA PARA JOVENS EGRESSOS: CONTINUUM DE EXPERIÊNCIAS,
UM ENSINAR A SER.

Neste estudo, opto pela pesquisa qualitativa, encaminhando-a para um
estudo de caso retrospectivo sobre a proposta pedagógica: escola aberta.
Estarei utilizando nomes fictícios para os meus sujeitos. Também encontra-se
em anexo (n.º 1), o modelo do termo de consentimento informado, tanto dos
sujeitos como para a utilização do nome da escola. No relato utilizarei em
algumas situações que foram vividas pela pesquisadora o pronome “eu” e,
quando houver o envolvimento de outros colegas, usarei o “nós”.

A organização da apresentação deste estudo ficou assim distribuída:
n primeiramente no Capítulo I, na introdução apresento uma (re) leitura da
realidade no percurso da minha vida. Em seguida na justificativa busco
construir através da interpretação a problematização deste estudo,
contextualizando a cidade de Santa Maria, apontando dados sobre a
situação sócio-econômica da população, enfatizando, principalmente, a
situação das famílias das crianças e adolescentes em situação de rua.
Aponto dados referentes à escolaridade no Brasil, no Rio Grande do Sul e

em Santa Maria com encaminhamento para o problema que alavancou esta
pesquisa e o seu objetivo;
n no Capítulo II, apresento um referencial teórico em que as discussões
envolvem abordagens históricas, legais e conceituais, sobre: as crianças, os
adolescentes e juventudes; Educação, trazendo: A Escola; A Escola Aberta;
O Educador Diferenciado e o Trabalho enfocando também o Trabalho
Educativo;
n no Capítulo III encontra-se a metodologia utilizada no decurso deste estudo,
os sujeitos e os instrumentos e procedimentos como ferramentas na busca
informativa;
n no Capítulo IV apresento os resultados e as discussões sobre a pesquisa
realizada, organizando da seguinte forma: A outras escolas e a escola
aberta; a Rua; O Educador Diferenciado; A Escola. O que tem nessa escola?
A escuta sensível na amorosidade do diálogo pedagógico; o afeto no
cuidado do humano que renasce tênue... frágil e fragilizado; O ensino na
ruptura do convencional; Oficinas Pedagógicas. O que é ruim na escola? A
Escola em uma abordagem sistêmica e inquietadora: rupturas e inovações
nos limites do possível; A escola na vida dos sujeitos e os sujeitos na vida da
escola: entrelaçando significados profundamente humanos; a formatura; as
escolas de Ensino Médio; Família; Constituindo família, sendo pais, novos
contextos de significação do humano; Redes de Apoio no entrelaçamento de
idéias e compromissos sociais com a condição humana; A história dos
jovens além da linha do tempo cronológico: como eles estão? Quais as
frustrações?

n em seguida, traço as considerações finais: E agora... que tempo se anuncia
na trajetória de uma idéia que se (re) constrói?

1.2 Da realidade interpretada à problematização do estudo presente

O desafio que o cotidiano nos destina é portanto aquele de construir
uma experiência de tempo que nos faça passar através da variedade
e a multiplicidade sem perder-nos. (Melucci, 1992, p. 24)

Santa Maria da Boca do Monte assim conhecida está situada no centro
geográfico do Estado do Rio Grande do Sul. Foi edificada entre os contrafortes
da serra geral e a planície que forma a chamada Depressão Central, sobre
remanescentes da Mata Atlântica da Serra Geral, com uma área de 1.742
quilômetros quadrados. É um pólo geo-educacional, pois conta com (37)
escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio na sede do município. As
escolas municipais, Educação Infantil e Ensino Fundamental (91), particulares
(28) e Escolas Técnicas pertencentes à Universidade Federal de Santa Maria
(2). Além das escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio,
Santa Maria possui uma considerável oferta em instituições de Ensino Superior
(7) sendo uma Universidade Federal e uma Universidade Luterana, um Centro
Universitário Franciscano e 04 Faculdades.

Além de ser um pólo geo-educacional, também, é um centro de atração
comercial e entroncamento rodoviário. No sistema urbano gaúcho é o 5º maior
município do Estado, com uma população de 243.611 habitantes. A população
economicamente ativa é de aproximadamente 150.000 habitantes. A maioria

da população é de mulheres (127.628), segundo (Dados do Censo IBGE,
2000).

Observando a situação de Santa Maria quanto à sua característica
funcional,

destaca-se

como

pólo

regional

essencialmente

terciário,

principalmente no setor de serviços e de educação. A industrialização é pouco
diversificada. As indústrias existentes são de pequeno e médio porte, voltadas
para o beneficiamento de produtos agrícolas ou para o setor moveleiro,
metálico, calçadista, de laticínios, de bebidas entre outros. Santa Maria tem um
crescimento significativo de micro-empresas, porém com pouco envolvimento
de mão-de-obra.

Percebe-se um elevado índice de miséria pelas 280 vilas periféricas2,
aproximadamente, que temos em torno da cidade. São vilas formadas por
ocupações irregulares que não estão registradas na prefeitura e nem constam
no mapa da cidade. Por ser uma cidade de médio porte, encontrando-se no
centro do Estado e com um falso fascínio pelo crescimento, principalmente da
construção civil, do comércio e de sua posição cultural, muitas pessoas vêm
para o município em busca de emprego e de um local para fixar moradia.
Porém não ocorre a absorção da mão-de-obra disponível, crescendo
consideravelmente o comércio informal e os bolsões de miséria na periferia da
cidade.

2

Dado estimado pela União das Associações Comunitárias - UAC em 1995.

Santa Maria está dividida em cinco zonas ou regiões, sendo norte, sul,
leste, oeste e centro. Nos anos 70 e 80 a maior concentração da população
era registrada na região norte da cidade. Hoje com a construção na zona oeste
de duas COHABs e os “sem teto” que tiveram uma área desapropriada para
seu assentamento, essa zona passa a ser a mais populosa.

O IBGE não

separa os bairros da cidade por zona, portanto, seguindo o mapa que divide a
cidade por zonas, fiz o agrupamento, ficando assim distribuída a população (os
dados da população são do Censo 2000 realizado pelo IBGE) por percentuais:
a zona leste possui 16,55% da população, a zona norte 15,3%, a zona oeste
22,3%, a zona sul 16,8%, a zona central 15,02% e sem especificação porque o
IBGE não considera de nenhum bairro citado é 14,03% não sendo possível
definir a zona ou zonas de que fazem parte.

Considerando esses dados, observa-se que nossas crianças, adolescentes
e jovens, sujeitos deste estudo, fazem parte das famílias que moram nessas
vilas periféricas. No levantamento realizado por Socal et al (2003) sobre
Crianças e Adolescentes em situação de risco pessoal e social de Santa Maria,
o qual investigava sobre maus tratos, violência física, psicológica e abuso
sexual, situação de rua, trabalho infantil, uso abusivo de substâncias
psicoativas, medidas sócio-educativas não privativas de liberdade, egressos do
sistema de medidas e adolescentes gestantes, foi possível traçar um perfil
destas famílias.

Para este estudo deter-me-ei na situação das famílias das crianças e dos
adolescentes em situação de rua, realizado por essa pesquisa de Socal et al

(2003). Os dados levantados revelam que a mãe é dos membros da família a
mais presente em casa, pois em 80,9% das famílias entrevistadas a mãe é que
estava em casa. O número de pessoas que moram na casa varia de 02
pessoas até 15 pessoas, sendo que em 76,6% moram de 04 a 08 pessoas,
onde é registrado o maior percentual.

Quanto à localização por regiões das famílias das crianças e adolescentes
em situação de rua em Santa Maria, temos que 44,7% encontram-se na zona
norte, aparecendo, em seguida a zona oeste, com 38,3%. A zona sul aparece
com 10,6% e a leste com 6,4%. Nenhuma criança ou adolescente que se
encontra nas ruas registra residência na zona central da cidade. Também foi
verificado que 78,7% das famílias das crianças e dos adolescentes, em
situação de rua, são naturais de Santa Maria e 21,3% das que não são, vieram
em busca de melhores condições de emprego e de vida.

Na sua maioria, as casas possuem poucos cômodos, sendo que 44,7%
das casas possuem de 01 a 02 cômodos, destas 38,3% das famílias utilizam
apenas um cômodo para dormitório, sendo, nesse mesmo percentual,
verificada a ocupação de dois cômodos. Segundo estes dados observa-se que
as famílias dividem um espaço muito pequeno para todas as pessoas que
moram na casa.

A situação da moradia destas famílias é bastante precária, a maioria das
casas é de madeira e está em locais irregulares. Possuem piso do próprio
terreno (chão batido). Quanto ao abastecimento de água, 17% não possui água

tratada, 76,6% não tem serviço de esgoto, sendo os dejetos lançados em
valas, arroios, sangas. Quanto à luz elétrica, 10,7% não possui este serviço.
Sobre a situação das instalações sanitárias foi verificado que 53,4% das
famílias não desfruta de instalações completas (vaso sanitário, chuveiro e pia
no banheiro). Temos 42,3% destas famílias utilizando latrinas.

Na abordagem das crianças e dos adolescentes em situação de rua nesta
pesquisa, foi investigado quanto ao número de irmãos. Foi verificado que em
43,8% possuem de 5 a mais irmãos. Houve também questionamento sobre
quantos destes irmãos também encontravam-se nas ruas. Tivemos também um
índice de 37,4% que possuem um irmão na rua e 44,4% diz que não tem mais
nenhum irmão nas ruas, apesar de também termos um percentual de 9,1% que
possuem dois irmãos, sendo estes os números mais significativos.

Podemos com estes dados dizer que as famílias das crianças e
adolescentes em situação de rua de Santa Maria são famílias numerosas,
sendo o percentual de famílias com um único filho de apenas 1,9%. Trata-se de
uma situação interessante, pois se compararmos a média de pessoas3 por
domicílio particular em Santa Maria desde os anos 50, temos: nos anos 50
tínhamos em média 5,46 pessoas, nos anos 60 esse número passa a ser 5
pessoas. Em 1970 temos 4,67 pessoas. No ano de 1980 eram 4,17 pessoas,
em 1991 temos 3,67 e em 2000, 3,35 pessoas por domicílio. Observa-se por
estes dados que o número de pessoas por domicílios vem diminuindo
consideravelmente. Em Santa Maria não é diferente dos
3

Dados levantados dos resultados da média de moradores por domicílios particulares nos
Censos de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.

indicadores referentes às mudanças que vêm ocorrendo globalmente
revelam os desafios da vida familiar, em especial no que diz respeito
à criação dos filhos. Estes indicadores mostram que as famílias hoje
são bem menores. Em alguns países, como no caso do Brasil, o
número médio de filhos por família diminuiu quase pela metade nas
últimas quatro décadas. (RIZZINI, 2003, p. 157)

Porém, se verificarmos a situação das famílias dos setores mais pobres da
população, nestas famílias cresceu o número de pessoas, o que aumenta a
média quando o resultado do levantamento é feito na periferia. Conforme os
dados apontados pelo levantamento realizado, também podemos dizer que as
famílias numerosas continuam sendo uma das características dos grupos de
menor poder aquisitivo.

Os dados mostram que as crianças e adolescentes que se encontram em
situação de rua pertencem a famílias extremamente pobres, que contam com
os ganhos de seus filhos. Temos, também, como indicadores da extrema
pobreza o grau de escolaridade dos pais. Na pesquisa de Socal et al (2003) foi
verificado que em 65,9% das famílias, tanto o pai, quando presente, e a mãe
não concluíram as séries iniciais do Ensino Fundamental. Em 20,5% os pais
são analfabetos e isto conseqüentemente vai implicar nas possibilidades de
emprego, predominando as ocupações de baixa qualificação e o desemprego.
Barros e Santos (1991) em seus estudos trazem que quanto menor a
escolaridade do pai, maior é a probabilidade dos filhos trabalharem
precocemente, numa perpetuação de um padrão intergeracional de pobreza.

Observa-se, também, na referida pesquisa realizada por Socal et al 2003,
em Santa Maria, que em 31,9% das famílias das crianças e adolescentes, que

se encontram em situação de rua, o pai ou a mãe cumpriram ou estão
cumprindo alguma medida penal. Dentre os delitos mencionados, temos em
primeiro lugar o envolvimento com tráfico de drogas seguido por roubo,
homicídio, furto, lesões corporais e também aparece prisão por falta de
pagamento de pensão alimentícia. Este dado corrobora o estudo de Rizzini
(2003), com relação ao fato de que um dos genitores estar preso.

Em 2000, no Brasil, conforme dados do censo IBGE, quanto à situação
das crianças em relação à educação, observa-se que na educação infantil, 9
entre 10 crianças não freqüentam creches, sendo a taxa de escolarização
nessa faixa etária de 11,6%. Cerca de um terço da população (31,4%) com
mais de 10 anos de idade pode ser considerada analfabeta ou analfabeta
funcional, por não ter completado até a 4ª série do Ensino Fundamental.

Mesmo com estes dados um tanto alarmantes e, que refletem na situação
que se encontra nossa população, comparando os dados do Censo de 1991
com 2000, a taxa de escolarização cresceu em todas as faixas etárias. Na faixa
dos cinco aos seis anos pulou de 37,2% para 71,9%. Nos que têm sete a
quatorze anos, faixa etária regulamentar do Ensino Fundamental e garantida
pela Constituição de 1988, o país atingiu o percentual de 94,9% das crianças
na escola. Esse indicador era de 79,5% em 1991. Na educação de jovens e
adultos cresceu de 79 mil para 536 mil.

Entre os jovens de 15 a 17 anos de idade, a taxa de escolarização passou
de 55,3% em 1991 para 78,8% em 2000. Os dados do Censo 2000 mostram

que os jovens estão tendo maior acesso à escolarização formal e nela estão
permanecendo mais tempo, mesmo que a permanência esteja caracterizada,
por reprovações sistemáticas que criam graves problemas de distorções
idade/série. Nos jovens de 18 a 19 anos, apenas 33,3% destes jovens
estudavam em 1991, passando para 50,3% em 2000 e entre os jovens de 20 a
24 anos, 15,5% em 1991 cresce para 26,5% em 2000 os que estudam.

O Censo 2000 (IBGE) mostra que os avanços nas taxas de escolarização
foram significativos, porém a situação ainda é insatisfatória em algumas
regiões do país.

No Piauí, Maranhão e na Paraíba, mais da metade da

população, acima de dez anos, tem menos de três anos de estudo. No Rio
Grande do Sul 77,7%, concluíram até a 4ª Série do Ensino Fundamental.

Mesmo que os índices de escolarização apontados pelo Censo de 2000
tenham melhorado relativamente, vemos ainda que a maioria dos jovens
brasileiros não consegue chegar ao Ensino Médio e ao Superior. A taxa de
analfabetismo, na população acima dos 10 anos, caiu de 19,7% em 1991 para
12,8% em 2000, muitos adolescentes e jovens não conseguindo permanecer
na escola, precisando ajudar, ou mesmo, sustentar a família.

A taxa de analfabetismo4, no Brasil na faixa etária de 15 anos ou mais no
período de 1994 a 2001, está assim distribuída por grupos de idade: em 1994
na faixa etária dos 15 anos ou mais era de 16%, passando em 2001 para
12,4%. Dos 15 aos 19 anos passou de 7,5% para 3,2% e, na faixa dos 20 aos

4
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24 anos, dos 8% para 5,3%, observando-se que a taxa de analfabetismo
diminuiu em todas as faixas etárias.

Em 2001, dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais-INEP do Ministério da Educação apresentam os números da
educação no Brasil. Tendo um total de matrícula na pré -escola de 4.818.803,
no Ensino Fundamental apresenta uma matrícula de 35.298.089, sendo 51%
destes do sexo masculino para 49% do sexo feminino, na 1ª a 4ª série estão
matriculados 19.727.684 e de 5ª a 8ª série 15.570.405, sendo que 90,3%
estudam no turno diurno.

O INEP (2001) aponta os dados sobre educação no Rio Grande do Sul: o
total de alunos em 2001 no Ensino Fundamental era de 1.721.726, sendo que
868.635 (50,4%) de 1ª a 4ª série e 853.091 (49,6%) de 5ª a 8ª série. Destes,
51,6% do sexo masculino e 48,4% do sexo feminino. 91,5% encontram-se
matriculados nas escolas públicas do Estado e 95,6% dos alunos freqüentam o
turno diurno.

Quanto às taxas de distorção idade/série na rede pública no Brasil, na 5ª
série 53,7% dos alunos apresentam distorção5, na 8ª série são 50,2%, na 7ª
série 49,7% e na 6ª série 48,9%, mostrando estes dados que as séries finais
do Ensino Fundamental são as que apresentam os maiores índices de
distorção idade/série. Nas instituições privadas, apesar de elas também
5

Distorção idade/série parte da consideração que uma criança deve estar na 1ª série do
Ensino Fundamental com 7anos e se ela tem sucesso, com 14 anos termina esse grau de
ensino, isto conforme Constituição Federal de 1988. Porém o que ocorre em grande número
são as evasões, repetências e mesmo “expulsões” das crianças das escolas, significando para
a criança uma defasagem idade /série, que chamamos distorção.

apresentarem essa distorção, o percentual é menor. Porém o maior percentual
ocorre na 8ª série, 11,4%, seguido pela 7ªsérie 10,2% e pela 6ª série 9,6%.

No Rio Grande do Sul, a taxa de distorção idade/série ocorre em maior
percentual nas séries finais do Ensino Fundamental atingindo a 7ª série com
38,8%, a 8ª com 38,4%, a 6ª série com 37,6% sendo na 5ª série de 35,8%.
Diferente dos dados apresentados no Brasil, em termos de distorção nas séries
finais, a 5ª série aparece com um índice menor no Rio Grande do Sul.

Observando as idades no Brasil, verificamos que as crianças quando
entram nas escolas públicas já se encontram em distorção idade/série, pois
entram com 8 anos chegando a 8ª série com 16 anos. Nas escolas privadas as
crianças iniciam a escola com 7 anos chegando a 8ª série com 14 anos. No Rio
Grande do Sul os alunos entram nas escolas com 7 anos, porém eles têm
problemas de retenção na 5ª série nas escolas públicas, o que vai acarretar
distorção nas séries finais, chegando à 8ª série com 15 anos, diferente das
escolas privadas onde pelos dados do INEP (2001) a distorção é muito
pequena.

O Censo de 2000 aponta que o atraso escolar afeta 53% dos adolescentes.
Dos 10,5 milhões de brasileiros de 15 a 17 anos, 8,3 milhões, ou 78,8% do
total, que estudam, a maioria ainda se encontra no ensino fundamental.
Verificamos que, no Brasil pelos dados, apesar do aumento da matrícula no
ensino fundamental os índices de reprovação e evasão aumentam a situação
de distorção série/idade. As menores taxas de aprovação ocorrem na 1ª e na

5ª série do Ensino Fundamental, conseqüentemente as maiores taxas de
reprovação também ocorrem nestas séries e a evasão ocorre, em maior
proporção, na 5ª série sendo seguida pela 1ª série.

No Rio Grande do Sul, a menor taxa de aprovação encontra-se na 6ª série
seguida pela 5ª, 7ª e pela 1ª série do Ensino Fundamental. Sobre a taxa de
reprovação temos que a 1ª série apresenta um maior índice 18,7%, seguida
pela 5ª série 17,5% e pela 6ª série 17,4%. A evasão ocorre nas séries finais
sendo a 7ª série com maior índice 8,6%, a 6ª série 8,1%, a 8ª série 7,8% e a 5ª
série com 7,1%.

Na situação das crianças e adolescentes em situação de rua em Santa
Maria, verificada pela pesquisa de Socal et al (2003), os que freqüentam a
escola são 64,4%. Destes 32,7% não a freqüentam e 2,9% dizem que vão às
vezes na escola. Dos que freqüentam (64,4%) destes 58,1% estão nas séries
iniciais do Ensino Fundamental e 41,9% nas séries finais. As idades dos que
freqüentam varia dos 5 aos 18 anos.

Em todas as séries do Ensino Fundamental registramos de acordo com a
pesquisa de Socal et al (2003) um expressivo percentual de defasagem
idade/série, sendo que 75% dos meninos e meninas estão na 1ª série do
Ensino Fundamental. Em 70% na 3ª série, 63,7% que estão na 4ª série, todos
os que estão na 5ª série estão com defasagem idade/série. São 64,3% na 6ª
série, 88,9% na 7ª. Não tivemos registro de nenhum menino ou menina, que

estão nas ruas, na 8ª série e tivemos o registro de um jovem que está na 1ª
série do Ensino Médio que também encontra-se com distorção idade/série.

No Ensino Médio, considerando os números do Brasil, o que vemos em
decorrência desta situação é que os alunos vão terminar este grau de ensino
aproximadamente com 19 anos, os que freqüentam a rede pública. Os da rede
privada de ensino terminam com 17 anos tendo um índice de distorção
idade/série pequeno se comparado com a rede pública. Temos na rede pública
na 1ª série do ensino médio uma taxa de distorção idade/série de 60,9%
seguida pela 2ª série com 57,1% e na 3ª série 56,6%. Na rede privada temos,
ao contrário, uma taxa maior na 3ª série 19,9%, seguida pela 2ª série 17,9% e
na 1ªsérie 17,7% de distorção idade/série. No Rio Grande do Sul, ocorre
também a distorção idade/série, porém o índice é um pouco menor, na 1ª série
temos 48,3%, na 2ª série 42,6% e na 3ª série 38,4%. Na rede privada, no
Estado, temos 11,3% na 1ª série, 10% na 3ª e 9,2% na 2ª série do Ensino
Médio.

No Ensino Médio, a menor taxa de aprovação ocorre na 1ª série (68,1%),
o maior índice de reprovação (10,1%) é nessa série onde é também, a maior
evasão (21,8%). No Rio Grande do Sul, o menor índice de aprovação é na 1ª
série 58,7%. A maior taxa de reprovação 20,8% e de evasão 20,5% também
ocorre nessa série. Concordamos com Mello (1999) quando denomina o
Ensino Médio Brasileiro como um “ensino de minorias sobreviventes”, isto faz
sentido frente ao pouco acesso que os nossos jovens têm a esse nível de

ensino e os que têm acesso não conseguem terminá-lo, pois realmente é uma
minoria que conclui este grau de ensino.

Além desses dados, nota-se que um número significativo de crianças em
idade escolar, não teve sequer acesso à escola. Os seguintes aspectos podem
ser considerados como as principais causas dessa situação: a educação não
tem sido realmente considerada prioritária em nível nacional, estadual e
municipal; a precária situação sócio-econômica das famílias de onde provém a
grande maioria das crianças em idade escolar; a inadequação da estrutura e
do currículo escolar às necessidades e interesses das crianças e à realidade
sócio-econômica e cultural das comunidades carentes; o despreparo da
maioria dos educadores para atuar com as camadas populares e com suas
realidades de vida; as exigências decorrentes da burocracia existente no
sistema escolar e a falta de bases de apoio que permitam a permanência e o
sucesso destas crianças e adolescentes.

Como conseqüência dessa situação, tem-se constatado que continua
crescendo o índice de analfabetismo, apesar das campanhas e programas de
alfabetização. Existe, ainda, um número significativo de semi-alfabetizados,
sem condições de ingresso no mercado de trabalho. Outras conseqüências
revelam-se pelo aumento expressivo do número de adolescentes que
procuram o ensino noturno e a educação de jovens e adultos. Observa-se,
também, um aumento progressivo do número de crianças e adolescentes que
andam pelas ruas nos horários em que deveriam estar na escola.

A Lei de Diretrizes e Bases 5692/71, no seu Artigo 64, previa a realização
de experiências pedagógicas inovadoras, autorizadas pelos Conselhos
Estaduais de Educação. A Lei de Diretrizes e Bases n.º 9.394/96 em vigor no
seu Artigo 81, afirma que “é permitida a organização de cursos ou instituições
de ensino experimentais, desde que obedecidas às disposições desta lei”.

No levantamento inicial realizado sobre trabalhos de dissertações e teses
por Spósito (1997), são apontados 4,1% dos estudos que utilizaram o tema
sobre projetos e instituições destinadas aos adolescentes em situação de risco,
envolvendo propostas alternativas de atendimento.

Uma das experiências realizadas pelo nosso Estado para tentar reverter
esta situação de analfabetismo ou de semi-analfabetismo destas crianças,
adolescentes e jovens é a Escola Aberta.

Consiste em uma educação

diferenciada para trabalhar com esta população, através de uma proposta
pedagógica alternativa. Esta inovação visa integrar esses meninos e meninas
menos favorecidos na sociedade, sendo adequada à realidade em que vivem,
sem repressão, sem paternalismo e sem assistencialismo. Uma escola que
lhes ofereça, além de informação, uma ocupação sadia, com o fim de construir
cidadania, partindo de uma práxis social na qual a teoria e a prática são
indispensáveis para uma compreensão crítica da realidade.

Este programa, Escola Aberta surge no Rio Grande do Sul em 1987, a
partir de um estudo realizado pela Secretaria de Educação, Delegacias de
Educação e Escolas sobre uma proposta pedagógica em busca de uma escola

pública e democrática. A partir deste documento foi elaborada pelo
Departamento de Ensino de 1º Grau6 da Secretaria Estadual de Educação uma
proposta pedagógica alternativa para a implantação de oito unidades escolares
do programa escola aberta com assistência técnica, consultoria e revisão
técnica do Programa Integrado de Melhoria Social (PIMES) 7

O programa de Escola Aberta apresenta as seguintes características
apontadas na proposta político pedagógica:
n ser uma escola democrática, com estrutura flexível onde os educandos
possam freqüentar de acordo com a disponibilidade de tempo e esforço
exigido para seu aprendizado;
n apresentar o ensino por níveis ou etapas, não havendo período delimitado
para ingresso e permanência do aluno em cada etapa;
n organizar o currículo a partir da realidade social dos educandos e de suas
necessidades e interesses;
n atender a necessidade de educação pelo trabalho aos jovens, tendo em
vista, no momento, uma proposta de geração de renda;
n utilizar uma metodologia participativa e uma dinâmica de grupo que
possibilite a realização de atividades coletivas;
n respeitar as iniciativas dos educandos, seus interesses e suas práticas de
vida.

6

Esta denominação ”1º grau” vem da Lei 5692/71 que com a nova Lei de Diretrizes e Bases Lei 9.394/96, passa a chamar-se Ensino Fundamental.
7
Este Programa com o apoio do PIMES no Estado é aprovado para dois municípios Santa
Maria e Passo Fundo, porém por motivos políticos partidários a construção do prédio ocorre
somente em Passo Fundo/RS.

Esse projeto pedagógico envolvia a construção de uma prática pedagógica
que surgia de uma reflexão, a partir da sociedade que temos hoje, para projetar
e embasar o futuro que queremos. Escola Aberta é uma proposta pedagógica
alternativa voltada para crianças e adolescentes que estão com defasagem
(idade/série) escolar e em situação de rua, buscando atender meninos e
meninas, com idade entre 10 e 18 anos com mais de dois anos de repetência
e/ou evasão das séries iniciais do Ensino Fundamental, ou nessa faixa de
idade e sem nenhuma experiência escolar.

É importante ressaltar que na proposta inicial da escola aberta, esta seria
uma experiência com tempo determinado para sua existência, uma escola
transitória, até a 4ª série. Depois estes meninos e meninas deveriam ser
encaminhados para as escolas existentes na rede, porém o que vimos
acontecer foi que não ocorreu esta passagem, embora as primeiras escolas
abertas tentassem fazer essa transição, porém as crianças e os adolescentes
não conseguiam se manter na escola e terminavam voltando para a escola
aberta. Então tivemos a ampliação da escola para o Ensino Fundamental
completo, dando-se a institucionalização desta proposta.

É imprescindível, portanto, que essas crianças sejam escolarizadas e
preparadas para enfrentar o mundo. Verifica-se que estas crianças e
adolescentes não toleram a disciplina, a metodologia e a dinâmica de grupo de
uma escola formal8. Entretanto, o contato precoce com o mundo dá-lhes uma

8

Entende-se por Educação Formal segundo Libâneo (1999) instâncias de formação onde há
objetivos educativos explícitos e uma ação intencional institucionalizada, estruturada e
sistemática. A Escola com proposta pedagógica: Escola Aberta é uma escola formal e regular.

experiência de vida bem mais rica do que os conteúdos oferecidos na escola.
Esta, contudo, não considera toda essa experiência, nem o contexto cultural
dessas crianças e adolescentes.

Para construir este trabalho de escola aberta, investimos na formação do
grupo de professores e funcionários, os educadores desta escola. Tal proposta
pedagógica prevê o envolvimento de todos os sujeitos (educandos,
educadores e familiares) no processo educativo.

Estes dados que trazemos possibilitam aprofundar a reflexão sobre os
sujeitos desta pesquisa que foram crianças e adolescentes em situação de rua,
que estiveram nas ruas, passaram pela escola tradicional e pela escola aberta.
Alguns

concluindo

o

Ensino

Fundamental,

porém,

não

conseguindo

permanecer no Ensino Médio e outros evadindo-se da escola. Hoje são jovens
que estão trabalhando, constituíram família, alguns estão no presídio
cumprindo pena e alguns estão em outras escolas. Os nossos alunos fazem
parte destas estatísticas que mostram os maiores índices de reprovação,
evasão e distorção idade/série, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul e
em Santa Maria.

Tendo participado ativamente neste trabalho desde o início, no intuito de
olhar e escutar os diferentes momentos vividos por estes jovens a partir da
escola, encaminhei a seguinte questão de pesquisa ”Em que medida a escola
com sua proposta pedagógica: escola aberta teve influência na vida

O que a diferencia da “Escola Fechada” é a flexibilidade de seus tempos e espaços de
formação.

destes

jovens

egressos?”

Este

estudo

procurou

compreender,

reflexivamente, os significados desta escola para a vida destes jovens.

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM REFLEXÃO,
NA BUSCA DE SIGNIFICADOS E NOVAS INQUIETAÇÕES COGNITIVAS

2.1 Em cena, o sujeito: criança, adolescente e juventude
Mas o problema novo é próprio como ancorar ao presente o respiro
do tempo, como perder aquilo que foi sem esquecer, e como
antecipar aquilo que virá sem consumir-se na espera. (Melucci, 1992,
p. 16)

Escrever sobre a história das crianças, dos adolescentes e dos jovens
brasileiros, somente sobre estes sujeitos e sua história, já valeria uma tese,
porém o objetivo deste estudo são as crianças, os adolescentes e os jovens
pobres que se encontram em situação de rua. Estes meninos e meninas, filhos
de pais com extrema dificuldade financeira, fazem parte das famílias com
grande número de filhos, com baixa escolaridade quando não são analfabetos.
Geralmente o pai é ausente, sendo a mãe a chefe de família, e quando o pai
está presente tem problemas com o álcool ou drogas e isto é um dos fatores
geradores de violência intrafamiliar, sendo um dos motivos da saída das
crianças e dos adolescentes para as ruas. Estas crianças e adolescentes,
também, muito cedo, vão para as ruas para auxiliar no sustento de suas
famílias, vivendo de esmolas, de pequenos furtos, sendo cuidadores de carro,
vendedores ambulantes. Muitos experimentam drogas em tenra idade, até para
serem aceitos e, de certa forma protegidos, pelos meninos maiores que estão
nas ruas.

Antes de entrarmos em maiores detalhes na situação da criança,
adolescentes e jovens em situação de rua vamos buscar na história da criança
no Brasil sua trajetória para podermos melhor entender esta situação que
vivemos nas cidades brasileiras.

Resgatar a história da criança brasileira

pobre é enfrentar um passado cheio de tragédias anônimas: abandono de
bebês, roda dos expostos, venda de crianças escravas, sobrevida nas
instituições, violências sexuais, queimaduras e fraturas no trabalho escravo ou
operário. Por outro lado, esse passado também sugere uma história de amor
materno e paterno, de afeto e humanidade acima dos preconceitos. Porém, se
viermos ao século XXI verificamos que estes maus tratos e abusos continuam
ocorrendo de forma não muito diferenciada, tendo crianças nos lixões, no
trabalho infantil escravo, nas drogas, abusadas sexualmente, vítimas de maus
tratos, nas ruas...

Fazendo um histórico da criança, Drexel (1990) relata que na época
colonial, o nascimento de crianças ilegítimas no Brasil era um fato comum,
tendo origem nas relações entre portugueses e mulheres indígenas e africanas.
Mesmo que não fossem reconhecidas pelos pais, essas crianças não se
transformavam em problema social, porque a organização rural da época
absorvia-as e protegia-as nas casas grandes das fazendas e engenhos. Apesar
de não receberem atenção especial, terminavam estabelecendo vínculos com
seus protetores, conseguindo meios de sustento e amparo.

No final do século XVII e início do XVIII, com o ciclo do ouro, a
organização urbana adquire força e então a situação da criança começa a ter
outra conotação. Em 1693, D. Pedro II, então rei de Portugal e Brasil, lembrou
ao governo da Capitania do Rio de Janeiro que, se a caridade não socorria às
crianças, devia-se criar um imposto com essa finalidade. Entretanto nada de
mais consistente ocorreu no sentido de resolver a situação.

Ainda Drexel (1990) nos diz que já no início do século XVIII, o problema
não resolvido pelo poder público começou a ser tratado pelos leigos católicos
da classe senhorial. Proliferava, nessa época, o abandono de crianças nas
ruas, praças e terrenos. O abandono destas crianças era ocasionado pela falta
de recursos e por motivos sociais, como no caso das mães solteiras da elite.
Assim o abandono ocorria nas diferentes classes sociais e por motivos
diferentes. No século XIX, a função de abrigo e proteção dessas crianças foi
passando cada vez mais para as ordens religiosas.

Para Lima e Venâncio (1995), a Lei do Ventre Livre contribuiu
indiretamente para o aumento do abandono de crianças, pois muitos senhores
passavam a recusar alimentos e vestuário para esses meninos e meninas, que
não poderiam mais ser encarados futuramente como braço escravo. No final do
século XIX, em São Paulo, filhos órfãos de imigrantes italianos receberam
abrigo dos padres e irmãos que aos poucos ampliaram o trabalho para outras
nacionalidades e para os brasileiros.

Costa

(1990)

nos

contempla

com

uma

revisão

histórica

dos

acontecimentos que desembocaram na aprovação pelo Congresso Nacional e
a sanção pelo Presidente da República do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Em 1922 começa a funcionar o primeiro estabelecimento público
de atendimento a menores9 do Distrito Federal (Rio de Janeiro). Em 1927 o

9

Menores eram crianças ou jovens empobrecidos, abandonados, marginalizados, infratores
ou não. Para Drexel (1990), a palavra menor, antônimo de maior, passa a idéia de pequeno,
ainda por formar-se, que não é sujeito pleno, que depende de um maior e deveria estar sob a
tutela e custódia. Entretanto, o termo menor, nesse sentido, era aplicado apenas às crianças e

Brasil cria o seu primeiro Código de Menores. Assim, o Brasil começa a
implantar o seu primeiro sistema público de atenção às crianças e jovens em
situação extremamente difícil.

No regime nascido com a Revolução de 1930, em sua fase mais
autoritária, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) em 1942.
Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça e que funcionava como
equivalente ao sistema penitenciário para a população menor de idade.

A

orientação do SAM era correcional-repressiva. Seu sistema de atendimento
baseava-se em internatos como reformatórios e casas de correção para
adolescentes autores de infração penal, de patronatos agrícolas e escolas de
aprendizagem de ofícios urbanos para os carentes abandonados. Até 1945
este

órgão

respondia

às

finalidades

para

as

quais

fora

criado

e

estabelecimentos similares aos da Capital da República são criados em vários
Estados.

Além do SAM surgem neste período diversas entidades federais de
atenção à criança e ao adolescente ligadas à figura da primeira dama do País,
como: a Legião Brasileira de Assistência (LBA), Agência Nacional de
Assistência Social, voltada primeiramente para apoio aos combatentes da 2ª
Guerra Mundial e suas famílias e, posteriormente, à população carente de
modo geral. Também a Casa do Pequeno Jornaleiro que era um programa de
atenção a meninos de famílias de baixa renda baseado no trabalho informal,

adolescentes de famílias bem constituídas e estáveis. Para os pobres, os abandonados, os
internos, a palavra menor assume conotação pejorativa, trazendo em seu conteúdo a
insinuação preconceituosa de marginal.

venda de jornais e no apoio assistencial sócio-educativo (ensino de outros
ofícios como sapateiro, marceneiro, etc). A Casa do Pequeno Lavrador,
Programa de Assistência e Aprendizagem Rural para crianças e adolescentes
filhos de camponeses. A Casa do Pequeno Trabalhador era um programa de
capacitação e encaminhamento ao trabalho de crianças e adolescentes
urbanos de baixa renda e a Casa das Meninas, programa de apoio assistencial
e sócio-educativo a adolescentes do sexo feminino com problemas de conduta.
Estes programas baseavam-se no oferecimento de assistência e educação
básica, bem como estratégias de trabalho/geração de renda.

Na Constituição de 1934, pela primeira vez, a instrução pública aparece
como direito de todos10, independente da condição sócio-econômica.
Encerrada a ditadura do Estado Novo, em 1946 muda a Constituição. Porém a
estrutura do atendimento social permanece constante. Na questão sobre
educação, pretendendo ser democrática, a Constituição postulava no artigo
166: “a educação é um direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve-se
inspirar nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana”.

O regime militar de 1964 vem destruir, ao mesmo tempo, a política social
corporativa tutelada. No que se refere ao atendimento aos direitos das crianças
e adolescentes, neste período, foi criada a Campanha Nacional de Merenda
Escolar, e o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU) e
pela sistemática decadência do SAM, que passa a ser criticado pela oposição

10

Dizia o artigo 149: ”a educação é um direito de todos e deve ser ministrada pela família e
pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros
domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da
nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana”.

através da imprensa. No SAM o caráter repressivo, a corrupção, a
promiscuidade e a violência são mostrados à opinião pública, que passa a
conhecê-lo como universidade do crime e sucursal do inferno.

Em 1967, a nova Constituição trazia em seu artigo 168, “a educação é
direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada à igualdade de
oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de
liberdade e de solidariedade humana”. Aparece nesta nova Constituição o
princípio de igualdade de oportunidade inspirada no princípio da unidade
nacional, sendo estes os princípios que norteavam este período da história do
Brasil.

Neste período, na área de atendimento aos direitos das crianças e jovens
em circunstâncias de extrema pobreza foi criada a Política Nacional de BemEstar do Menor e o Código de Menores, que tratava da proteção e da vigilância
aos menores em situação irregular. Estas duas leis não se dirigiam ao conjunto
da população infanto-juvenil. Seus destinatários eram as crianças e jovens
considerados em situação irregular. Entre as situações consideradas
irregulares estavam a de menores em estado de necessidade pela manifesta
incapacidade dos pais para mantê-los. Desta maneira, as crianças e
adolescentes pobres passavam a ser objeto da intervenção do sistema de
administração da Justiça. E para isso havia um único conjunto de medidas
aplicadas de forma indiferentemente ao menor carente, ao abandonado e ao
infrator.

A Política Nacional de Bem-Estar do Menor estabelecia para todo o país
uma gestão centralizadora e vertical, baseada em padrões uniformes de
atenção direta implementados por órgãos executores inteiramente uniformes
em termos de conteúdo, método e gestão. Surge um órgão nacional que
chamava-se Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) no bojo
da Escola Superior de Guerra sendo os órgãos executores nos Estados as
Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEM), com um discurso
ideológico de nova mentalidade.

Embora se propondo a substituir, através de uma nova política de
atendimento às práticas correcionais repressivas do antigo SAM, a FUNABEM
sucumbiu a elas, por problemas nos momentos de transição para a
implantação e a implementação da política que se propunha a superar as
práticas do antigo SAM. A FUNABEM, ao ser criada, herdou prédios,
equipamentos, materiais e sobretudo pessoal. Com esse pessoal, herdou
também a cultura organizacional do passado.

O enfoque correcional-repressivo, que via a criança como ameaça social, é
substituído pela visão assistencialista, que passa a percebê-lo como carente.
Assim, a idéia de periculosidade cede espaço na estratégia de atendimento
para a noção de privação. O assistencialismo dirige-se à criança e ao jovem
pelo que ele não é, pelo que ele não sabe, pelo que ele não tem, pelo que ele
não é capaz. Daí que, comparado ao menino de classes médias, tomadas
como padrão da normalidade, o menor marginalizado passa a ser visto como
carente bio-psico-sócio-cultural.

Junior (1992), aponta para o sentido corrente conferido à palavra marginal
como sinônimo de criminoso. Dessa forma, abre caminho para interpretar a
marginalização, não como resultado de um processo de produção de
desigualdade, mas como um traço de personalidade. Passa a ser conferido um
sentido moral, considerando-se a marginalidade como fenômeno psicológico
individual e o marginal, seu portador. Não mais como modo de inserção
possível na sociedade, mas como forma de conduta pessoal.

Para Junior (1992), parece que, apesar dos limites, o conceito de
marginalização mostra-se mais compatível para a explicação do processo de
geração e reprodução de desigualdade. O falado "menor", em momento algum
esteve desintegrado ou desarticulado com a teia de relações sócio-econômicopolíticas da

sociedade

brasileira.

Sua estigmatização

esteve

sempre

sintonizada às iniciativas de controle social implantadas.

O interesse pela chamada questão do “menor” assume, no Brasil,
crescente relevância a partir da década de 70. Vários fatores parecem ter
contribuído para a conscientização sobre o problema. Primeiramente, é nessa
época que a produção estatística para a área social começa a apresentar, em
nível internacional, indicadores sociais como forma de identificar a defasagem
entre crescimento econômico e acesso a benefícios sociais. É também nessa
época que se acentuam a desigualdade na distribuição de renda, agravando a
situação de pobreza de amplas camadas da população. É, ainda, nesta década
de 70, que se acelera o processo inflacionário, acarretando perdas no poder de

compra dos salários, o que atinge de modo mais perverso as famílias de baixa
renda. É o fim do milagre brasileiro.

Diante deste quadro de pauperização, contingente ainda maior de
meninos e meninas são levados a buscar nas ruas meios de sobrevivência, os
quais, em sua maioria constituem formas de trabalho, incluindo outros tipos de
atividades legais e ilegais. Juntando estes fatores que, além de conduzir a um
agravamento da situação do menino e da menina nessa época, conferindo-lhe
visibilidade, explica-se a maior preocupação com o problema, através dos
estudos sobre o tema, na época.

Na segunda metade dos anos setenta, o regime militar inicia um processo
de distensão lenta, gradual e segura. A forma de atendimento às crianças e
aos

jovens

em

situações

especialmente

difíceis,

baseadas

na

institucionalização compulsória resultantes das Leis n.º 4513/64 (Lei que
extinguia o SAM e propunha sua modernização como FUNABEM de 1º de
dezembro de 1964) e n.º 6697/79 (Código de Menores de 10 de outubro de
1979).

Para Passetti (2002) o Código de Menores de 1979 atualizou a Política
Nacional do Bem-Estar do Menor formalizando a concepção bio-psico-social do
abandono e da infração e explicitou a estigmatização das crianças pobres
como “menores” e delinqüentes em potencial, através da noção de “situação
irregular” Porém nesta segunda metade dos anos setenta, a aplicação da
institucionalização compulsória das crianças e jovens resultantes do Código de

Menores e da FUNABEM começa a provocar o repúdio ético e político dos
setores da sociedade mais sensíveis à questão dos direitos humanos.

Convencidos da inadequação da proposta, que vinha sendo implementada
até então, os dirigentes da FUNABEM, na metade da década de setenta,
optam pelo trabalho com as crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal e social em suas próprias comunidades de origem. Um programa
nacional é concebido e estruturado de forma centralizada, vertical e
padronizadora, característica das políticas públicas da época. O Plano de
Integração Menor-Comunidade (PLIMEC) é implantado em todo o país, através
dos chamados núcleos preventivos cuja função era atender à criança e ao
adolescente em seu meio de origem, de modo a evitar que devido às
dificuldades das famílias precisassem participar da estratégia de sobrevivência
das mesmas, tornando-se trabalhadores de rua ou meninos e meninas que
fazem do espaço público seu lugar de moradia e de luta pela vida.

O PLIMEC não deu resposta convincente, não atendeu às crianças e aos
adolescentes que estavam nas ruas e fora da escola, nunca houve hegemonia
dos técnicos. Este fracasso levou a reflexões, autocríticas e avaliações que, na
década

seguinte,

passaram

a

ter

uma

importância

decisiva

nos

acontecimentos. Porém nessa segunda metade dos anos setenta, o Estado já
não se encontra como protagonista solitário das ações no campo social. Os
setores populares reiniciaram sua organização no início desta década já
emergindo com uma força de oposição e como interlocutores ativos e críticos
dos dirigentes e técnicos das políticas públicas.

Com o início do processo de abertura democrática, no final da década de
setenta, surge entre os educadores e trabalhadores sociais da área, um
movimento de educação progressista. Essa preocupação está evidenciada pelo
aumento considerável no número de pesquisas sobre essas crianças e
adolescentes, notadamente na década de 80, conforme Cervini e Burger
(1991).

Grande parte destes estudos, na primeira metade da década de 80, têm
por base dados do IBGE, do Censo e da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Por
serem coletados com objetivos mais amplos, não são suficientes para a
identificação de fatores relevantes para a compreensão da situação do menor.

A segunda metade da década de 80 é marcada por uma nova etapa na
produção do conhecimento sobre essas crianças e adolescentes. Várias
pesquisas realizadas em diversas regiões do país procuram descrever o perfil e
as condições de vida das crianças e adolescentes encontrados nas ruas dos
grandes centros urbanos (Gonçalves, 1979; Governo do Estado do
Ceará/IPLANCE, 1980; Governo do Estado do Ceará/SAS, 1988; Oliveira,
1989; Pires, 1988; Rizzini, 1986). Estas pesquisas focalizam somente o grupo
mais visível nas ruas, ou seja, aquele composto por crianças envolvidas em
atividades que lhes rendem algum dinheiro, um grupo que cresceu
consideravelmente na década em questão devido ao período de prolongada
recessão econômica e o conseqüente empobrecimento da população. Por

outro lado, as pesquisas indicam, também, a existência de uma percentagem
de crianças e adolescentes que perdem o vínculo com a família ou que o
mantêm de forma ocasional.

Também ocorreram nesse período dos anos 80, estudos sobre meninos de
rua aparecendo como uma das expressões crescentes e mais nítidas dos
níveis de pobreza e desigualdade sociais existentes no país. A pesquisa
realizada por Cervini e Burger (1991) sobre o menino trabalhador no Brasil
urbano dos anos 80 teve por objetivo apresentar e analisar as características
do trabalhador infanto-juvenil nas áreas urbanas do país, sua família e do
trabalho que ele desenvolve nas ruas, dando ênfase às cidades de São Paulo e
Recife.

Barros, Santos e Mendonça (1991) com um estudo sobre pobreza, cor e
trabalho infanto-juvenil. Rizzini e Rizzini (1991) menores institucionalizados e
meninos de rua: os grandes temas de pesquisa na década de oitenta. Neste
estudo

é

feito

um

perfil

desta

criança

e

adolescente,

quanto

à

institucionalização, quanto aos efeitos da internação sobre as estratégias de
sobrevivência destes meninos e meninas, a presença destas crianças e
adolescentes quanto ao gênero, sobre as famílias, lugar que ocupa a escola na
vida destes meninos e meninas que se encontram nas ruas. Juárez (1991) faz
um estudo sobre as características demográficas das crianças de rua. Alves
(1991) apresenta um estudo sobre meninos de rua e meninos na rua; estrutura
e dinâmica familiar; Vogel e Mello (1991) fazem um estudo sobre a cidade
como fascínio e descaminho para a criança que vai para a rua. Moura (1991)

trabalha sobre a família contra a rua fazendo uma análise psicossociológica da
dinâmica familiar em condições de pobreza e Faria (1991) estuda sobre os
limites da política social brasileira e os problemas da infância e da juventude.

Rizzini e Rizzini (1991) salientam que a partir de meados da década de 80
divulga-se uma nova forma de denominar os meninos e meninas que se
encontram nas ruas. O uso do termo, meninos/meninas de rua e
meninos/meninas na rua consolida-se nesta época, porém, identifica-se a sua
origem em duas pesquisas do ano de 1979, em Belém e em São Paulo
(Ferreira, 1979 e Gonçalves, 1979).

Somente no final da década de 80,
estabelece-se uma distinção clara entre os grupos de crianças e
adolescentes que estão nas ruas: os que moram e dormem nas ruas sendo
denominados meninos e/ou meninas de rua e os que passam os dias nas
ruas meninos e/ou meninas nas ruas. Esta distinção foi resultado do
conhecimento adquirido, em anos anteriores, sobre a realidade de vida
destas crianças e adolescentes e torna-se possível a partir da constatação
de que a grande maioria destas crianças e jovens que se encontram nas
ruas retornam para casa no final do dia. (RIZZINI e RIZZINI, 1991 p. 76)

Corti (2002) analisa a produção acadêmica no período de 1980 a 1998
com o tema “Adolescentes em processo de exclusão social11”, destacando um
total de 64 das teses e dissertações levantadas. Observa que no período de
1980 a 1998 o termo “menor” aparece em 12 estudos (de rua, carente,
abandonado, mulher, infrator, institucionalizado, marginalizado, trabalhador),
diminuindo depois do Estatuto para cinco (abandonado, trabalhador e
institucionalizado). O termo menino/menina de rua aparece em 18 produções,
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No trabalho sobre Juventude e Escolarização (1980-1998) Série Estado do Conhecimento.

sendo 15 no período de 1995 a 1998, figurando criança e adolescente em
situação de rua em três estudos, no período de 1995 a 1998.

Esta terminologia menino/menina de/na rua não dava conta de todas as
situações de crianças e adolescentes que se encontravam nas ruas, então
Koller e Hutz (1996), preocupados com as diversas definições que existem em
nossa literatura sobre o assunto e tendo presente a complexidade do espaço
da rua, a diferença de pessoas que dele se utilizam, as diferenças regionais,
sentem dificuldade em definir exatamente criança de rua ou na rua. Então, os
autores sugerem uma terminologia para fazer referências a elas, que é,
crianças e adolescentes em situação de rua, por razões metodológicas.

Estaremos adotando neste estudo a terminologia sugerida por Koller e
Hutz (1996), “crianças, adolescentes em situação de rua”, e estaremos
agregando à categoria juventude.

Então este estudo é sobre crianças,

adolescentes e jovens em situação de rua, pois inicia com eles ainda crianças,
passando pela adolescência e hoje eles são jovens dos 18 aos 24 anos.

Por outro lado, a década de oitenta foi considerada a “década perdida” em
termos de desenvolvimento econômico no Brasil, porém os avanços políticos e
institucionais, rumo ao estado democrático de direito foram de suma
importância. Na área do atendimento às crianças e aos jovens em situação de
risco pessoal e social, o fracasso do Plano de Integração Menor-Comunidade
(PLIMEC), no âmbito da prática governamental somado com a emergência de
um movimento social de tipo novo, preparam e conferem inteligibilidade aos
acontecimentos dos anos oitenta.

A década de oitenta foi decisiva no processo de surgimento e
desenvolvimento de uma nova consciência e de uma nova postura em relação
às crianças e os adolescentes em situação de risco pessoal e social no Brasil.
Um simples olhar sobre a paisagem urbana nas grandes e nas médias cidades
brasileiras apontava uma realidade muito dura, milhares de crianças e
adolescentes fazendo das ruas seu espaço de luta pela sobrevivência e até
mesmo de moradia.

Era necessário aprender a olhar para esse menino e essa menina com o
olhar desarmado das categorias estigmatizantes do Código de Menores e da
Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM). Chamá-los de menores
era enquadrá-los nas categorias inscritas nas leis de controle social da infância
e da juventude, que começavam a serem percebidas como parte do regime
autoritário que a reconstrução democrática da vida nacional haveria de eliminar
do panorama legal brasileiro.

Os avanços das reflexões permitiram perceber a criança e o adolescente
em situação de rua como a figura simbólica da situação da infância e da
adolescência no Brasil. Por trás dos meninos e meninas que estão nas ruas,
vamos encontrar na periferia a miséria urbana, onde milhões de famílias
subsistem sem condições mínimas de vida e de dignidade. Diante da realidade
das periferias, vamos encontrar as zonas rurais em estado de extrema
pobreza, a difícil realidade rural brasileira, responsável pelo êxodo rural das
famílias do campo em direção às regiões metropolitanas e médias cidades.

Para Costa (1990), a compreensão destes fatos conduzia à percepção de
que uma abordagem inovadora à questão do atendimento às crianças e
adolescentes de rua poderia ser um começo para um processo de reversão da
política brasileira de atendimento aos direitos da infância e da juventude. Não
havia nesse momento uma visão clara da natureza e dos desdobramentos do
que vinha pela frente. Porém era necessário começar a fazer algo. Nesse
sentido, encarar o trabalho social e educativo junto a estas crianças e
adolescentes, a partir da ótica e da prática das alternativas comunitárias de
atendimento era certamente um dos caminhos.

Com o início da abertura política no regime militar, diversos segmentos
organizados começaram a exigir revisão imediata do Código de Menores. A
Constituição de 1988 expressou o fim da estigmatização formal pobrezadelinqüência, o artigo 227, “é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
crueldade e opressão”. É introduzido na Constituição Brasileira o enfoque e o
princípio básico da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Isto
ocorreu em razão da habilidade, da resolução e do compromisso do movimento
social que se forjou em torno dos direitos da criança e do adolescente.

Aprovada a Constituição de 1988, faltava elaborar a lei que revogasse a
velha legislação do período autoritário (Código de Menores). Então formou-se o
Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente, que seguia três princípios básicos: o
respeito à identidade; o respeito à autonomia e o respeito ao dinamismo de
cada uma das entidades-membro.

Costa (1990) aponta que três forças uniram-se em torno do Estatuto da
Criança e do Adolescente, a lei que regulamentou as conquistas constitucionais
e revogou o Código de Menores e a Política Nacional de Bem-Estar do Menor:
1. O mundo jurídico (juizes, promotores da justiça, advogados e professores de
Direito); 2. As políticas públicas (representados por assessores progressistas
da FUNABEM e dirigentes e técnicos dos órgãos estaduais reunidos no Fórum
Nacional de Dirigentes de Políticas Estaduais para a Criança e o Adolescente FONACRIAD);
3. O movimento social (representado pelo Fórum DCA e por um considerável
grupo de Entidades não-governamentais: Ordem dos Advogados do Brasil,
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Associação de Fabricantes de
Brinquedos (ABRINQ) representando os empresários).

Pelo árduo trabalho destes segmentos liderados pelo movimento social, o
Congresso Nacional aprova o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069
de 13 de julho de 1990. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente vem um
novo ordenamento jurídico sobre a infância e a juventude. Este introduz
basicamente três tipos de inovações na política de proteção e defesa de

direitos: 1. as mudanças de conteúdo; 2. as mudanças de método e 3. as
mudanças de gestão.

O Estatuto, além de introduzir novos conteúdos no elenco de ações da
política de atendimento, como defesa jurídico-social e assistência médica e
psicossocial às crianças e aos adolescentes vitimizados, reorganiza o campo
das políticas públicas. Essa reorganização agrupa e hierarquiza as políticas
dividindo-as em: a) políticas sociais básicas; b) políticas assistenciais; e c)
programas de proteção especial para as crianças e jovens em situação de risco
pessoal e social.

No âmbito dos métodos e processos, a lei introduz dois novos enfoques.
Na área do trabalho sócio-educativo, ela substitui as práticas assistencialistas e
correcionais-repressivas por uma proposta de trabalho sócio-educativo
emancipador, baseado na noção de cidadania. Na área judiciária a doutrina da
situação irregular, de caráter subjetivo e arbitrário, é substituída pela
concepção de garantia, que cria salvaguardas jurídicas capazes de assegurar a
crianças e ao adolescente o respeito à sua condição de sujeito de direitos,
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e prioridade absoluta.

Quanto à gestão, o Estatuto regulamenta as conquistas do Artigo 20412 da
Constituição Federal de 1988, que assegura a participação popular, por meio
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As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do
orçamento da seguridade social, previstos no art.195, além de outras fontes, e organizadas
com base nas seguintes diretrizes:
I - descentralização político administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e
municipal, bem como a entidades beneficentes e assistência social;

de suas entidades representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis. Para concretizar este avanço, o Estatuto cria os
Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Conselhos deliberativos, paritários, formuladores das políticas e
controladores das ações.

Quanto à educação a Constituição de 1988, diz em seu artigo 205: “A
educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e

incentivada
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colaboração
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pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”. A educação é direito público subjetivo de todo
cidadão. Por ser uma constituição que pretende ser cidadã, sendo dever do
estado é também dever da família, da sociedade e de todos.

A Constituição Federal de 1988 apresenta a educação como um conceito
de maior abrangência e de significação mais profunda do que somente
instrução pública e privada. A educação é uma política social básica, sendo um
direito de todos, isto, quer dizer, que nenhuma criança, adolescente, jovem ou
adulto que não teve acesso a esse ensino na idade adequada pode ser privado
desse direito.

Passetti (2002) observa que a defesa da educação como instrução geral e
a responsabilidade do Estado e da família aparece “desde 1934, o Estado,

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.

gradativamente, aperfeiçoou o controle sobre a educação (na escola e na
família) e criou controles suplementares para superar os fracassos da família
por meio de escolas e internatos especiais (p.361)”.

E pelo artigo 205 da

Constituição Federal de 1988 citado anteriormente, temos que a educação
nacional visa o desenvolvimento pessoal, social e profissional do ser humano.
A pessoa, o cidadão e o trabalhador são os fins da nossa educação.

Spósito (1997) observa a presença de estudos, no início dos anos 80,
sobre adolescentes em situação de exclusão e uma pequena recuperação de
trabalhos na década de 90. Por estes dados aparece a indicação de pequeno
grau de penetração da academia na problemática desses segmentos. O tema
foi intensamente debatido na segunda metade da década de 80 e tem a sua
consagração em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porém na
área educacional não sofreu tratamento acadêmico suficiente a fim de oferecer
subsídios para a formulação de políticas públicas.

Nos anos 90, a mobilização em torno da criança e do adolescente
mostrou-se mais fragmentada, significou muito em termos de enfrentamento
dos desafios para implementação do Estatuto. Considera-se que um dos mais
importantes efeitos dos movimentos que sucederam tenha sido o de chamar a
atenção para as profundas desigualdades sociais que afetam diretamente a
população jovem do Brasil.

O Estatuto da Criança e do Adolescente define criança dos zero aos 12
incompletos e adolescentes dos 12 aos 18 anos. Pela definição da UNESCO

juventude, está cronologicamente situada dos 15 aos 24 anos. É importante
observar que as crianças e os jovens até os 18 anos estão garantidos nos seus
direitos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porém os jovens dos 19
aos 24 anos encontram-se a descoberto apesar de ainda apresentarem uma
condição peculiar de desenvolvimento.

A pesquisa realizada por Bomfim (1987) sobre os egressos da FUNABEM
aponta para os limites de um atendimento público, que termina quando eles
cumprem 18 anos, como se este jovem, a partir dessa idade se tornasse autosuficiente e capaz de estar integrado socialmente. Na realidade, ocorrem novas
demandas com a chegada nesta idade.

No conjunto da sociedade brasileira, a tendência maior é a antecipação do
início da vida juvenil para antes dos 15 anos, na medida em que certas
características de autonomia e inserção em atividades no mundo do trabalho,
típicas do momento definido como de transição da situação de dependência da
criança para a autonomia completa do adulto, tornam-se o horizonte imediato
para grande parte dos setores empobrecidos.

Esta questão da idade é salientada em relação às leis que temos
disponíveis no Brasil, que garantem os seus direitos. Porém se formos
trabalhar, observando o desenvolvimento bio-psico-social, o fator idade,
principalmente para as crianças e adolescentes/juventudes em situação de rua,
surge como limitador do tempo. Tempo este para ir à escola durante o dia, para

ter acesso a alguns programas que delimitam a participação até os 18 anos,
para cumprir medidas sócio-educativas e não ir para o presídio, entre outros.

Melucci (2001) diz que há duas idéias que explicitam a peculiaridade dessa
fase do ciclo vital no interior de sua heterogeneidade. A primeira é sobre o
reconhecimento de que os problemas e as práticas que orientam a ação dos
jovens são pontas de iceberg de processos sociais amplos e sistêmicos, que
atingem o conjunto de relações sociais. Contudo a especificidade reside aqui
na idéia de que essa fase da vida se caracterizaria por ser uma entrada, um
início de situações que poderiam acompanhar os sujeitos durante toda a vida,
porém experimentados nessa fase de vida com mais intensidade como:
opções, dilemas, relações com as mudanças pois, nessa fase a adolescência
se configura por uma ampla gama de tons: prazer, dor, vizinhança e
distanciamento, incerteza e determinação, perda e conquista, insegurança e
certeza. A segunda idéia de Melucci para melhorar a compreensão sobre a
especificidade da experiência vivida pelos jovens é a dimensão do tempo, que
é considerada pelo autor como uma “questão chave” para a análise dos
conflitos e da mudança social.

Para Melucci (1997),

tempo é uma das categorias básicas através da qual nós construímos
nossa experiência. A juventude que se situa, biológica e
culturalmente, em uma íntima relação com o tempo, representa um
ator crucial, interpretando e traduzindo para o resto da sociedade um
dos seus dilemas conflituais básicos. (p.6-7)

Ainda para o autor há tempos muito difíceis de medir, são tempos diluídos
e tempos extremamente concentrados. Existe uma separação muito clara entre
tempos internos e tempos externos, sendo os tempos internos aqueles em que
cada indivíduo vive sua experiência interna como afeições, emoções e os
tempos externos são os que são marcados por ritmos diferentes e são
regulados pelos inúmeros meios de pertencimento de cada indivíduo.

Melucci (1992, p.15) quando nos traz a questão sobre o tempo, diz que os
destaques mais claros são aqueles entre os tempos internos como sendo do
desejo e de sonho, dos afetos e das emoções e os tempos externos, marcados
pela regulação social, não mais homogênea como no passado. As diferenças
entre tempos internos e externos não é uma novidade na história das culturas.
Mas nas sociedades do passado, a relativa homogeneidade e a lentidão das
mudanças garantiam uma certa integração entre a experiência temporal
subjetivamente vivida e as definições do tempo reguladas socialmente.

Ainda Melucci cita

o exemplo limite da droga que representa para as nossas sociedades
um sinal dramático, um sintoma mais significativo de um descaminho
difícil de remediar entre tempos internos e tempos externos. Sobre
uma escala menos dramática se multiplicam também outros sinais,
que testemunham a procura de ocasiões, artificialmente construídas,
para viver emoções subtraídas aos vínculos do tempo social (...). A
diferenciação do tempo produz problemas novos. Um tempo
diferenciado é, além disso, um tempo sem história ou até mesmo um
tempo no qual se desenvolvem muitas histórias independentes uma
da outra. Por isto é um tempo sem finalidade, que assinala ao
presente um valor inestimável porque nada daquilo que foi tornará e
nada daquilo que é será resgatado no fim. Condição paradoxal essa,
porque os humanos não podem evitar de recordar e de projetar-se
sobre o futuro. Não conseguiremos imaginar uma vida humana viável
sem memória e sem projeto. (MELUCCI, 1992, p. 15-16)

Estes são sinais de uma tensão não resolvida entre os múltiplos tempos da
experiência cotidiana.

Para Melucci a diferenciação do tempo produz

problemas novos. Primeiramente aumenta a dificuldade em reduzir tempos
diferentes para a homogeneidade de uma medida geral. Mas, ao mesmo
tempo, existe uma necessidade de integrar essas diferenças, tanto no coletivo,
quanto no indivíduo, dentro da unidade de uma história pessoal e de um
“sujeito” da ação dotado de identidade. Tendo presente que além disso, um
tempo diferenciado é cada vez mais um tempo sem uma história, ou melhor,
um tempo de muitas histórias relativamente independentes. Então é também
um tempo sem um final definitivo, o que faz do presente uma medida
inestimável do significado da experiência de cada um de nós e, por último, um
tempo múltiplo e descontínuo que, indubitavelmente, revela seu caráter
construído de produto cultural.

A definição de tempo torna-se uma questão social, um campo cultural e
conflitivo no qual está em jogo o próprio significado da experiência temporal. A
adolescência para Melucci (1997) é a idade na vida em que se começa a
enfrentar o tempo como uma dimensão significativa e contraditória da
identidade. A adolescência é a fase da vida na qual a infância é deixada para
trás e são dados os primeiros passos em direção à fase adulta, constituído ao
início da juventude. Esta simples observação ilustra o entrelaçamento de
planos temporais e a importância da dimensão tempo nesta etapa da vida.

Melucci (1997), fazendo uma análise em termos de perspectiva temporal,
considera o tempo como um horizonte no qual o indivíduo ordena suas

escolhas e comportamento, construindo um complexo de pontos de referência
para suas ações. A maneira como a experiência do tempo é vivenciada vai
depender de fatores cognitivos, emocionais e motivacionais os quais governam
o modo como o indivíduo organiza o seu “estar na terra”.

A adolescência
é a idade em que a orientação para o futuro prevalece e o futuro é
percebido como apresentando um maior número de possibilidades.
Uma perspectiva temporal aberta corresponde a uma forte orientação
para a auto-realização, resistência contra qualquer determinação
externa dos projetos de vida e desejo de uma certa variabilidade e
reversibilidade de escolha. (MELUCCI, 1997, p. 9)

Melucci (1997) aponta que na sociedade contemporânea, a juventude não
é mais somente uma condição biológica, mas uma definição cultural. Incerteza,
mobilidade, transitoriedade, abertura para mudanças. Todos os atributos
tradicionais da adolescência, como fase de transição, parecem ter deslocado
bem além dos limites biológicos para tornarem-se conotações culturais, de
amplo significado, que os indivíduos assumem como parte de sua
personalidade em muitos estágios da vida.

Assim a juventude pode ser definida cronológica, sociológica e
psicologicamente, porém nos deteremos na definição sociológica. Pais (1993)
aponta para duas tendências da sociologia da juventude,

a) Numa delas, a juventude é tomada como um conjunto social cujo
principal atributo é o de ser constituído por indivíduos pertencentes a uma
dada fase de vida, “prevalecendo à busca dos aspectos mais uniformes e
homogêneos que caracterizariam essa fase de vida - aspectos que fariam
parte de uma ”cultura juvenil“, específica, portanto, de uma geração definida
em termos etários”;
b) Noutra tendência, contudo, juventude é tomada como um conjunto social
necessariamente diversificado, perfilando-se diferentes culturas juvenis em

função de diferentes parcelas de poder, diferentes pertenças de classe,
diferentes situações econômicas, diferentes interesses, diferentes
oportunidades ocupacionais, etc. Isto é, nesta tendência à juventude é
tomada como um conjunto social cujo principal atributo é o de ser
constituído por jovens em diferentes situações sociais. (PAIS, 1993, p. 23)

As culturas juvenis referenciadas por Pais (1993) correspondem a um
conjunto de crenças, valores, símbolos, normas e práticas que determinados
jovens dão mostras de compartilhar. Esses elementos tanto podem ser próprios
ou inerentes à fase de vida a que se associa uma das “noções de juventude”.
Histórica e socialmente, a juventude tem sido encarada como uma fase de vida
marcada por uma certa instabilidade associada a determinados “problemas
sociais”.

Para Abramo (1997), o tema juventude enfocado pela sociologia recai
sobre o processo de socialização vivido pelos jovens e sobre as possíveis
disfunções encontradas. Como a juventude é pensada como um processo de
desenvolvimento pessoal e social de capacidades e ajuste aos papéis adultos,
são as falhas nesse desenvolvimento e ajuste que se constituem em temas de
preocupação social.

Abramo (1997) constrói um histórico a partir dos anos 50 sobre a
juventude. Nos anos 50, o problema social da juventude era a predisposição
para a transgressão e a delinqüência, quase que inerente à condição juvenil,
presentes na figura dos “rebeldes sem causa”. É nesse momento que assume
uma dimensão social a noção que vinha sendo marcada desde o fim do século
passado a respeito da adolescência como uma fase de turbulência,

demandando cuidados e atenção concentrados de adultos para “guiar” os
jovens para um lugar seguro, para uma integração normal e sadia à sociedade.

Nos anos 60 para Abramo (1997) e parte dos 70, o problema apareceu
como sendo o de toda uma geração de jovens ameaçando a ordem social, nos
planos político, cultural e moral, por uma atitude de crítica à ordem
estabelecida
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transformação nos movimentos estudantis e de oposição aos regimes
autoritários, movimentos pacifistas, o movimento hippie. A questão da
juventude ganha maior visibilidade no Brasil, exatamente pelo envolvimento de
jovens de classe média, do ensino secundário e universitário, na luta contra o
regime autoritário, através de mobilizações de entidades estudantis e da
filiação nos partidos de esquerda, mas também pelos movimentos culturais que
questionavam os padrões de comportamento (sexuais, morais, na relação com
a propriedade e com o consumo). Por essa situação houve respostas violentas
de defesa da ordem, os jovens foram perseguidos pelos aparelhos repressivos,
tanto pelo comportamento (uso de drogas, o modo de vestir...) como por idéias
e ações políticas.
Sobre a juventude nos anos 60, Abramo aponta que
foi somente depois que os movimentos juvenis já haviam entrado num
refluxo, que a imagem dessa juventude dos anos 60 foi reelaborada e
assimilada de uma forma positiva, generalizando a ótica da minoria que
neles depositava diferentes tipos de esperança, a imagem dos jovens dos
anos 60 configurou-se como uma geração idealista, generosa, criativa, que
ousou sonhar e se comprometer com a mudança social. Essa reelaboração
positiva acabou, desse modo, por fixar assim um modelo ideal de juventude,
transformando a rebeldia, o idealismo, a inovação e a utopia como
características essenciais dessa categoria etária. (ABRAMO, 1997, p. 31)

Abramo (1997) traz esta visão, como juventude sendo uma fase de vida,
porém para (PAIS, 1993 p.29), “a juventude é uma categoria socialmente
construída, formulada no contexto de particulares circunstâncias econômicas,
sociais ou políticas: uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do
tempo”.

Para Abramo (1997) em contraste com essa imagem, a juventude dos
anos 80 aparece como patológica, porque oposta à geração dos anos 60,
individualista, consumista, conservadora e indiferente aos assuntos públicos,
apática. Uma geração que recusa-se a assumir o papel da inovação cultural
que, após a reelaboração dos anos 60, a juventude passava a assumir como
categoria social.
A juventude
como problema social: eles são os problemas de inserção profissional, os
problemas de falta de participação social, os problemas de drogas, os
problemas de delinqüência, os problemas com a escola, os problemas com
os pais, só para focar alguns problemas socialmente reconhecidos como
específicos dos jovens (PAIS, 1993, p. 27).

Nos anos 90, a visibilidade social dos jovens muda um pouco em relação
aos anos 80, ocorrendo a presença de inúmeros jovens nas ruas, envolvidos
em diversos tipos de ações individuais e coletivas, porém a maior parte dessas
ações

continua sendo

fragmentação,

relacionada aos traços de individualismo, da

aparecendo

de

maneira muito forte

a

violência

e o

desregramento, tornando-se mais visíveis às meninas e os meninos em
situação de rua, os arrastões, as gangues.

Pais (1993) propõe que a juventude seja olhada em torno de dois eixos
semânticos:

como aparente unidade (quando referida a uma fase de vida) e como
diversidade (quando em jogo diferentes atributos sociais que fazem
distinguir os jovens uns dos outros). De fato, quando falamos de jovens das
classes médias ou jovens operários, de jovens rurais ou urbanos, de jovens
estudantes ou trabalhadores...estamos a falar de juventudes em sentido
completamente diferente do da juventude quando referida a uma fase de
vida. (...)a juventude não é, socialmente homogênea. Na verdade, a
juventude aparece socialmente dividida em função dos seus interesses, das
suas origens sociais, das suas perspectivas e aspirações. (PAIS, 1993, p.
33)

Para Pais (1993), o conceito de juventude quando se referia a uma fase de
vida, é um dos que têm resistido a uma certa estabilidade operativa por um
lado, porque os contornos da fase de vida têm sistematicamente flutuado,
como vimos ao longo do tempo. Por outro lado, porque a imagem de juventude
associada a um processo de transição, entre conhecidos e seguros períodos,
está cada vez mais a tornar-se ultrapassado.

Então,
a juventude tanto pode ser tomada como um conjunto social cujo principal
atributo é o de ser constituído por indivíduos pertencentes a uma dada fase
de vida, principalmente definida em termos etários, como também pode ser
tomada como um conjunto social cujo principal atributo é o de ser
constituído por jovens em situações sociais diferentes entre si. Quase
poderíamos dizer, por outras palavras, que a juventude ora se nos
apresenta como um conjunto aparentemente homogêneo, ora se nos
apresenta como um conjunto heterogêneo: homogêneo se a comparamos
com outras gerações; heterogêneos logo que a examinamos como um
conjunto social com atributos sociais que diferenciam os jovens dos outros
(PAIS, 1993 p. 34 -35).

Frente aos conceitos e às tendências sociológicas trazidas por Pais (1993)
e exemplificadas por Abramo (1997) sobre juventude, entendemos que esta
constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma fase de vida.

Todo esse processo depende do meio social em que se desenvolve e pela
qualidade das trocas que esse meio proporciona.

Buscamos em Melucci quando ele diz que,
a natureza precária da juventude coloca para a sociedade a questão
do tempo. A juventude deixa de ser uma condição biológica e se
torna uma definição simbólica. As pessoas não são jovens apenas
pela idade, mas porque assumem culturalmente a característica
juvenil através da mudança e da transitoriedade. Revela-se pelo
modelo da condição um apelo mais geral: o direito de fazer retroceder
o relógio da vida, tornando provisórias decisões profissionais e
existenciais, para dispor de um tempo que não se pode medir
somente em termos de objetivos experimentais. (MELUCCI, 1997, p.
13)

Os sujeitos deste estudo confirmam a opção que fazemos em falar sobre
juventudes e não somente juventude pela diversidade, pois essa categoria não
é uma realidade única. O Brasil é um país conhecido e reconhecido pelas suas
desigualdades econômicas e sociais. Temos jovens vivendo e convivendo em
situações econômicas, sociais e culturais tão diferentes que seria impossível
tratá-los de forma homogênea. Temos uma parte de nossos jovens vivendo
como habitantes do Primeiro Mundo e outra, as juventudes pobres vivendo
uma realidade marcada pela pobreza, pela omissão, pela ignorância.

Essa situação gera formas diferentes de ver, de viver, de conviver. Há uma
forte e crescente separação social, principalmente se vamos buscar as políticas
públicas, as de desenvolvimento social, normalmente para os jovens que se
encontram

incluídos

no

sistema

como

educação,

cultura,

lazer

e

profissionalização. Temos as políticas de controle social como segurança
pública, justiça e programas de prevenção e repreensão ao delito juvenil para
os jovens econômica e socialmente excluídos das políticas de desenvolvimento

social. Precisamos ter clara a luta por políticas de desenvolvimento social para
todos os jovens, direitos da juventude sem adjetivação, uma concepção
universal de direitos para a juventude.

Tivemos avanços legais em favor da infância e da juventude, a partir da
Constituição de 1988, porém ainda existe, muito presente, a cultura da
separação em políticas para os ricos e para os pobres. No quadro social
brasileiro, cresce o contingente de jovens provenientes das periferias que
constituem a juventude popular urbana. São pessoas em condições peculiares
de desenvolvimento físico, psíquico e social, que se encontram em situação de
privação em relação a bens e serviços como habitação, alimentação,
educação, emprego, saúde, transporte e lazer.

Para Costa (2000) estes jovens que fazem parte da juventude popular
urbana, apresentam as seguintes características: a) ingresso precoce no
mercado de trabalho; b) dificuldade de permanecer e ter sucesso na escola
formal; c) vivência de todo tipo de privação; d) constituição de família
precocemente; e) dificuldade de obter moradia própria; f) proximidade a
situações de risco (drogas, delinqüência, aids,)...; g) pouca capacidade
competitiva com jovens de outras classes sociais. Esses jovens não podem ser
ignorados ou só lembrados pelos mecanismos de controle do Estado (polícia e
justiça). A política social básica deve incluir essa juventude na educação, na
profissionalização, na cultura, no esporte, no lazer, na saúde, na moradia,
transporte, emprego.

Para Spósito (1998), o reconhecimento do modo de se tornar adulto que
tem sido construído historicamente considera a ampla diversidade cultural e a
percepção de traços comuns, principalmente nas sociedades urbanas e
industrializadas, sendo destacado nos diagnósticos sobre a vida dos jovens a
idéia

da

heterogeneidade,

conseqüentemente,

ampliação

donde
da

resultam
idéia

de

diversas

demandas

e,

direitos,

articulando

as

necessidades do presente com projetos de futuro.

A autora diz que,

ser ou não ser considerado jovem depende de circunstâncias
históricas determinadas. (...).A definição em termos relacionais
permite, assim, flexibilizar os limites etários inferiores e superiores,
pois se é jovem sempre em função de uma peculiar relação com o
mundo adulto e com o universo infantil, do qual existe a tentativa de
distanciamento. (SPÓSITO, 1999, p. 98)

Aqui se faz necessário trazer a questão da identidade. Para Spósito (1999)
esta fase ao ser caracterizada como de transição, na qual será construído um
vir-a-ser, é, ao mesmo tempo uma construção do presente enquanto superação
da infância, e uma saída da infância. A busca da idade adulta remete para o
jovem, quer individualmente ou em grupo, a questão do auto-reconhecimento e
do ser reconhecido. A identidade é construída a partir de experiências comuns,
que se defrontam e confrontam entre si.

Reportando-me a Melucci quando ele aponta que
o nosso amanhã depende da matriz do passado, mas aquilo que
seremos, reelege e reelabora aquilo que fomos. O presente é o único
horizonte no qual esta ligação se estabelece: a presença é o lugar
cujo passado e futuro podem estar em relação circular. É no presente

que o passado reflete a sua luz e a sua sombra sobre o futuro e que
este ilumina ou escurece aquela parte de nós da qual queremos ou
podemos reconhecer-nos. (MELUCCI, 1992, p.11)

A identidade é um conjunto de representações que a sociedade e os
indivíduos têm sobre aquilo que dá unidade a uma experiência humana, sendo
múltipla e facetada tanto no campo social como no psíquico. Essas
representações são construídas de forma diferenciada, dependendo dos
inúmeros tipos de sociedade, pelo lugar social que o indivíduo ocupa na
sociedade, considerando os valores, idéias e normas que estão presentes em
sua visão de mundo. Partindo destas referencias é que o indivíduo organiza a
sua percepção de realidade. Então, toda a identidade é socialmente construída
no

plano simbólico da

cultura, sendo um conjunto

de relações e

representações.

A discussão a respeito de cultura no campo da antropologia não é um
consenso, havendo muitos conceitos salientados, não sendo o objetivo aqui
aprofundar esta questão, porém neste estudo trabalho com a definição de
Velho (1994), cultura entendida enquanto um conjunto de crenças, valores,
visão de mundo, rede de significados: expressões simbólicas da inserção dos
indivíduos em determinado nível da totalidade social, que terminam por definir
a própria natureza humana.

Pensando a identidade dos jovens e considerando com quem eles se
relacionam, temos: a família, a escola, o trabalho, os clubes, o próprio espaço
da rua, daí precisamos ter presente qual é a rede de significados que a vida

social constrói no plano simbólico da cultura que é movida pela própria
sociedade. A partir da rede de significados estes jovens estão dizendo quem
são eles, se aceitam ou não as identificações que os adultos lhes atribuem, se
estabelecem campos de negociação com outros atores, e destes, com quais se
confrontam, se transformam ou manipulam as representações que são feitas.

Tendo presente esta complexidade da sociedade, a escola não é mais
vista somente como espaço onde se reproduz à força de trabalho, mas,
também como um espaço de socialização, de afirmação da identidade do
jovem e de práticas sociais libertadoras. A educação, que está presente na
escola tem uma construção histórica. Como a educação é um direito social
para estas crianças, adolescentes e jovens encaminhamos, a seguir, o tema.

2.2 Em foco, o horizonte de Educação e seus contextos concretizadores
2.2.1 A idéia de Escola

Minha sensibilidade machucada me deixa triste quando sei o número
de meninos e meninas populares em idade escolar, no Brasil, que
são “proibidos” de entrar na escola; quando sei que, entre os que
conseguem entrar, a maioria é expulsa e ainda se diz dela que se
evadiu da escola. (FREIRE, 2000, p. 58)

Os estudos13 que procuram analisar quais as funções sociais que
realmente as escolas cumprem, são poucos frente à história da educação e a
todo um infindável número de estudos pedagógicos que contribuem para nutrir
a rentável condição natural da escola.

A escola primária, enquanto forma de socialização privilegiada e lugar de
passagem obrigatória para crianças pobres, com bases administrativas e
legislativas, contam com pouco mais do que um século de existência. A escola
nem sempre existiu. Na realidade a escola não apareceu de súbito, porém
reuniu e instrumentalizou uma série de preceitos que apareceram e se
configuraram a partir do século XVI.

Ariès (1973)14 demonstrou que a infância tal como hoje a percebemos,
começa a partir do século XVI. Na Idade Média, não havia uma percepção
realista e sentimental da infância, pois desde que a criança era capaz de valerse por si mesma integrava-se na comunidade e participava, à medida que suas
forças

permitiam,

das

alegrias

e

dos

castigos.

Esse

autor

analisa

minuciosamente um amplo material histórico como: quadros, retratos,
monumentos funerários, vestígios de brinquedos, vestidos, testemunhos
literários, entre outros. Por essa análise comprova que durante todo o século
XVI a idade privilegiada era a juventude, período amplo e de limites imprecisos,
da qual a partir do século XVIII começa a aparecer uma nova tendência, a da
13

Neste momento que procuro construir a discussão sobre a escola, penso ser necessário
fazer uma contextualização histórica, desde o início dessa questão para chegar aos dias de
hoje sobre a situação da escola. Não é meu objetivo aprofundar a questão histórica porém vou
utilizar esse “filtro”, pois acredito ser imprescindível para o que proponho.
14
Ariès em seus estudos sobre a questão da infância realizados na França chama atenção
para a relatividade histórica dos seus achados.

primeira infância. Também aparece uma nova diferenciação no século XVIII em
termos terminológicos, infância e adolescência separam-se definitivamente e
no século XIX o bebê aparece como nova figura. Essas designações afetam a
infância rica. Aos pobres continuam conferindo a infância, um caráter amplo e
impreciso, onde a saída da infância ocorre quando termina a dependência.

Ariès (1973) permite compreender como foi elaborado historicamente o
estatuto da infância. Ele relaciona a constituição da infância com as classes
sociais, com a emergência da família moderna e com uma série de práticas
educativas aplicadas especialmente nos colégios. Assim como a constituição
da infância de qualidade está vinculada à família, “filhos de família”, a da
infância necessitada foi, em seus princípios, o resultado de intervenção direta
do governo. No caso das crianças de família ocorre uma delegação de poder
na família, que ajuda em sua constituição e no caso das crianças
desamparadas o poder público chama para si todo o direito, inserindo a
infância pobre no terreno do público. Observa-se que o sentimento da infância
e em conseqüência o de família não existiu entre os pobres até quase metade
do século XIX, sendo a escola obrigatória um de seus instrumentos
constitutivos e propagadores.

Então,
a partir do fim do século XVII, uma mudança considerável alterou o
estado de coisa. A escola substitui a aprendizagem como meio de
educação. Isto quer dizer que a criança deixou de ser misturada aos
adultos e de aprender a vida diretamente, através do contato com
eles. (...) a criança foi separada dos adultos e mantida à distância
numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa
quarentena foi à escola, o colégio. Começou então um longo
processo de enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos

pobres e das prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual
se dá o nome de escolarização. (ARIÈS, 1973, p.11)

Desde o início da construção da escolarização e de sua institucionalização
a escola está ligada a enclausuramento, a separação, a dor e também está
sendo sentida de forma diferenciada, dependo da classe social a que se aplica,
também o cuidado é diferenciado. As crianças e adolescentes, e aqui fica difícil
determinar qual a idade pois segundo Ariès (1973), são muito poucos, quase
nenhum, os registros sobre idade da ida para a escola para podermos definir
se iam crianças ou adolescentes porém quando estes eram das classes sociais
mais altas havia um cuidado maior por parte dos senhores e educadores das
instituições pois estas crianças e adolescentes estavam entregues a seus
cuidados. Para Uria e Varela (1992), não ocorria com os pobres a mesma
forma de tratamento e cuidado, pois a ação individualizada constante, que
pretendia o apoio, estímulo e valorização do aluno, não faz parte das atividades
desenvolvidas pelos guardiões das casas de doutrina nas quais eram
recolhidos os órfãos, nem nos seminários onde os meninos pobres seriam
adestrados nos ofícios.

No século XVIII,
a especialização social de dois tipos de ensino, um para o povo, e
outro para as camadas burguesas e aristocráticas. De um lado as
crianças foram separadas das mais velhas, e de outro, os ricos foram
separados dos pobres. Em minha opinião, existe uma relação entre
esses dois fenômenos. Eles foram às manifestações de uma
tendência geral ao enclausuramento, que levava a distinguir o que
estava confundido, e a separar o que estava apenas distinguido: uma
tendência que não era estranha à revolução cartesiana das idéias
claras, e que resultou nas sociedades igualitárias modernas, em que
uma compartimentação
geográfica rigorosa
substituiu
as
promiscuidades das antigas hierarquias. (ARIÈS, 1973, p. 183)

Para Uria e Varela (1992) o menino era tratado como um capital em
potencial precisando ser cuidado, protegido e educado para se obter dele mais
adiante o máximo de benefícios econômicos e sociais. A educação do menino
trabalhador não tinha como objetivo principal ensiná-lo a mandar, senão a
obedecer, não pretendendo torná-lo instruído e culto, mas inculcando a virtude
da obediência e a submissão à autoridade e à cultura legítima.

Emerge pois,
a escola fundamentalmente como um espaço novo de tratamento
moral no interior dos antagonismos de classe que durante todo o
século XIX enfrentam a burguesia e as classes proletárias; (...) A
imposição da escola pública é o resultado de muitas lutas e supõe
fechar passagem a modos de educação gestionadas pelas próprias
classes trabalhadoras. A burguesia impede assim a realização de
programas de auto-instrução operária que atacavam a divisão e a
organização capitalista do trabalho ao exigir uma formação
polivalente e uma instrução unida ao trabalho e ministrada pelos
próprios trabalhadores com uma projeção política destinada à sua
emancipação. (...) A sanção jurídica-política do seqüestro escolar da
infância rude responde aos interesses das classes no poder que, ao
tentar reproduzir as relações capitalistas de produção, hierarquizarão
e dividirão as classes populares em diferentes estamentos
oferecendo-lhes em troca pequenas parcelas de saber e de poder
sem que isso signifique sua integração nos postos de decisão
política. (URIA e VARELA, 1992, p. 90)

No caso da escola primária ela apresenta formas diferenciadas de
isolamento, para as crianças pobres, não tendo a escola nenhuma conexão
com seu contexto familiar e social. Nem os pais percebem suas tão faladas
virtudes para uma atividade profissional posterior. Porém o que eles percebem,
sim, é a oposição e a ruptura que a escola faz em relação ao espaço da vida
cotidiana, a maneira habitual de falar, estar, mover-se e atuar como: “saudar
com deferência ao professor, sentar corretamente, permanecer em silêncio e

imóveis, falar baixo e depois de haver solicitado levantar-se e sair
ordenadamente...”. (URIA e VARELA, 1992, p. 91)

As funções que a escola cumpre ficam claras enquanto instrumento de
gestão política das camadas populares, sendo o espaço escolar rigorosamente
ordenado e regulamentado para inculcar-lhes que o tempo é precioso, que o
trabalho disciplina e para serem homens e mulheres úteis, precisam renunciar
a seus hábitos de origem, o mais importante para a escola era a educação da
vontade. Nesta domesticação, uma enorme quantidade de crianças estão
sujeitas à autoridade de quem rege, durante boa parte de suas vidas, seus
pensamentos, palavras e obras.

O professor,
do mesmo modo que outros técnicos de multidões, ver-se-á obrigado,
para governar, a romper os laços de companheirismo, amizade e
solidariedade entre seus subordinados, inculcando a delação, a
competitividade, as odiosas comparações, (...) emerge no interior da
escola, no preciso momento da sua institucionalização um dispositivo
fundamental: a carteira ou classe escolar. A invenção da carteira em
frente ao banco supõe uma distância física e simbólica entre os
alunos e o grupo, e, portanto, uma vitória sobre a indisciplina. Este
artefato destinado ao isolamento, imobilidade corporal, rigidez e
máxima individualização permitirá a emergência de técnicas
complementares destinadas a multiplicar a submissão do aluno.
(URIA e VARELA, 1992, p. 92)

A situação no Brasil é bem pior para a reconstituição da história da
educação, pois até pouco tempo segundo Aranha (1998) não tínhamos
historiadores da educação de importância. Também são recentes os cursos
específicos de educação. “As escolas normais criadas ainda no século XIX
tinham baixíssima freqüência e o ensino de história da educação não constava
no currículo” (ARANHA, 1998 p. 20).

A história do Brasil do século XVI não pode ser desvinculada dos
acontecimentos da Europa, pois a colonização resultou da busca de expansão
comercial. No caso do Brasil levou mais tempo para encontrarem metais, no
início os portugueses detiveram-se na extração de pau-brasil. A partir de 1530
com as capitanias hereditárias e a monocultura da cana-de-açúcar é que
começou efetivamente a colonização. Para isso convém destacar que o Brasil
sendo uma colônia o lucro ficava com os comerciantes da metrópole,
característica de uma economia agrária-exportadora dependente.

Neste contexto a educação não é prioridade, pois não há necessidade de
formação para que fossem desempenhadas as funções na agricultura. Mesmo
assim, as metrópoles européias enviaram religiosos (jesuítas com ação mais
intensa, franciscanos, dominicanos, beneditinos e carmelitas) para a realização
de trabalhos missionários e pedagógicos, principalmente com o objetivo de
converter os nativos e impedir que os colonos se desviem da fé católica. Porém
a atividade missionária facilitou a dominação metropolitana, a educação
assumindo então, o papel de agente colonizador.

De acordo com Aranha (1998) em 1549 quando o primeiro governadorgeral, Tomé de Sousa, veio para o Brasil, estava acompanhado pelos jesuítas.
Após quinze dias de sua chegada, os missionários colocaram para funcionar a
primeira escola de ler e escrever na recém fundada cidade de Salvador. Este
foi o início do processo de criação de escolas (elementares, secundárias),
seminários e missões que se espalharam pelo Brasil até 1759, quando da

expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Foram 210 anos da presença
dos jesuítas, época em que eles promoveram a catequese dos índios,
educação dos filhos dos colonos, formação de novos sacerdotes e da elite
intelectual, além de controlarem a fé e a moral dos habitantes.

Romannelli (1991) aponta que o ensino ministrado pelos jesuítas era alheio
à realidade da vida na Colônia. Segundo a autora era desinteressado,
pretendia dar cultura geral básica, não tinha a preocupação de qualificar para o
trabalho, uniforme e neutro. Sendo que “... a instrução em si não representava
grande coisa na construção da sociedade nascente”. (ROMANELLI, 1991, p.
34)

As primeiras escolas
reúnem os filhos dos índios e dos colonos, mas a tendência da
educação jesuítica é separar os “catequizados” e os “instruídos”. A
ação sobre os índios se resume na cristianização e na pacificação,
tornando-os dóceis para o trabalho. Com os filhos dos colonos,
porém, a educação tende a ser mais ampla, estendendo-se além da
escola elementar de ler e escrever. (ARANHA, 1998, p. 101)

Para Aranha (1998), no século XVII, a questão da educação não foi muito
diferente do século anterior, continuando o monopólio jesuíta, mantendo uma
escola conservadora, distante da revolução intelectual que era representada
pelo renascimento científico e o racionalismo cartesiano. As ciências físicas ou
naturais eram rejeitadas, assim como a técnica ou as artes, dando atenção
apenas à formação humanística. A educação interessava a poucas pessoas da
classe dirigente, especialmente como erudição e ornamento. Ela era literária,
abstrata

e

dogmática,

distante

dos

interesses

materiais,

utilitários

descontextualizada, pois tentava trazer o espírito europeu urbano para um
ambiente agreste e rural.

Romanelli (1991) assim como Aranha (1998) nos trazem que nessa época
as atividades desenvolvidas não exigiam preparo para a própria atividade
agrária, nem para a administração, nem para o preparo da mão-de-obra. O
ensino, considerando este aspecto, não foi tratado com a devida importância
pois não era visível a sua utilidade prática para uma economia essencialmente
baseada numa agricultura rudimentar e no trabalho escravo. O número de
iletrados era enorme. As mulheres não faziam parte do ensino, nem os negros,
apenas os mulatos começavam a reivindicar espaços na educação. Porém os
jesuítas davam maior ênfase para o ensino médio, onde estavam os filhos dos
colonos e dos governantes.

Com a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal em 1759, a
reconstrução do ensino somente vai acontecer uma década mais tarde,
provocando um retrocesso do que se pode chamar de sistema educacional
brasileiro, se é que podemos dizer que havia um sistema de educação na
época. A partir de 1772 é que tivemos algumas medidas para a implantação do
ensino público e oficial, porém desconexas e fragmentadas. Os professores
eram nomeados pela Coroa que também estabelecia planos de estudos e de
inspeção. Os cursos que basicamente davam ênfase às humanidades, herança
dos jesuítas, foram modificados para o sistema de aulas régias de disciplinas
isoladas.

Portanto,
as vantagens proclamadas pelo ensino reformado decorrem da
intenção de oferecer aulas de línguas modernas, como o francês,
além do desenho, aritmética, geometria, ciências naturais, no espírito
dos novos tempos e contra o dogmatismo da tradição jesuítica.
Porém são inúmeras as dificuldades. Os colégios estão dispersos,
não há mais a formação de mestres nem uniformidade no ensino.
Existem queixas quanto à incompetência dos mestres leigos, que são
muito mal pagos. (ARANHA, 1998, p.134)

A situação acima colocada pela autora sobre a reforma pombalina que
traz mudanças e inovações para o Ensino Médio, o Ensino Elementar para os
pobres continua elementar, sendo as escolas de ler e escrever, persistindo o
panorama do analfabetismo e do ensino precário agravado com a demora da
reforma pombalina.

Romanelli (1991) chama atenção sobre o fato de que apesar do estado ter
assumido os encargos da educação, a situação não mudou nas bases, pois, os
jesuítas mantiveram colégios para a formação de sacerdotes e seminários para
a formação do clero secular. Era esse
o clero que atuava principalmente nas fazendas de onde ele proviera,
constituído como era, de filhos das famílias proprietárias. (...)
formados nos seminários dirigidos pelos jesuítas, eles foram naturais
continuadores de sua ação pedagógica. Compuseram também o
maior contingente de professores recrutados para as chamadas aulas
régias introduzidas pela reforma pombalina. (ROMANELLI, 1991, p.
36)

Para Aranha (1998) com a vinda da família real para o Brasil em 1808,
passamos da colônia ao Império e isto trouxe mudanças e melhorias
significativas para o Brasil. A mudança política não modificou a estrutura social
constituída por proprietários rurais, homens livres, que não eram proprietários,
e pelo grande número de escravos.

Na educação, quando da chegada do rei D. João, ele encontrou no Brasil
apenas insuficientes aulas régias do tempo de Pombal, obrigando-o a criar
escolas, principalmente superiores, pela demanda do momento, dos que
vieram com D. João de Portugal. As necessidades do momento eram formar
oficiais do exército e da marinha, engenheiros militares, médicos e abrir cursos
novos de caráter prático. Esse interesse com o Ensino Superior não foi o
mesmo com os demais graus da educação. As escassas medidas adotadas
foram calamitosas. De uma forma geral, pode-se dizer que no século XIX ainda
não existia uma política de educação sistemática e planejada. Os problemas a
serem resolvidos eram os imediatos e não vistos como um todo.

Em seguida da independência do Brasil, na Assembléia Constituinte de
1823,
com a vitória dos liberais sobre os conservadores, as discussões
voam alto demais. Inspiradas nos ideais da Revolução Francesa
aspiram a um sistema nacional de instrução pública que resultou
numa lei não cumprida. A Assembléia Constituinte é dissolvida e a
Constituição é outorgada pela Coroa. Mantém-se o princípio da
liberdade de ensino sem restrições e a intenção de instrução primária
e gratuita a todos os cidadãos. O que prejudicou de vez a educação
brasileira vem no entanto com a emenda à Constituição, o Ato
Adicional de 1834. Essa reforma descentraliza o ensino, atribuindo à
Coroa a função de promover e regulamentar o ensino superior,
enquanto às províncias (futuros estados) são destinadas a escola
elementar e a secundária. Dessa forma, a educação da elite fica a
cargo do poder central e a do povo, confiada as províncias. Essa
descentralização impede de vez a unidade orgânica do sistema
educacional, com o agravante de deixar o ensino elementar para a
incipiente iniciativa das províncias, com suas múltiplas e precárias
orientações. (ARANHA, 1998, p. 152)

Não havia na época segundo Aranha (1998) exigência para o término do
ensino elementar para ingressar em outros níveis de estudo resultando que, a
elite educava seus filhos em casa utilizando preceptores, para os demais
segmentos da sociedade existia apenas a presença de poucas escolas
restringindo-se unicamente à instrução elementar: ler, escrever e contar.

Na educação no final do Império,

o então dominante pensamento católico começa a enfrentar a
oposição do positivismo e da ideologia liberal leiga, que exercem
influência na libertação dos escravos e na proclamação da República.
(...) o positivismo intensifica a luta pela escola pública, leiga e
gratuita, bem como pelo ensino das ciências. (ARANHA, 1998, p.
156)

Com a proclamação da República em 1889, começava a primeira
República e em 1891, com a nova Constituição que instituiu o governo
representativo, federal e presidencial. Quanto à educação, foi reafirmada nessa
Constituição a descentralização do ensino, atribuindo a União à incumbência
da educação superior e secundária, sendo de obrigação dos estados o ensino
fundamental e profissional. A educação elementar continuava a receber menos
atenção. O ensino secundário ainda sendo um privilégio das elites e
permanecendo voltado para a preparação à educação superior, persistindo o
sistema dual de ensino,

as reformas não se implantam, de fato, devido à falta de infraestrutura e de apoio das elites (a oligarquia do café), avessas a
qualquer renovação cultural. (...) a Igreja Católica reagia de forma
negativa às novidades positivistas atribuídas ao governo republicano,
considerado ateu, e que na Constituição estabelecera a separação da
Igreja e do Estado e a laicização do ensino nos estabelecimentos
públicos. (ARANHA, 1998, p. 197)

Depois da Primeira Guerra Mundial com a industrialização e urbanização
é formada a nova burguesia urbana, enquanto os segmentos emergentes de
uma pequena burguesia clamam por acesso à educação. Porém a aspiração
foi o acesso à educação acadêmica e elitista, sendo desprezada a formação
técnica, considerada inferior. Os trabalhadores exigiam um mínimo de

escolarização, a situação era grave, pois na década de 20 o índice de
analfabetismo era de 80%.

Surge neste contexto no Brasil, seguindo modelo do que ocorria na
Europa, a escola nova, introduzindo o pensamento liberal democrático na
defesa de uma escola pública para todos com o objetivo de construção de uma
sociedade igualitária e sem privilégios. O escolanovismo conforme Aranha
(1998), costuma ser identificado como “otimismo pedagógico”, pois os seus
divulgadores estavam imbuídos da esperança de democratizar e de
transformar a sociedade por meio da escola. O escolanovismo se ocupou mais
com os aspectos técnicos, desviando do debate educacional o tema mais
importante que seria a educação popular. A partir de 1920 surgiu controvérsia
entre católicos e representantes da escola nova, sendo a mesma retomada em
1950, onde os conservadores reagem contra a laicização da escola pública.

Também ocorriam discussões entre teóricos comprometidos com as
doutrinas socialistas e anarquistas que criticavam a divisão injusta dos
benefícios culturais reservados a um pequeno número de privilegiados,
defendendo a escola única, universal.

Os socialistas reivindicavam maior

empenho do Estado para estender a educação para todos. Os anarquistas,
enquanto críticos das instituições, rejeitam os sistemas públicos pois
consideravam os mesmos ideológicos, divulgadores de preconceitos e
comprometidos com os interesses da classe dominante. Eles atribuíam a cada
grupo social a responsabilidade da educação, entendendo ser a educação uma
incumbência da comunidade.

Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde, órgão importante
para o planejamento das reformas em âmbito nacional e para a estruturação da
universidade. Na década de 30 começou a era Vargas. Com a crise do modelo
agro-exportador e o delineamento do modelo nacional-desenvolvimentista com
base na industrialização, tornou-se imprescindível uma melhor escolarização,
principalmente nos centros urbanos.

As reformas e mudanças visavam, pela primeira vez, a organização
nacional quanto ao ensino, porém é dada atenção ao ensino secundário e
universitário havendo um descaso com a educação fundamental, também a
formação

de

professores

não

é

concretizada

de

fato.

No

ensino

profissionalizante passa a ser regulamentada a atividade de contador e o curso
comercial tem destaque em detrimento ao industrial. A falta de articulação entre
o curso secundário e o comercial mostra a rigidez do sistema, enquanto o
enciclopedismo dos programas de estudo, ao lado de uma rigorosa avaliação,
torna o ensino seletivo e elitizante.

Em 1942 foram criados pela Lei Orgânica dois tipos de ensino profissional,
sendo um deles mantido pelo sistema oficial e outro pelas empresas. Assim
surgiu o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), organizado e
mantido pela Confederação Nacional das Indústrias, com cursos para
aprendizagem, o aperfeiçoamento e a especialização, além de possibilitar a
reciclagem do profissional e em 1946 foi criado o SENAC (Sistema Nacional de
Aprendizagem Comercial). A população de baixa renda, na ânsia de se

profissionalizar, encontrou nesses cursos boas condições de estudo, os alunos
são pagos para aprender. Porém mesmo ocorrendo o sucesso do SENAI e do
SENAC é necessário identificar o sistema dual de ensino onde pessoas com
maiores condições sociais optavam por escolas para as elites e os setores
mais pobres por escolas que preparavam mais rapidamente para o trabalho.

Após o Estado Novo em 1946 foi regulamentada a reforma do ensino
primário, instituindo-se muitas modificações.

Ocorreu a criação do ensino

supletivo de dois anos, que é importante para a diminuição do analfabetismo,
atendendo os adolescentes e os adultos que não tinham escolarização. Mesmo
ocorrendo uma atenção muito maior sobre a educação, nem todas as reformas
se concretizaram, persistindo o dualismo escolar e o descuido com o ensino
fundamental.

De 1945 a 1964 foi retomado o estado de direito, com governos eleitos
pelo povo. Na educação, em um debate nunca visto antes, discutiu-se o
anteprojeto da lei de Diretrizes e Bases (LDB) que levou treze anos para entrar
em vigor. Quando isso ocorreu já estava defasada e ultrapassada.

Na primeira metade dos anos 60, ocorreu uma ação de movimentos de
educação popular, sendo os principais:
- Centros Populares de Cultura (CPC). O primeiro surge em 1961, por
iniciativa da União Nacional dos Estudantes (UNE). Os Centros se
espalharam de 1962 a 1964.
- Movimentos de Cultura Popular (MCP). O primeiro ligado à
prefeitura de Recife, Pernambuco, data de 1960. Paulo Freire
pertenceu a este grupo.
- Movimentos de Educação de Base (MEB), criados em 1961 pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Varia a composição ideológica desses grupos, com influência tanto
marxista como cristã. Também a forma de atuação muda: peças de
teatro (às vezes apresentado na rua); atividades nos sindicatos e
universidades; promoção de cursos, exposições e publicações;
exibição de filmes e documentários; alfabetização da população rural
ou urbana marginalizada e animação cultural nas comunidades com o
treinamento de lideres locais visando a melhor participação política.
(ARANHA, 1998, p. 210)

Estes movimentos foram desativados com o golpe militar, porém deixaram
importante contribuição pela reflexão desencadeada a respeito da cultura
nacional. Estes movimentos “representam uma forma de atuação que não
busca apenas exigir providências do Estado, mas procura delinear, na própria
sociedade civil, os caminhos possíveis da mudança”. (ARANHA, 1998, p. 210)

Em 1964 com o golpe militar, os chamados “anos de chumbo” foram
catastróficos para a cultura e para a educação além dos prejuízos políticos e
econômicos. Optando pelo aproveitamento do capital estrangeiro liquidou com
o nacional desenvolvimentismo. Para a recuperação econômica foi utilizado o
modelo concentrador de renda favorecendo uma camada pequena da
população, submetendo os trabalhadores ao arrocho salarial.

Para implantar o projeto de educação, o governo militar não revogou a
LDB de 1961, porém introduziu alterações e fez atualizações. Enquanto que a
Lei 4.024/61 foi antecedida de amplo debate da sociedade civil as leis
5.540/6815 e 5.692/71 foram impostas pelos militares e tecnocratas. A reforma
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A Lei 5.540/68 trata do ensino de terceiro grau e introduz diversas modificações na LDB de
1961.
Esta reforma extingue a cátedra (cargo de professor universitário, titular em determinada
disciplina), unifica o vestibular e aglutina as faculdades em universidades para a melhor
concentração de recursos materiais e humanos, tendo em vista maior eficácia e produtividade.
Institui também o curso básico para suprir as deficiências do segundo grau e, ciclo profissional,
estabelece cursos de curta e longa duração. Desenvolve ainda um programa de pós-

do ensino fundamental e médio ocorreu no pior período da ditadura, no
governo Médici. A lei reestruturou o ensino, ampliando a obrigatoriedade
escolar de quatro para oito anos, aglutinando o antigo primário com o ginásio,
suprimindo o exame de admissão, responsável pela seletividade. Outra
mudança foi à criação da escola única profissionalizante, na tentativa de
extinguir a separação entre escola secundária e técnica. Para os que não
conseguiam concluir os estudos regulares, foi reestruturado o ensino supletivo.

Hoje pode-se dizer que a reforma não foi só um fracasso como também
trouxe perdas enormes para a educação brasileira. Como a obrigatoriedade de
oito anos que não se efetiva pela falta de recursos materiais e humanos para a
atender à demanda a profissionalização não se efetiva. As escolas particulares,
principalmente as destinadas à formação da elite, não se submetem à lei,
porém apresentam um programa oficial que atende apenas formalmente às
exigências legais. Na realidade, o trabalho efetivo em sala de aula continua
voltado para a formação geral e preparação para o vestibular. Como
conseqüência, a reforma não conseguiu desfazer o dualismo.

O regime militar no início dos anos 80 dava sinais de enfraquecimento
iniciando um lento processo de democratização. Na educação nessa época já
era reconhecido o fracasso da Lei de Diretrizes e Bases e a Lei 7.044/81
dispensou as escolas da obrigatoriedade da profissionalização, sendo voltada
novamente para a formação geral.
graduação. Uma nova composição curricular permite a matrícula por disciplina, instituindo-se o
sistema de créditos.
O controle externo de várias decisões, como a seleção e nomeação de pessoal, provoca a
perda da autonomia da universidade. A divisão em departamentos fragmenta a antiga unidade
e instaura um processo de burocratização.

Em 1985 temos o primeiro governo civil depois da ditadura. Este governo
implantou o Plano Cruzado, o qual em 1986 fracassou, este plano, em termos
da educação, congelou as mensalidades das escolas particulares que, com o
fracasso do plano seguido por uma explosão nos preços, ocorreu uma maior
elitização do ensino particular, tornando-se inacessível para determinados
grupos da classe média. Ressalta-se aqui que cada vez mais a escola de
qualidade é restrita e a escola pública fica reduzida com isto a condições
lamentáveis.

Frente ao estrago causado pela lei do ensino profissionalizante, os
debates centraram-se na reestruturação dos cursos de pedagogia e
licenciaturas e, no curso secundário, na habilitação magistério. Ocorreram
inúmeras iniciativas, no governo de Minas Gerais as escolas normais foram
transformadas em Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do
Magistério (Cefams). Em 1988, também em São Paulo são implantados
Cefams. Também em São Paulo nesse mesmo ano foi instituído o Programa
de Formação Integral da Criança (Profic), tendo a finalidade de oferecer
jornada de tempo integral para classes de 1º grau tendo por objetivo resolver o
problema da evasão e da repetência. Também considerando a situação de
abandono das crianças e risco de violência nas ruas esta escola funcionaria
como local de segurança, propiciando também alimentação e atendimento
médico. Foram muitas as dificuldades (ausência de estrutura adequada para
implantação tendo em vista que 40% das escolas funcionavam em quatro

turnos) sendo o projeto desativado e, no próximo governo, substituído pela
proposta de aumento da jornada nas primeiras séries.

A defesa da escola

de tempo integral para a classe trabalhadora não pode se esgotar na
garantia do direito à instrução. Ao longo da história da instituição
escolar, se a lógica que moveu a ampliação de seu tempo não foi na
direção apontada pelas propostas de educação integral, também não
foi na direção apontada pelo culto à ilustração, ao domínio do saber
ou à instrução. Para a maioria de todas as camadas sociais, os
longos anos passados em escolas de tempo integral não
acrescentam grandes conhecimentos. A organização da sociedade,
da produção, do poder e do trabalho tem limitado o domínio dos
conhecimentos e do saber para a maioria dos cidadãos,
trabalhadores e profissionais. A escola não foi aumentando seu
tempo porque a sociedade moderna passou a exigir mais saber das
camadas médias ou populares. (ARROYO, 1988, p. 9)

No Rio de Janeiro foram criados os Centros Integrados de Educação
Pública (Cieps), prédios construídos para acomodar até mil crianças em horário
integral de dois turnos. Tendo a intenção de ministrar ensino de boa qualidade,
estas escolas foram espalhadas por todo o estado oferecendo infra-estrutura:
bibliotecas, quadras de esporte, refeitório, vestiário, gabinete médico e
odontológico.

Os prédios concebidos por Oscar Niemeyer e construídos com blocos préfabricados, em que pese à notoriedade do arquiteto, tendo as exigências de
adaptá-los aos terrenos, encarecem a construção e a pressa em concretizar o
projeto, antes das eleições de 1986, trouxe prejuízos posteriores de
afundamentos, vazamentos, rachaduras e mau isolamento acústico. Os
prédios, muitas vezes, eram construídos à margem de rodovias ou em

cruzamentos que facilitasse sua visibilidade, embora devessem atender as
necessidades das áreas carentes.

Quanto à metodologia e aos pressupostos teóricos utilizados não existia
muita clareza, havendo também dificuldades em preparar os professores para
atuar nessa proposta. A proposta apresentava-se de forma assistencialista,
atribuindo à escola o papel de lidar com problemas sociais (infância
abandonada, falta de alimentação e saúde). O saldo alcançado também ficou
aquém do esperado. Em fins de 1987, mesmo com a “intenção de oferecer
para os pobres uma” escola de ricos “, dos 500 Cieps prometidos apenas 117
entraram em funcionamento, atendendo à ínfima percentagem de 3% do
alunado estadual e municipal, e não ao mínimo de 20% anunciado”. (ARANHA,
1998, p.222) Para este alto investimento ocorre a distorção, dada a
concentração de recursos para poucos, desqualificando o ensino da maioria.

É importante salientar que o trabalho de arte-educação desenvolvido pelos
Cieps
mobiliza o potencial criador do homem e da comunidade. Além de estimular o
conhecimento, agencia o resgate da memória cultural. Considerando-a como
um processo global, a arte-educação é também ação transformadora na
sociedade, através da criação, da reflexão e da crítica.

Werebe (1994) aponta que em 1986 no Paraná a Secretaria da Educação
elaborou um projeto de escola em regime de tempo integral a partir de uma
experiência ocorrida em Cascavel, com cinco mil crianças. Esse projeto não

teve continuidade. Em 1992 surgiram os Centros Integrados de Educação
Pública da Criança (CIACs) que constituíam a proposta do governo Collor no
seu programa para a educação, que também não atingiu os objetivos.

No Rio Grande do Sul surgiram em 1987, as Escolas Abertas16 amparados
pela LDB 5692/71, em seu artigo 64, que previa a realização de experiências
pedagógicas autorizadas pelos Conselhos Estaduais de Educação. Esta
proposta pedagógica de escola aberta, também apresenta problemas na
questão da formação dos educadores para trabalhar com estes meninos e
meninas

em
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idade/série,
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de

rua

faltando

esclarecimento da proposta pedagógica. A acomodação de professores de
outras escolas em fim de carreira incha o quadro de professores e funcionários
pelo difícil provimento (que é um diferencial salarial) para os profissionais que
atuam nessas escolas. Os interesses dos diferentes partidos que assumem o
governo, onde cada um novo que entra, governo ou Secretário de Educação
tem a sua proposta curricular, o seu tipo de arquitetura escolar, as suas
prioridades, fazem com que esta situação mude a cada quatro anos ou até
mais rápido pois nem sempre os chefes permanecem à frente da secretaria
durante todo o mandato do governador ou do prefeito. Não conseguindo dar
conta da evasão e também da inserção destas crianças e adolescentes para a
escola que as excluiu, institucionalizando-se, de certa forma, a escola aberta.

16

Estarei aprofundando a questão da escola aberta na discussão adiante.

O tema “escola pública” provocou discussões na Constituinte de 1987 e
1988, sendo estes alguns pontos importantes que fazem parte da Constituição
de 1988:
n a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
n ensino fundamental obrigatório e gratuito; extensão do ensino obrigatório e
gratuito progressivamente para o ensino médio; atendimento em creches e
pré-escolas às crianças de zero a seis anos;
n acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo, ou
seja, o seu não oferecimento pelo poder público, ou sua oferta irregular,
importando na responsabilização da autoridade competente;
n valorização dos profissionais do ensino, com planos de carreira para o
magistério público;
n plano nacional de educação visando à articulação e ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis e à integração das ações que conduzam à
erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar,
melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção
humanística, científica e tecnológica do país.

Depois de aprovada a Constituição de 1988, era necessário elaborar uma
lei complementar para tratar das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o
que vai ocorrer 08 anos depois (1996) da promulgação da Constituição. A nova
LDB17,

é uma lei “pesada” que envolve muitos interesses orçamentários e
interfere em instituições públicas e privadas de grande relevância
nacional como escolas e universidades. Não teria qualquer condição
17

Sobre a LDB no referencial teórico apresentado trago considerações sobre esta lei.

de passar com um texto “avançado” no sentido de ser a “lei dos
sonhos do educador brasileiro”. Como o Congresso Nacional é
sobretudo um “pesadelo”, as leis importantes não podem deixar de
sair com sua cara, e são, pelo menos em parte, também um
pesadelo. Lei realmente “boa” só pode provir de um Congresso
“bom”. Não é obviamente, nosso caso, pelo menos por enquanto.
(DEMO, 1999, p.10)

Mas antes da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ocorreu em março de
1990, a Conferência de Educação para Todos em Jomtien, Tailândia, onde foi
aprovada a Declaração Mundial de Educação para Todos, que veio estabelecer
as diretrizes para os planos decenais de educação. A partir dessa Conferência
ocorreram no Brasil debates organizados pelo Ministério da Educação,
realizando em maio de 1993 a Semana Nacional de Educação para Todos, em
Brasília, sendo fruto deste encontro o Plano Decenal, com diretrizes para o
período de 1993-2003.

Em 1995, ocorreu a elaboração (versão preliminar) dos Parâmetros
Curriculares Nacionais pelo Ministério da Educação. Não é suficiente oferecer
educação para todos, é necessário um cuidado com os parâmetros
curriculares, para que todos possam usufruir os conhecimentos socialmente
elaborados e reconhecidos para o exercício da cidadania.

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 5692/71) fazia referência que a educação
deveria ser dada no lar e na escola sendo esta uma forma estreita de pensar a
educação. Porém, os estudos, começaram a repensar estes preceitos. A partir
da década de 80 conforme Dayrell (1999) surge uma nova vertente para
analisar a escola, buscando superar os determinismos sociais e a dicotomia
criada entre homem-circunstância, ação-estrutura, sujeito-objeto. Esta vertente

inspirou-se num paradigma existente em ciências sociais que pretende superar
a questão do conhecimento dualista, surgindo um novo humanismo, “que
coloca a pessoa enquanto autor e sujeito do mundo, no centro do
conhecimento, mas, tanto a natureza e a sociedade são antes de tudo
humanas”. (DAYRELL, 1999, p.137)

A ampliação do conceito de educação é um dos fenômenos mais
significativos dos processos sociais contemporâneos.

Brandão (1981)

antropólogo em seu livro sobre O que é educação, em 1981, traz essa idéia,
ele diz que, ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com
ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a
educação. Não há uma forma única nem um único modelo de educação. A
escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor; o
ensino escolar não é a única prática, e o professor profissional não é seu único
praticante.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 9.394, de 20
de dezembro de 1996), traz um conceito ampliado de educação, que está
explícito no Art. 1º: “A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais”. Tal definição ultrapassa a
perspectiva da educação escolar, que é o âmbito que compete a LDB,

reconhecendo que a educação “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à
prática social” (Art.1, parágrafo 2º). Então a visão do educativo extrapola os
bancos da escola.

A LDB aponta com clareza as bases que deverão estabelecer o
desenvolvimento da pessoa, do cidadão e do trabalhador no seu Artigo 2º:

A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

Este artigo complementa o Artigo 205 da Constituição Federal de 1988,
com a introdução dos princípios norteadores da educação nacional, os
princípios de liberdade e os ideais de solidariedade. O artigo 3º complementa o
inciso 2º do artigo 1º da LDB, quando insiste sobre os princípios com base nos
quais será ministrado o ensino: “valorização da experiência extra-escolar”;
“vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”.

A educação abarca o conjunto das influências do meio natural e social que
atinge o desenvolvimento do homem na sua relação com o meio social. Os
fatores naturais como o clima, a paisagem, os fatos físicos e biológicos, sem
dúvida, exercem uma ação educativa. Como também o ambiente social,
político e cultural implicam sempre em mais processos educativos, quanto mais
a sociedade se desenvolve. Os valores, os costumes, as idéias, a religião, a
organização social, as leis, o sistema de governo, os movimentos sociais, os
meios de comunicação são forças que atuam na prática educativa. Por isso é

necessário a valorização da experiência extra-escolar bem como a vinculação
entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais.

Concordamos com Arroyo (1999) que estes direitos aqui citados tanto da
Constituição Federal como da Lei de Diretrizes e Bases não são estáticos,
concretizam-se na dinâmica social, são direitos de cidadãos concretos,
históricos, diversos em classe, gênero e raça. Adquirindo dimensões novas
com as transformações nos modos de produzir, de viver a cidade, tendo
presentes às novas concepções de dignidade à luz dos direitos humanos, de
infância, de juventude e de vida adulta.

Para podermos trabalhar à luz destes princípios e valores tanto da Lei de
Diretrizes e Bases como da Constituição Federal de 1988, surge a necessidade
de se compreender melhor a teia de relações que se estabelecem dentro da
escola, reconhecendo que esta é uma instituição social e que é construída por
sujeitos sócio-culturais, conseqüentemente, é um espaço de diversidade
cultural. Então,

uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns
com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador,
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar.
Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como
objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos
outros. (...). A questão da identidade cultural, de que fazem parte à
dimensão individual e a de classe dos educandos cujo respeito é
absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é
problema que não pode ser desprezado. (FREIRE, 1997, p.46-47)

Neste sentido, a dimensão sócio-cultural é um fator que não pode ser
desconsiderado, para podermos avançar a fim de garantir a educação escolar

como um direito social.

Nossos alunos, nossas alunas, professores e

professoras, funcionários e funcionárias, pais e mães trazem diferentes
processos culturais para a escola, pertencem a determinado grupo étnico,
fazem parte de diferentes grupos sociais. Levam para o espaço da escola a
sua visão de mundo, os seus valores morais, religiosos, suas tradições, os
seus preconceitos, relações de gênero, entre outros.

Então educar nada mais é do que humanizar, caminhar para a
emancipação, a autonomia responsável, a subjetividade moral e ética. Nós
educadores temos o papel segundo Arroyo (1999, p.145) de democratizar o
saber, a cultura e o conhecimento, conduzir a criança, o adolescente, o jovem
ou o adulto a aprender o significado social e cultural dos símbolos construídos,
tais como as palavras, as ciências, as artes, os valores, dotados da capacidade
de propiciarmos meios de orientação, de comunicação e de participação.

Ainda Arroyo (1999) diz que
aprendemos que o tempo de escola não é o único espaço de
formação, de aprendizado e de cultura. O fenômeno educativo
acontece em outros espaços e tempos sociais, em outras instituições,
nas fábricas, nas igrejas e terreiros, nas famílias e empresas, na rua
e nos tempos de lazer, de celebração e comemoração, no trabalho.
(p. 147)

Os professores, ainda segundo Arroyo (1999), não conseguem vincular os
saberes escolares com os saberes sociais, a cultura escolar com a cultura das
crianças adolescentes, jovens e adultos, a socialização na escola com a
socialização em outros tempos e espaços sociais. Para o autor a escola é
educativa através de um conjunto de práticas sociais materiais reconhecendo a

produção de virtualidades formadoras e não ignorando que essas mesmas
estão presentes nas práticas escolares, nos rituais da escola, nas formas de
interação. Nas formas diversas através das quais os educadores e educandos
se relacionam com os tempos e espaços, a organização do trabalho. Até com a
disposição das carteiras, a organização gradeada do conhecimento e com as
relações sociais que permeiam o cotidiano da escola. Nessas práticas, produzse a educação e socialização, os saberes e os valores, a formação ou
deformação.

Se toda ação formadora

se dá em uma relação de pessoas, se nela se expressam homens e
mulheres, estes não podem ser vistos como meros pacientes da ação
formadora ou deformadora das tecnologias, da reorganização dos
processos de produção e trabalho. As pessoas são sujeitos que se
expressam nessa materialidade, que entram nela com suas matrizes
culturais, suas histórias pessoais, suas representações e valores, sua
subjetividade, sensibilidade, afetividade e emoção, sua condição
humana. (ARROYO, 1999, p. 163)

Na revisão de estudos realizados sobre a questão da escola e jovens
Dayrell (2002), faz a análise das dissertações e teses com esse tema no
período de 1980-1998. Foram reunidas quarenta e cinco dissertações e cinco
teses perfazendo 13% do total do levantamento realizado, tendo a sua maioria
o foco na instituição escolar, sob o ponto de vista dos alunos, através das mais
diferentes expressões, seus discursos, suas concepções, suas atitudes e
comportamentos.

Estes trabalhos foram agrupados por subtemas como:

sucesso e fracasso escolares que aparece em maior número; sendo seguido
por significados atribuídos pelos alunos à escola e seus processos; o aluno e

as práticas escolares; programas e propostas educativas sob a ótica dos
alunos e é um trabalho que discute a migração dos alunos da escola pública
para a escola privada.

Os trabalhos de Cascaes (1981), Rezende (1993), Braga (1995) tratam da
repetência escolar. Santos (1982) da evasão escolar em um curso supletivo,
Soares (1996) numa escola de ensino fundamental, Ribeiro (1990) escola de
ensino médio e Ragonesi (1990) a democratização da educação básica de
jovens e adultos a partir da evasão escolar. Os estudos do ensino regular
(Ribeiro, 1990; Soares, 1996) buscam traçar a dimensão histórica do fenômeno
da evasão escolar relacionando com a desigualdade do sistema político econômico brasileiro. A maioria desses estudos tem o aluno das camadas
populares como informante.

Foi apontado nestes estudos que a evasão é resultado da organização da
escola (currículo deficiente, formação precária dos professores, falta de
material didático, entre outros), mas também é entendida como resultados de
fatores sócio econômicos. A evasão escolar aparece em todos, de uma forma
ou de outra relacionadas às condições socioculturais das camadas populares.
Porém Ragonesi (1990) aponta que a evasão é o resultado de múltiplas
determinações, nas quais estão presentes fatores de ordem política, ideológica,
social, econômica, psicológica e pedagógica.

Dayrell (2002) chama atenção sobre como o aluno é conhecido por um
perfil sócio econômico através da variável sexo, idade, estado civil, situação

profissional, profissão dos pais e renda familiar caracterizando-o como
“carente”. Porém essa categoria aluno é construída sem considerar a condição
de jovem e de suas experiências fora da escola.

Na dissertação de Bruns (1985) ele procura compreender a evasão a partir
das causas e efeitos psicológicos e sociais sentido pelos próprios sujeitos da
exclusão, os egressos do Ensino Fundamental e na dissertação de Argimon
(1997) a partir da evasão escola do Ensino Fundamental noturno relacionada
com os seguintes fatores: depressão, ansiedade, uso de substância psicoativa
e atividade de labor paralela. Estas dissertações trazem contribuições
significativas, pois ressaltam a importância dos aspectos emocionais que estão
presentes na evasão escolar.

Bruns (1985) evidencia nos resultados da pesquisa, a presença de efeitos
psicológicos da evasão nos egressos. Jovens de 17 a 22 anos que se sentem
estigmatizados e excluídos das vantagens sociais por não terem concluído os
estudos. Mesmo eles tendo uma visão realista das limitações da escola, os
jovens tendem a atribuir a eles mesmos as causas de seu fracasso escolar.

Argimon (1997) aponta para a importância dos aspectos emocionais para a
permanência ou não dos jovens na escola, citando entre eles, a baixa autoestima, impotência, ansiedade, falta de motivação, tristezas e conflitos na
convivência familiar. Para a autora, essas dimensões apontam para uma
debilidade interna no enfrentamento das demandas da vida que são reforçadas
pela inadequação curricular e pela situação econômica.

Observa Dayrell (2002) que estes estudos mostram que a exclusão escolar
não incide sobre à auto-estima de forma instantânea e mecânica. Os aspectos
emocionais devem ser considerados sem que se pense necessariamente, no
aluno excluído da escola como um “portador” de problemas. É significativa a
percepção da instituição escolar desses sujeitos pelo “efeito” professor, cuja
imagem positiva inclui simultaneamente a competência e o vínculo afetivo. Os
estudos sobre fracasso escolar são inúmeros. Há autores nacionais
debruçando-se sobre o tema. Patto (1990) e Arroyo (1992) criticam as teorias
da patologia social e carência cultural.

Ainda NOVAES (2003) aponta que muitos jovens ao serem perguntados
sobre “instituições sociais” que mais confiam eles sempre citam a escola.
Temos muitos jovens que possuem ressentimento por não ter ficado mais
tempo na escola, sendo vista por estes sujeitos como um lugar bom para fazer
amigos e para sociabilidade do jovem.

2.2.2 A Escola Aberta e suas idéias diferenciadoras
Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de
intervenção no mundo. (FREIRE, 1997, p. 8)

Escola Aberta é uma proposta pedagógica alternativa, para a construção
desta escola possível, um dos aspectos que foram considerados: Quem é esse
educador? Ele se conhece? Qual sua formação em termos de competência e
formação? O que pensa de si mesmo enquanto educador? O que realmente
sabe? Limitações? Qualidades? O que e como melhorar? Qual a auto-

avaliação de sua formação? Qual sua autocrítica? Qual seu comprometimento
enquanto cidadão? Qual sua visão da criança e do adolescente em situação de
rua? Que mudanças são necessárias para trabalhar com essa população?
Será que o educador tem claro que

educação é política! Depois de descobrir que também é um político, o
professor tem de se perguntar: que tipo de política estou fazendo em
classe? Ou seja: Estou sendo um professor, a favor de quem? Ao se
perguntar a favor de quem está educando, o professor também deve
perguntar-se contra quem está educando. Claro que o professor que se
pergunta a favor de quem e contra quem está educando também deve estar
ensinando a favor e contra alguma coisa. Essa coisa é o projeto político, o
perfil político da sociedade, o sonho político. Depois desse momento, o
educador tem que fazer sua opção aprofundar-se na política e na pedagogia
de oposição...Como conciliar minha prática de ensino com minha opção
política? O educador poderá dizer: Agora descobri a realidade da sociedade
e minha opção é em favor de uma educação libertadora. Sei que o ensino
não é alavanca para a mudança ou a transformação da sociedade, mas sei
que a transformação social é feita de muitas tarefas pequenas e grandes,
grandiosas e humildes! (SCHOR e FREIRE, 1990, p.60)

Então, como trabalhar? Em primeiro lugar, devemos nos perguntar para
quê e para quem? Para construir uma escola comprometida com a cidadania,
precisamos considerar que a criança faz parte do todo. Deste modo é
necessário ter uma leitura do todo. Essa escola deve ser aberta e de qualidade
para todos. Não é criar uma escola para pobres, para criança, adolescente e
jovem em situação de rua, pois enquanto as escolas não mudam sua proposta
político-pedagógica-administrativa, uma das alternativas que se vislumbra é um
trabalho pedagógico diferenciado com as características de Escola Aberta, pois
as crianças não podem ficar sem escola. Quando a prioridade dos nossos
governantes for acesso, permanência e sucesso das crianças e adolescentes
nas escolas poderá haver a mudança necessária para acolher a todos, com
uma autonomia, espaço aberto, como oportunidade de construir o novo. Com o
tempo vimos à escola aberta se consolidando. Não queremos fazer uma

diferente, mas que tenha uma prática diferenciada. Hoje, é a escola possível
para esses meninos e meninas.

Escola Aberta não é uma receita, é uma busca, com objetivo, com grupos
de crianças, adolescentes e jovens instáveis, buscando conquistá-los e “fixálos”, no sentido da permanência. Antes do como fazer temos que ter presente,
a nossa opção política e teórica queremos realmente trabalhar com estes
sujeitos? E com eles poder mudar a sociedade, querendo somar para a
mudança. Essa opção é fundamental.

Em segundo situar a criança na sua totalidade. Ela é filha de uma família
excluída do acesso aos direitos fundamentais. Relacioná-la com uma situação
maior, ela é filha de um pai excluído de moradia, trabalho, reforma agrária,
saúde... Ela está dentro de um contexto, não é um fato isolado. O problema da
criança é que está relacionado com o problema do adulto excluído.

Sobre exclusão,

o discurso sobre “exclusão” nos fala de um projeto histórico de
afirmação do capitalismo, através da justa e necessária inclusão
social dos descartados do sistema econômico, mesmo que sob a
intenção de afirmar e dar relevo social à classe trabalhadora e sua
missão transformadora. Mas desde que se passou a falar
prioritariamente em exclusão, falta esclarecer que transformação é
essa ou que transformação pode ser, já que, certamente, não se trata
de transformação possível e profunda, própria das virtualidades da
situação social da classe operária. A exclusão é o sintoma grave de
uma transformação social que vem rapidamente fazendo de todos os
seres humanos seres descartáveis, reduzidos à condição de coisa,
forma extrema de vivência da alienação e da coisificação da pessoa.
Mas, o medo de se tornar ninguém e coisa alguma, de ser descartado
e banalizado, o medo daquilo que não se vê. Isso é de fato, por
inteiro, a exclusão social. É inconsistente reduzir a exclusão à
pobreza material. Isso é pobreza de interpretação. A pobreza nem
sempre é exclusão e a pobreza de fato excludente é apenas o pólo
visível de um processo cruel de nulificação das pessoas, descartadas

porque já não conseguem submeter-se à contínua ressocialização
que delas faz apenas objeto de um objeto, instrumento de um
processo social de produção de riqueza que passou a usar as
pessoas como se elas fossem matéria-prima da coisa a ser
produzida, como se fossem objeto e não mais sujeito. (MARTINS,
2002, p. 18 e 20)

A criança tem que se sentir sujeito. Devemos considerar sua história
individual e coletiva, pois só poderemos sentar e conversar com o outro, se
discutirmos o sujeito. Nesse caso o eu, que é a história pessoal, da família, da
comunidade, é o resgate da identidade. Para uma visão integral da pessoa,
precisamos ver a criança como um todo, de onde vem, se e onde está
trabalhando, sentir seus desejos, emoções, conhecer sua realidade concreta.
A criança em situação de rua tem que entender porque ela está na rua. A
proposta político-pedagógica deve chegar a este entendimento para que se
concretize. Para tanto, o projeto precisa ter bem claro seus objetivos. A
proposta não pode ser fechada, mas precisamos de um referencial, com muita
disciplina operacional. O educador precisa teorizar a prática, construindo tal
referencial.

Em terceiro, a metodologia, coragem de encontrar a maneira de trabalhar.
Só poderemos trabalhar uma boa metodologia se for claro o que queremos, ou
seja construir com eles. Em quarto lugar, estar comprometido com esse novo
homem, com a nova sociedade, cujo projeto é maior que a escola aberta.
Assim é necessário conhecer essa criança e esse adolescente, para entendêlos, compreendê-los, aprender com eles, olhar, sentir seus olhos, seus gestos,
suas formas de sobrevivência. Como se organizam para sobreviver? Como vai
ser a minha relação com esta criança depois de conhecê-la?

Para poder trabalhar, precisamos respeitar a individualidade destes
sujeitos sem perder a nossa identidade. Os educadores não precisam andar na
rua mal vestidos, sujos, temos que respeitá-los como são, mas do nosso jeito,
respeitando o outro. Abertos para trabalhar os preconceitos, famílias, diferentes
culturas, autenticidade, honestidade, ser uma referência positiva, valores éticos
e morais. Ser partícipe, ser questionador, articulador e um assessor no
processo político pedagógico. Quando os valores, maneira de ser, postura,
começarem a ser percebidos pela criança, pelo adolescente e pelo jovem
poderemos trabalhar, depois de formar vínculos, porque o menino/a menina em
situação de rua não é convencido pela nossa maneira de ser e sim pela nossa
postura.

Não se vai para a rua tirar o menino, a menina da rua, a própria criança ou
adolescente, em dado momento ele vai sair da rua. Então o menino será
alguém que deseja, e não que está sujeito ao desejo dos outros, porque o
tempo é o do menino, nós temos que trabalhar, aguardando este momento e
propiciando atividades que conduzam a este tempo. Nosso papel é despertar e
gerar esse desejo, e tornar esta criança e adolescente sujeito da realidade em
um processo libertador, através da prática de uma pedagogia humanizadora
em que o educador estabelece uma relação dialógica com os oprimidos, o
educador e os educandos encontram-se em uma tarefa em que ambos são
sujeitos no ato, não só para desvelar a realidade, mas criticamente conhecê-la
e também recriar este conhecimento. Para (SCHOR e FREIRE, 1990, p.15), “a
motivação faz parte da ação. É um momento da própria ação. Isto é, você
motiva à medida que está atuando, e não antes de atuar”.

Para construir esse processo libertador há questões que durante nossa
trajetória, buscamos aprofundar na reflexão sobre autoridade/autoritarismo,
liberdade/licenciosidade. Não é possível o educador fugir, quando de sua
prática

educativa,

da

questão

da

liberdade,

da

permissividade,

da

licenciosidade e do autoritarismo. Então ele precisa ter uma posição frente a
estas situações. "O autoritarismo nunca, mas a autoridade sim" (FREIRE,
1985, p.16).

Freire (1985) pondera que não podemos aceitar a tentação da
licenciosidade que termina com a liberdade e com a autoridade. O que precisa
ser vivido é a autoridade e a liberdade. Não é possível termos organização sem
autoridade. Por exemplo, as necessidades de comer, vestir e comunicar-se
colocam os homens e as mulheres em situações de subordinar-se a uma
organização. Para não recair no autoritarismo inconseqüente, é preciso que o
grupo participe no processo de elaboração de regras e reconstrução.

A relação entre a liberdade e a autoridade tem um caráter distinto da sua
natureza, como ela se apresenta para o educador frente às crianças, aos
adolescentes e aos jovens em situação de rua. A questão dos limites neste
momento se torna imprescindível, considerando a sua necessidade para a
prática. O educador tem necessidade, em sua ação educativa, de desafiar
essas crianças e jovens para que ganhem a compreensão crítica dos limites de
sua prática.

Carvalho (1993) questiona Paulo Freire sobre quando estamos colocando
um limite pedagógico ou sendo autoritário, Freire diz:

Em primeiro lugar, o limite é algo que advém do bom senso. Ninguém pode
pensar em fazer bem qualquer coisa na vida sem ter bom senso...bom
senso não é uma espécie de raiz natural que nasce dentro das pessoas.
Bom senso é algo que se adquire, é algo que se potencializa.(...) Então o
bom senso no educador será potencializado por um processo de formação,
por uma busca deste educador.(...) Educador que quer realmente ter bom
senso não pode ficar na base do "achismo". Bom senso não é "achismo” é
algo que se conquista, que se trabalha, que vai à luta, que se produz
através de um conhecimento, de um equilíbrio afetivo, de um conhecer-se a
si mesmo. Isto são coisas que geram bom senso. Em segundo lugar, o
limite é estabelecido dentro de um consenso social. O limite não é
individual, existem determinadas regras que são de senso comum,
inegociáveis. E em terceiro lugar, o limite deve passar por um processo de
construção coletiva. (p.112 e 113)

O diálogo significa uma tensão permanente entre a autoridade e a
liberdade. Mas, nessa tensão, a autoridade continua sendo, porque ela tem
autoridade em permitir que surjam as liberdades dos alunos, as quais crescem
e amadurecem, precisamente porque na autoridade e na liberdade aprendem a
autodisciplina. Este trabalho está constantemente marcado pela luta entre
autoridade e autoritarismo, disciplina e limites. Houve questionamentos dos
educandos, dos profissionais, de todo um sistema de relações difíceis de
trabalhar. Ser autoridade sem ser autoritária muitas vezes ficamos confusos,
pois não sabíamos até que ponto estávamos sendo uma ou outra. Porém, aos
poucos fomos construindo um referencial do que é ser autoritário e o que é ser
autoridade, na prática. E percebemos que para não sermos autoritários
precisamos estar sempre na vigilância pois o limite é muito tênue entre um e
outro.

Retornando a Freire (1990), no momento que aprendemos, nos
modificamos no decorrer do trabalho. Tivemos que ter bom senso nas

situações que se apresentaram, e à medida em que educandos e os
educadores sentiam segurança, decidindo em conjunto sobre as situações que
ocorriam, estudando a melhor forma de solução ou possibilidades de caminhos
a seguir, o trabalho ficou cooperativo. À medida que aprofundamos as leituras
e reflexões, percebemos que só estaremos sendo autoridade enquanto
estivermos na constante tensão entre autoridade e autoritarismo. Quando a
tensão não mais houver estaremos tendo uma prática autoritária, pois a tensão
é que não permite o autoritarismo, a tensão entre um e outro é o limite.

Temos na política educacional, especialmente a que se destina às crianças
e jovens de baixa renda, uma pulverização de recursos, espalhados por
inúmeros projetos e iniciativas menos organizadas. As propostas pedagógicas
e de formação escolar ou profissional também debatem-se com inúmeras
ambigüidades e inconsistências, devido à ausência de uma concepção
integrada ou mesmo coerente de cidadania.

A sociedade brasileira, a partir de sua história de colonização, coronelismo
e escravidão, e do modelo de desenvolvimento capitalista adotado, efetuou um
processo de domínio e diferenciação de determinadas parcelas da população.
A desigualdade apresenta-se, portanto, em várias formas, social, política,
sexual, geográfica, econômica, entre outras. “A vivência real da exclusão é
constituída por uma multiplicidade de dolorosas experiências cotidianas de
privações, de limitações, de anulações e, também, de inclusões enganadoras”.
(MARTINS, 2002, p.21)

As condições de vida, o local de residência, o tipo de família, o meio
ambiente, o tempo de que dispõem os pais para se ocupar das crianças e
ajudá-los nas tarefas escolares desempenham papel decisivo nos resultados
obtidos pelos educandos na escola. Quando a criança chega à escola, ela já
traz consigo experiências, atitudes, valores, hábitos de linguagem, que
constituem e refletem a cultura de sua família e de seu meio social. O
desenvolvimento de sua inteligência, de sua personalidade, de sua afetividade,
foi construído pela assimilação destas atitudes e valores.

As crianças e jovens das camadas populares têm grande dificuldade diante
da linguagem, normas e valores da escola, que são diferentes daqueles a que
estão habituadas. Sentem-se inferiorizadas pelo fato de não poderem trazer
para a escola sua maneira de falar e sua experiência na família e no seu bairro.
Sentem-se perdidas diante da falta de sentido e utilidade imediata das
atividades escolares, confusas pelo lado artificial das situações vividas na sala
de aula.

Todo esse processo experimentado pelas crianças, adolescentes e jovens
pode aparecer em uma atitude de recusa à escola, que podemos traduzir em
erros constantes, em um mutismo dentro da sala de aula ou em situações de
indisciplina. Em suma, na instalação progressiva do educando em uma
situação de fracasso. Essas crianças e adolescentes vão perdendo o interesse
pela escola e terminam sendo expulsos pelo sistema, indo para as ruas em
busca de um meio de subsistência e de novas relações. Nosso papel é tentar

trabalhar todo esse fracasso que está intrínseco neles, refazendo as relações,
agora, em outro espaço, o dos meninos e das meninas.

Como estas crianças, adolescentes e jovens que se pretende alcançar
vêm de uma escola que fracassou em sua tarefa elementar de alfabetizar,
apresentando fortes resistências e bloqueios diante da perspectiva de retornar
a uma instituição, precisamos de fortes motivações para superar esse impasse.
São descrentes, inseguros diante de suas possibilidades e também da eficácia
das oportunidades que lhes são apresentadas, apesar de desejar ter o símbolo
que a escola representa.

Este aluno/aluna é uma criança, um adolescente ou um jovem que precisa
ser envolvido em um espaço diferente dos vividos no seu cotidiano. Um espaço
onde seja recebido aceito, respeitado e valorizado em suas vivências, criando a
cada dia uma relação de afeto e confiança mútua. Escola essa, onde o
conhecimento seja tratado de forma global e interdisciplinar, de modo que
venha ser um processo de vida e não uma escola de preparação para a vida.

Para a educação de crianças, adolescentes e jovens é necessária uma
metodologia específica que considere a realidade concreta em que os
educandos se situam no seu contato com o mundo. Sendo assim, a proposta
pedagógica tem que situar historicamente este sujeito em sua dimensão
cultural, dentro de formas de agir e pensar que lhe são próprias. Os estudantes
são originários de diferentes contextos culturais que aprendem a aprender de
modo diferente e é difícil aprender de forma diferente. A escola não pode

ignorar, desvalorizar e rejeitar essas atitudes e valores pois estaria causando
uma reação idêntica por parte do aluno.

Martins (2002) faz uma importante reflexão quando diz que o problema
para ele não está na exclusão e sim na inclusão. Que tipo de inclusão estamos
fazendo? Que formas de inclusão? Qual é o preço moral e social da inclusão?
Ele continua dizendo:

É característico da sociedade capitalista, desde sua origem, a
exclusão, isto é, o desenraizamento (...) a destruição das relações
sociais tradicionais e, portanto, a exclusão das pessoas em relação
àquilo que elas eram e àquilo que elas estavam acostumadas a ser.
(MARTINS, 2002, p.120)

Nesse sentido, Martins (2002) diz que a inclusão é participação social,
como um direito, mas também deve ser um dever. Então conforme o autor às
pessoas que defendem a inclusão devem assumir claramente o seu
conservadorismo, “a sua luta como agentes do controle social, de afirmação de
valores que definem o que a sociedade deve ser e não necessariamente o que
pode ser”. (p.47)

Refletindo sobre as idéias de Martins sobre exclusão e sobre o tipo de
inclusão que estamos realizando, temos que esta inclusão é muito mais um
desenraizamento como ele mesmo diz, pois não são consideradas as reais
necessidades das pessoas e nem lhes é perguntado o que querem e como
querem. O que é realizado para a inclusão é o que nós consideramos o que é
bom e o que é certo, não sendo considerado o querer destes.

Então,

trabalhar

a

diversidade

cultural

de

nossa

sociedade

é

imprescindível para sedimentar às relações entre os envolvidos no processo,
sejam

eles

educandos,

educadores

ou

comunidade.

Esta

soma

de

experiências, decorrentes das diferentes realidades sócio-culturais, possibilita o
aprofundamento e a ampliação das relações do grupo. E essa relação afetiva e
dialética,

ensinar-aprender,

educador-educando

é

vital

para

que

a

aprendizagem seja vista como um processo de criação.

Freire em seu livro Cartas a Cristina traz uma reflexão neste sentido,

uma escola democrática teria de preocupar-se com a avaliação
rigorosa da própria avaliação que faz de suas diferentes atividades. A
aprendizagem dos educandos tem que ver com as dificuldades que
eles enfrentam em casa, com as possibilidades de que dispõem para
comer, para vestir, para dormir, para brincar, com as facilidades ou
com os obstáculos à experiência intelectual. Tem a ver com sua
saúde, com seu equilíbrio emocional. A aprendizagem dos educandos
tem que ver com a docência dos professores e professoras, com sua
seriedade, com sua competência científica, com sua amorosidade,
com seu humor, com sua clareza política, com sua coerência, assim
como todas estas qualidades têm que ver com a maneira mais ou
menos justa ou decente com que são respeitados ou não (FREIRE,
1994, p.120).

Existem milhões de brasileiros que estão marginalizados das políticas
públicas básicas tentando encontrar formas de sobrevivência. A luta não é só
pela criança, pelo adolescente e pelo jovem em situação de rua, é por todos,
pois nós também estamos cada vez mais empobrecidos. A nossa luta é para
que de fato se exerça a cidadania. A mudança social não é apenas na escola,
mas pode começar pela escola. E nessa escola está presente o educador,
importante nesse processo.

2.2.3 O Educador Diferenciado na construção da Escola Aberta
Nós, enquanto educadores, não podemos mais ser simplesmente
passivos diante das organizações sociais, sem assumirmos a condição de
sujeitos, capazes de percebermos e colocarmo-nos frente aos acontecimentos.
Resgatar a memória educativa é tarefa imprescindível para quem quer, de
forma crítica, entender o que somos e porque somos. Sendo sabedores que é,
muitas vezes, complexo perceber os interesses que sustentam e que se fazem
presentes no mundo contemporâneo, já temos suficientes razões para
compreendermos que nenhum fenômeno social é não-histórico e, por
conseqüência, movido por relações político-econômicas que governam a
humanidade.

Cunha (1994) diz que aprendemos a ser educadores, certos de que a
ciência era inquestionável e sequer nos sentíamos partícipes de sua produção.
O conhecimento nos foi passado de forma dogmática, concluída, sem que nos
perguntássemos em que momento histórico ele foi produzido, nem em que
conjuntura social aconteceu. Aprendemos que o conhecimento do cotidiano, da
prática da realidade, não era confiável e poucas vezes percebemos a relação
que poderia ter com a teoria. A linguagem acadêmica era tida como asséptica,
nela não se incluíam desejos, sentimentos e aspirações. Poucas vezes nos
apontavam para que aprender determinadas lições e que relação com a vida
presente e futura teriam estes acontecimentos.

Tendo presentes estas considerações iniciais, é necessário ter claro que
este educador antes de tudo é uma pessoa, dado que torna essencial a não

fragmentação entre o pessoal e o profissional, sendo possível, segundo Nóvoa
(1992), permitir aos educadores apropriar-se dos seus processos de formação,
dando, assim, sentido nas suas histórias de vida.

A formação não se constrói por acumulação, mas através de um trabalho
de reflexão crítica. O importante é sabermos por quem estamos fazendo opção
e aliança, e isto não pode mais ser opção de alguns educadores ditos
revolucionários. Esse novo educador tem que estar disposto a romper a rotina
e estar permanentemente revisando conceitos, valores e ideologias para atuar
como elemento facilitador no processo de conscientização, conseqüentemente
na construção da cidadania desses indivíduos.

Pensar a prática é, por isso, o melhor caminho para pensar certo. Este
pensar ensina também que a maneira particular como praticamos, como
fazemos e entendemos as coisas, está inserida no contexto maior que é o da
prática social. FREIRE (1985, p.15) “a experiência de pensar a prática e a
realidade em que ela se dá, como objeto de nossa reflexão crítica, termina por
nos mostrar o óbvio, que porém não suspeitávamos”.

É inquestionável que o educador deve fazer uma leitura do mundo
contemporâneo, principalmente das relações entre educação e modos de
produção. Não podemos mais isolar o fenômeno educacional dos demais
fenômenos sociais, uma relação dialética entre teoria e prática não pode
prescindir, nem da teoria, nem da prática,

não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos
encontremos, não é possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou
enfermeiras, dentistas ou torneiros, educadores ou mecânicos, agricultores
ou filósofos, pecuaristas ou biólogos sem uma compreensão de nós
mesmos enquanto seres históricos, políticos, sociais e culturais, sem uma
compreensão de como funciona a sociedade. (FREIRE, 1993, p. 134)

Ao mesmo tempo que a prática deve ser buscada como elemento educativo
indispensável para que a formação profissional possa acontecer a partir do real
e do concreto, é de fundamental importância que o educador possua um
instrumental teórico que lhe permita autonomia intelectual na análise e
enfrentamento dos problemas pedagógicos na sua prática social. Precisamos
de uma educação baseada em uma práxis social na qual a teoria e a prática
são indispensáveis para uma compreensão crítica da realidade.

Pelas contribuições da ciência política, da economia e da sociologia, aos
poucos os sistemas educacionais vão sendo enfocados em uma perspectiva
nova, ou seja, educando os educadores. A escola deixa de ser considerada
aquela ilha de pureza sonhada pelos educadores que viam a educação como a
redentora da humanidade. Em um mundo onde os conflitos sociais, étnicos e
culturais são cada vez mais perceptíveis, a escola não pode mais ficar imune.
Esse conflito é visível hoje, no momento em que a escola, organizada como
aparelho de reprodução, repensa a sociedade, unindo lutas pedagógicas e
lutas sociais. Mesmo estando ocorrendo esta deterioração do ensino em face
desta crise, cresce a preocupação dos educadores com a sua própria
formação.

Sabemos que não existe uma educação neutra, ou fazemos uma prática
voltada para os excluídos ou, então, contra eles. Há uma prática que reforça o
silêncio em que se acham os menos favorecidos e outra que tenta dar-lhes a
palavra. Para Freire (1993), é impossível pensar e ter uma prática de educação
popular em que, prévia e concomitantemente, não se tenha levado e não se
leve a sério problemas como: conteúdos a ensinar, a favor de que ensiná-los, a
favor de quem, contra que, contra quem? Quem escolhe os conteúdos e como
são ensinados? Que é ensinar? Que é aprender? Como se dão às relações
entre o ensinar e o aprender? Que é o saber de experiência feito? Podemos
não considerá-lo? Como superá-lo? Quem é o educador? Qual é o seu papel?
Não ser igual ao aluno significa ser o educador autoritário? É possível ser
democrático e dialógico sem deixar de ser educador, diferente do aluno? Como
trabalhar a relação linguagem-cidadania?

Historicamente,

o

educador

teve,

tem

ou

deverá

ter um

papel

eminentemente crítico, ou seja, o papel de inquietar, de incomodar, perturbar, e
mais, ter a consciência da contradição. Portanto, a sua tarefa é a de quem
incomoda, de quem evidencia e trabalha o conflito, para a superação dialética.
Portanto somente favorecendo uma prática reflexiva, é que seremos capazes
de incentivar um processo de formação de educadores que favoreça a prática
pedagógica cada vez mais consciente, competente e crítica, tendo presente
que essa prática é também uma prática social. Para Melucci (2001, p. 113), “os
espaços de produção do conhecimento são espaços políticos nos quais se
encontram e se desencontram demandas provenientes dos atores sociais e
exigências do sistema”.

A não existência de um ciclo reflexivo entre teoria e prática pedagógica
favoreceu a definição de um estado de reprodução e de perpetuação de
trajetórias. Então o conhecimento, neste paradigma, é visto como algo estático,
o educador é a principal fonte de informação, repetem-se mais ou menos de
forma dinâmica as informações já produzidas, trabalha-se muito mais com o
passado do que com o presente e muito menos ainda, com o futuro. Uma única
linguagem é aceita como correta na escola, aquela que está nos livros ou na
fala do educador. A escola é o lugar das certezas, nunca da dúvida e do
questionamento. O pensamento divergente é rechaçado e a obediência
valorizada.

Podemos pensar aqui no que nos aponta Melucci (2001, p.113) sobre a
autonomia da função que se exerce, “não uma autonomia defensiva das
corporações intelectuais, mas a possibilidade de permanecerem como motores
da elaboração crítica, da pesquisa e da intervenção, e não puro reflexo da
prática social”. A busca do educador para que ocorra a competência que a
escola deve consolidar e renovar permanentemente é a que está baseada no
conhecimento como instrumento de emancipação das pessoas e da sociedade.
Este conhecimento para Melucci (2001) é o que fornecerá aos atores
consciência sobre a ação.

Para Demo (1995), competência completa advém do conhecimento e da
educação política. Para a emancipação, a competência não poderá ser cópia,

reprodução, imitação. Neste caso mera transmissão é muito pouco para a
transformação,

torna-se essencial construir atitude positiva construtivista, crítica e
criativa, típica do aprender a aprender. É preciso abandonar a postura
de mero objeto de aprendizagem, para assumir a de sujeito histórico,
com base no manejo e produção do conhecimento. (DEMO, 1995, p.
25)

Considerando os aspectos levantados acima é de suma importância que o
educador se questione. Como foi minha caminhada escolar? Que influências
tenho na minha formação, que aparecem na minha prática? Como consigo por
em prática uma educação diferenciada partindo desta formação que recebi na
minha vida acadêmica?

O educador,

é inquestionável que em primeiro lugar, o educador alcance a
possibilidade de fazer uma leitura do mundo contemporâneo e,
principalmente, das relações entre educação e modos de produção. É
preciso desfazer a visão pedagogista que isola o fenômeno
educacional dos demais fenômenos sociais. (CUNHA, 1994, p.10)

Tomar como eixo da discussão pedagógica as relações sociais, a
vinculação da escola com a sociedade e vislumbrar, a partir delas, nosso
projeto de sociedade da escola que queremos construir, constituem-se em
ações permanentes, definidoras de um projeto político-pedagógico que emerge
da ousadia, do diálogo e, fundamentalmente, da compreensão de que a escola
é parte da sociedade e, como tal, reflete as contradições e conflitos inerentes à
formação social da qual faz parte.

Saber que a escola guarda estreita relação com a sociedade capitalista
excludente, marcadamente dividida em classes sociais antagônicas e, apesar
desses fatos, eleger a democratização, o acesso e a permanência do aluno na
escola, além da qualidade de ensino supõe uma opção política educacional, a
qual elege uma concepção de cidadão.

Nesse sentido, se faz mister investir nos conhecimentos de que o
educador é portador, principalmente sob o ponto de vista teórico e conceitual
partindo daí para uma prática reflexiva. Para Cunha (1994), devemos ter uma
postura que aceita a provisoriedade do conhecimento não compactuando
assim com o saber acabado e com o pensamento convergente. Considerando
que a dúvida intelectual parte da leitura da realidade, conseqüentemente o
conhecimento do cotidiano é o inicio da produção do conhecimento.

O educador que se propõe a esse trabalho precisa ter uma compreensão
da cotidianidade, porque é dentro dela que estão constituídas as resistências.
É preciso emergir, partindo da cotidianidade dessa criança, adolescente e
jovem em situação de rua, jamais podendo ficar nela. Esta exigência
estabelece uma das diferenças fundamentais entre educador e o educando.

Para aprofundar o nosso entendimento sobre cotidianidade, buscamos em
HELLER (2000), que trabalha sobre a estrutura da vida cotidiana,

a vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem
nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do
trabalho intelectual e físico. (...) é a vida do homem inteiro; ou seja, o
homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua
individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em

funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades
intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos,
paixões, idéias, ideologias. O fato de que todas as suas capacidades
se coloquem em funcionamento determina também, naturalmente,
que nenhuma delas possa realizar-se, nem de longe, em toda sua
intensidade. (p.17)

A cotidianidade destas crianças e adolescentes faz parte de uma outra
forma de estar nas ruas, construindo acordos tácitos com restaurantes,
lancherias, supermercados, transeuntes, guardas, brigadianos, seguranças,
espaços públicos, enfim com a população em geral. O cotidiano destes
meninos e meninas é marcado por movimentos urbanos constantes,
delimitação de territórios (cuidadores de carros, cada um tem seu espaço e não
pode ultrapassar), procura de lugares protegidos (mocós), regras de
convivência e existência. Formam grupos, habitam o espaço urbano,
construindo uma nova estética da rua.

Então HELLER (2000) aponta que,
a vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea. São partes orgânicas
da vida cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e
o descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação.
Mas a significação da vida cotidiana, tal como seu conteúdo, não é apenas
heterogênea, mas igualmente hierárquica. (...) a forma concreta da
hierarquia não é eterna nem imutável, mas se modifica de modo específico
em função das diferentes estruturas econômico-sociais. (p.18)

O educador necessita conhecer a origem e os modos pelos quais as
crianças, adolescentes e jovens se relacionam com a rua. Keil e Viola (1997)
nos trazem três suposições sobre o estar na rua, como lugar de moradia, como
lugar de referência e como lugar de sobrevivência. Então:
n como lugar de moradia, mesmo a rua tendo importância, não é
monopolizada pois eles transitam pela rua, casa e instituições, então a rua
ainda é um lugar de passagem e de uma certa opção lúdica, ainda podendo

escolher em estar num ou noutro lugar, apesar do fascínio da rua, as novas
relações de amizade;
n como lugar de referência, a vida acontece na rua. Nela está o lugar para
dormir, para a alimentação, para as drogas, para as brincadeiras, para os
contatos, para a vestimenta, para as amizades, para os grupos. Neste lugar
estes meninos e meninas, criam lugares próprios, marcados por pessoas e
situações, produzindo identidades que os definem como crianças,
adolescentes e jovens em situação de rua;
n como lugar de sobrevivência, eles utilizam a rua como local de trabalho,
realizando atividades econômicas muitas vezes sendo a única renda familiar.
A situação de trabalho se dá de forma precária e frágil, tendo presente uma
transitoriedade.

Para o educador tentar romper esta cotidianidade precisa conhecer este
mundo vivido por estas crianças, adolescentes e jovens, este cotidiano que
está presente na vida deles, porém não faz parte do cotidiano do educador.
Então aí é que está o salto, é perceber, dar-se conta e trabalhar esse dar-se
conta para a não cotidianidade, sendo assim de uma forma consciente, numa
construção solidária. Para HELLER (2000, p.23), “o homem nasce já inserido
em sua cotidianidade. O fato de se nascer já lançado na cotidianidade continua
significando que os homens assumem como dadas às funções da vida
cotidiana e as exercem paralelamente”.

Para tentar trabalhar o rompimento desta cotidianidade e uma
conscientização, exatamente por sermos humanos e com capacidade para a
reflexão, a educação libertadora é, fundamentalmente, uma situação na qual

tanto os professores como os alunos devem ser os que aprendem. Devem ser
os sujeitos cognitivos, apesar de serem diferentes.

No grupo de educadores que fomos formando durante a caminhada de
construção da Escola Aberta, observamos que, muitas vezes, nós andamos
nas ruas, em alguns momentos nos perguntamos sobre as coisas que estão
ocorrendo ao nosso redor, num dado momento em que haja uma ruptura na
cotidianidade e sejamos provocados para um questionamento. Fora isso,
simplesmente passamos por elas, ou seja, passamos pelas coisas, pelas
pessoas, pelos objetos, e apenas nos damos conta delas. O dar-se conta não
significa conhecê-las. Então, conhecer implica dar-se conta e ir além dele.

Existe uma diferença fundamental entre dar-se conta e procurar conhecer
os fatos, quando se procura conhecê-los, se objetiva o objeto. Isto é, paramos
frente à situação, e nesse momento a mente muda de atitude, de postura,
muda de posição com relação ao comportamento no cotidiano. Nesse
momento nos enquadramos na posição de quem quer conhecer.

Na rua, a primeira descoberta foi que as crianças, adolescentes e jovens
estão nas ruas, mesmo que eles já estivessem lá há muito tempo. Havíamos
passado por eles mas não tínhamos percebido, faziam parte de nossa
cotidianidade. Quando o educador de rua inicia o trabalho, superando o dar-se
conta, pela apreensão, significa o desenvolvimento crítico da curiosidade. Ele
percebe a necessidade de aprender a fazer as perguntas certas. Não perguntar
apenas para o menino e para a menina, mas a ele/ela próprio, pois, estamos

na condição de quem emerge da cotidianidade, ou seja, antes estávamos
submersos nela, então tentamos emergir para compreendê-la, para poder
perguntar, entender e perguntar a nós mesmos sobre a cotidianidade.

Para poder trabalhar com esse menino, essa menina, o educador tem, em
primeiro lugar, que ter uma compreensão da sua própria cotidianidade
enquanto pertencente a uma certa classe social, seus valores, aspirações,
medos. O importante é ter claro que o educador é educador mesmo. O
educando é o educando mesmo. O problema que se coloca é saber qual o
papel desse educador com o educando.

Pensando nesse educador, Paulo Freire18 nos traz as qualidades ou
virtudes de um educador progressista que com certeza devem estar presentes
num educador que pretende trabalhar com crianças, adolescentes e jovens em
situação de rua. São elas:

não é como critério de valor que vou enumerá-las. São as qualidades como
vão me chegando. Amorosidade, não apenas amar o sujeito da educação
que é o menino, que é a menina, que é o adulto, mas amar o próprio
processo de amar. Eu não sei se está claro isso. Quer dizer eu amo de
amar. Eu amo o próprio ato de amar alguém. Vê bem. Este ato de amar,
como para mim, em geral, o ato de amar, não pode prescindir da paixão.
Não pode. Eu acho que sem uma imensa paixão nenhum amor se faz;
como nenhum amor fica, se, partindo da paixão que queima, não for capaz
de solidificar-se como amor. Por isso é que todo amor, que de repente deixa
de ser queimado pela paixão some também. No fundo, o amor está na
relação entre ele e a paixão por algo, por alguém. O educador progressista
deveria lutar por inventar nele ou nela, porque ninguém nasce com isso,
lutar por inventar, criar. O educador também é um artista, ele é um arquiteto
da boniteza de apaixonar-se, de amar o menino, o povo que sofre e cheira
diferente dele e amar e apaixonar-se pela própria paixão. Uma segunda
qualidade que eu cobro de um educador progressista é a sua competência.
É a vigilância sobre si mesmo, sobre si mesma. É a indagação permanente:
que fiz hoje? O que poderia ter feito hoje melhor que ontem? A competência
em torno dos conteúdos que o educador ensina. Uma outra virtude é a
coerência. Entre aquilo com que o educador sonha que é a sociedade
libertando-se, nem digo livre, eu não acredito em sociedade livre, mas eu
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acredito em sociedade permanentemente libertando-se (...). Então, a
coerência entre sonho do educador e o que o educador faz para materializar
este sonho (...). Uma virtude que eu acho indispensável para o educador
progressista é acreditar no povo. Precisa acreditar mesmo no povo. Confiar
sabendo que o povo, necessariamente porque é povo, não tem a sabedoria
inteira, nem a moralidade inteira, nem a boniteza inteira (...). Puxa eu acho
que uma outra qualidade do educador popular é a esperança. Como é
possível lutar com a massa popular, ao lado dela, sem ter esperança de que
é possível mudar? A esperança no povo exige uma compreensão científica
diferente da história. Quer dizer, eu não posso entender a história a não ser
como uma sucessão de possibilidades. (FREIRE, 1988 p. 74)

Nestas qualidades citadas acima Freire cita em um vídeo19 ainda sobre a
tolerância que o educador deve ter frente ao inacabamento do menino, da
menina da favela que chega na escola sem o devido cuidado, cuidado
amoroso... Colocadas estas qualidades ou virtudes, percebemos que o
educador precisa se perceber mais humano, mais gente, tendo consciência de
sua opção de educador progressista.

2.3 O trabalho como desafio à transcendência do mundo vivido
O mundo do trabalho vem atravessando muitas mudanças, entre elas:
novas

tecnologias

e

modelos

organizacionais,

aparecimento

e

desaparecimento de algumas ocupações, novas exigências para entrada no
mercado de trabalho. Porém essas transformações não afetam todos os
trabalhadores, setores produtivos ou regiões de forma homogênea, podendo
numa mesma empresa haver a convivência de conhecimentos rudimentares e
tradicionais, com sofisticados e inovadores.

19

Raízes e Asas de Olho no Vídeo.

A relação dos adolescentes e jovens brasileiros com esse mundo em
constante mudança é muito diversificada. Para alguns o ingresso no mundo do
trabalho é uma expectativa que pode motivar o estudo e a descoberta de
vocações, para outros o trabalho se impõe como experiência vivida desde a
infância, fator que irá restringir as suas possibilidades de desenvolvimento.

Considerando a situação de famílias de jovens favelados estudados por
Coelho (1999), ela observa que
o projeto de futuro do grupo só poderá ser construído com eficácia se
contar com o esforço máximo de todos os seus membros. Todos os
elementos da família são então convocados a contribuir para a
sobrevivência do coletivo e, se possível, para a constituição de uma
espécie de “fundo comum” que financiará investimentos como, por
exemplo, a melhoria da casa. A figura da mãe aparece aqui como
elemento fundamental no controle do cotidiano dos filhos, “gerindo”
os tempos, as metas, os limites espaciais, os investimentos. (...) Além
de conferir aos filhos parte do serviço doméstico essas mães
procuram inseri-los, o mais precocemente possível, no mercado de
trabalho, em geral por volta dos 11 anos, no máximo, aos 15. Essa
iniciativa das mães é fortemente carregada de um projeto
pedagógico: ela manda o filho ao mercado de trabalho não apenas
porque precisa aumentar a renda familiar mas também para socializálo (Gramsci diria conformá-lo) nas leis e na lógica do mundo do
trabalho bem como habituá-los ao esforço físico prolongado para que
fiquem “espertos” e não ‘bobos “. (p. 111 e 112)”.

O ingresso no mercado de trabalho está diretamente relacionado à
condição sócio - econômica das famílias, à trajetória escolar das crianças,
adolescentes e jovens, sua etnia, sexo e local de residência, considerando os
fatores econômicos presentes no mercado de trabalho.

Para Frigotto (2000), as relações econômicas primeiramente são relações
sociais que vão dar origem às demais. O ser humano que é ator na construção

de sua vida material o faz enquanto uma totalidade psicofísica, cultural, política,
ideológica, entre outros. Para o autor,
o trabalho, nesta perspectiva, não se reduz a “fator”, mas é por
excelência, a forma mediante a qual o homem produz suas condições
de existência, a história, o mundo propriamente humano, ou seja, o
próprio ser humano. Trata-se de uma categoria ontológica e
econômica fundamental. A educação também não é reduzida a fator,
mas é concebida como uma prática social, uma atividade humana e
histórica que se define no conjunto das relações sociais, no embate
dos grupos ou classes sociais, sendo ela mesma a forma específica
de relação social. O sujeito dos processos educativos aqui é o
homem e suas múltiplas e históricas necessidades (materiais,
biológicas, psíquicas, afetivas, estéticas, lúdicas). A luta é justamente
para que a qualificação humana não seja subordinada às leis do
mercado e à sua adaptabilidade e funcionalidade, seja sob a forma de
adestramento e treinamento estreito a imagem do mono domesticável
dos esquemas tayloristas, seja na forma da polivalência e formação
abstrata, formação geral ou policognição reclamadas pelos modernos
homens de negócio e os organismos que o representam.
(FRIGOTTO, 2000, p. 31)

Ainda o autor nos aponta que a qualificação humana diz respeito ao
desenvolvimento de condições físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas do
ser humano que ele chama de condições omnilaterais capazes de ampliar a
capacidade de trabalho na produção dos valores de uso em geral como
condição de satisfação das múltiplas necessidades do ser humano no seu vira-ser histórico. Fazendo parte dos direitos que não podem ser negociados e
quando isso ocorre, agride-se basicamente a própria condição humana.

Por ser o trabalho

o pressuposto fundante do devenir humano, ele é o princípio
educativo e, portanto, é fundamental que todo o ser humano, desde a
mais tenra idade, socialize este pressuposto. É desta compreensão
do trabalho como criador da realidade humana (não enquanto visão
moralizante, pedagogista) que Marx e Engels postulam a união do
trabalho manual, industrial, produtivo, com trabalho intelectual. Nem
Marx nem Engels definem a forma e o conteúdo que esta categoria
ante diluviana (como eles próprios lembram) vai assumir
historicamente. Na base da análise do seu tempo histórico e na
perspectiva do avanço tecnológico e, portanto, da potenciação das
forças produtivas, apontam a hipótese da superação do trabalho

manual acabrunhador e a possibilidade da redução do trabalho sob o
mundo da necessidade e a dilatação do mundo da liberdade. Esta
possibilidade, na sua forma mais plena, implica a supressão da
relação capitalista que, dominantemente, transforma o trabalho de
criador da vida humana em alienador da vida do trabalhador.
(FRIGOTTO, 2000, p. 32)

Hoje um dos aspectos que mais chamam atenção sobre a juventude é sua
heterogeneidade e a velocidade com que ocorrem suas transformações.
Possuem uma forma de socialização que é marcada pela fluidez, os encontros
pontuais e a dispersão, através dos quais os jovens vão construindo
identidades, estas muitas vezes transitórias, sendo marcadas as diferenciações
em relação aos outros jovens e às outras gerações. Aqui poderíamos escolher
várias outras formas de entrada neste terreno, porém entendo que a pobreza, a
adolescência pobre, a juventude pobre são uma questão central e estão na
base da questão social. É que o jovem pobre encontra-se em uma situação de
dupla desvantagem: por ser pobre e por ser jovem pobre que é a situação dos
quais me debruço neste estudo.

Esta dupla desvantagem é observada em diferentes dimensões da vida
social,

por

exemplo,

no

mundo

do

trabalho.

Este

jovem

ingressa

prematuramente no mercado de trabalho, não possui uma formação adequada,
possui poucas opções de escolha para seu futuro profissional, se insere em
trabalhos com pouca qualificação e uma quase ausência de proteção e
benefícios sociais.

Nestes jovens, o problema da educação está caracterizado por uma maior
taxa de não-escolarização em relação aos outros jovens em outras classes
sociais e pela inserção prematura no mercado de trabalho, o que dificulta sua

formação e, também, contribui para um menor desempenho na escola,
conseqüentemente levando à evasão escolar.

Uma das imediatas implicações do trabalho precoce refere-se ao
truncamento da escolarização. A repetência, os problemas de sobrevivência da
família têm sido os fatores determinantes do abandono da escola. Observa-se
que à medida que o jovem aumenta a idade cresce seu desempenho nos
encargos familiares, diminuindo a freqüência à escola. Frente a esta situação o
mercado de trabalho aumenta suas dificuldades para absorção da mão-de-obra
disponível no país e na capacidade de gerar remuneração que atenda as
necessidades da população mais jovem e menos escolarizada.

Estes fatores fazem com que os jovens pobres tenham uma forte
preocupação com o seu futuro. Os antigos sonhos de progresso parecem cada
vez mais distantes, e o vazio de sentido é ocupado pela sensação de
depressão, por um alto grau de conformismo e por uma visão fatalista quanto
ao próprio futuro.

Nos países avançados o ingresso dos jovens no mercado de trabalho
ocorre mais tarde. “Na França, de cada dez jovens na faixa etária de 15 a 24
anos, apenas dois estão no mercado de trabalho. No Brasil, a situação é
praticamente inversa. De cada dez jovens, sete estão no mercado de trabalho”
(NOVAES, 2003, p. 136). Esses jovens não precisariam estar ali se existisse
um processo de transferência de renda que garantisse condições para a
permanência na escola.

Para os jovens
a escola já não é vista como garantia de empregabilidade. São muitos
os jovens desta geração que têm consciência de que a escola é
importante como passaporte que permite a viagem para o emprego,
mas não o garante. (...) a inserção do jovem no mercado de trabalho
é um dos mais freqüentes motivos de conflitos entre pais e filhos,
tanto nas famílias mais pobres quanto nas famílias de classe média.
(...) Ao que parece, os conflitos que aumentam em casa são
relacionados à área do trabalho, no presente ou no futuro. Dispensas
constantes, contratos de trabalho de curta duração acontecem tanto
nos supermercados como nas agências de publicidade. (...) Os
jovens que trabalham já trabalharam pouco tempo e em muitos
lugares. (NOVAES, 2003, p. 136 e 137).

Atualmente os jovens estão no mercado de trabalho, mesmo que
precariamente, ainda que isso represente garantia de acesso a certos bens
materiais e também ao respeito e apreço da família, não podemos acreditar
que a inclusão se dará fundamentalmente pelo mercado de trabalho. Para
Novaes (2003), o trabalho está cada vez menos presente na vida das pessoas.

Há cem anos atrás,

em uma comunidade agrária com média de vida de 40 anos,
começava-se a trabalhar aos cinco ou seis anos de idade e se
trabalhava até morrer. Hoje, no Brasil, o tempo de trabalho representa
40% do tempo de vida. Então, é preciso construir uma cidadania que
não seja montada somente no trabalho. (NOVAES, 2003, p. 138)

A partir dos anos 90, conforme Leite (2003), no plano internacional e
nacional começa a surgir uma nova forma de análise do trabalho realizado pelo
jovem. Essa forma é marcada pela busca de racionalidade, focalizando de um
lado, o trabalho de adolescentes e jovens, não como marco de uma tragédia do
subdesenvolvimento da família ou de um país, mas ocorrendo em todas as

partes do mundo, em famílias pobres e não pobres. E também, impondo o
olhar sobre o jovem trabalhador não mais como sendo vítima passiva da
pobreza e da exclusão, mas como ator social que sofre as imposições e
injustiças sociais.

Nessa nova tendência

é central o reconhecimento de que os jovens são atores sociais,
portadores de novas identidades coletivas. Ao assumir a visão do
adolescente/jovem como ator social e, portanto, sujeito pleno de
direitos, é preciso atentar ao modo como ele interpreta e ressignifica
as identificações impostas pelos adultos, os usos que faz das
instituições sociais: família, escola, trabalho, entre outras. (LEITE,
2003 p. 155)

No Brasil, como em todas as partes do mundo o modelo tradicional de
trabalho vem sendo alterado, do modelo que antes era visto como sinônimo de
emprego está perdendo algumas características básicas como industrial,
assalariado, estável e masculino. Temos o crescimento do chamado “trabalho
informal” que hoje absorve a metade ou mais da população economicamente
ativa, conforme Leite (2003). Isto ocorre na maior parte dos países latinoamericanos incluindo o Brasil, e aparece como um campo novo, complexo e
quase desconhecido, “no qual o trabalho em geral e as ocupações em
particular assumem formas que a análise sociológica convencional nem
sempre consegue reconhecer”. (LEITE, 2003, p. 156)

Em que pesem as mudanças,

o trabalho continua sendo um valor ou referência importante em
nossa sociedade. Não se trata aqui de uma questão ética, de

“satisfação pelo dever cumprido”, mas de motivações bem práticas: a)
o trabalho é essencial à sobrevivência e ao consumo, visto que a
maioria dos países está longe de possuir sistemas de proteção social
comparáveis aos europeus - “aqui quem não trabalha não come”; b) é
também espaço de socialização, de aprendizagem e construção da
identidade pessoal e grupal, em suma, uma referência básica de
inclusão social. (LEITE, 2003 p. 156)

Esse olhar sobre o trabalho se faz necessário para entender o que significa
para os jovens em qualquer situação econômica, principalmente nas classes
populares, nas quais encontra-se a maioria dessa população. Então, o trabalho
pode ser nesse sentido, um espaço de aprendizagem, de socialização, de
fortalecimento da identidade do jovem, até mesmo de práticas sociais
progressistas.

Tendo presente que os jovens são atores sociais e portadores de novas
identidades coletivas, faz-se necessário desenvolver e implementar novos
paradigmas sobre o trabalho de jovens, “não se trata mais de trabalho
atenuante da pobreza ou alternativa à marginalidade e à exclusão. Falamos
aqui do trabalho como direito e como um componente essencial na formação
do jovem, como indivíduo e cidadão” (LEITE, 2003, p. 157). Precisamos fugir
do discurso da piedade e da exclusão. Para o jovem, trabalhar, por mais duro
que possa ser, é independência, realização e dignidade.

Porém temos a realidade do mercado, onde mudanças organizacionais,
tecnológicas e políticas reduziram a oferta de trabalho e aumentaram as
exigências para contratação como idade, escolaridade e experiência. Cresceu
o número de jovens na população economicamente ativa procurando trabalho.
Existe hoje mais gente concorrendo em um mercado cada vez mais apertado.

“As empresas tornam-se mais seletivas. Estreita-se o funil de acesso ao
mercado. Fica mais difícil adquirir e comprovar experiência”. (LEITE, 2003, p.
157)

A situação estando dessa forma acima citada, para quem não tem
escolaridade tudo fica mais difícil pois, é uma das exigências básicas para a
contratação. Os jovens, nesse sentido, são afetados duramente, considerando
que estão numa fase de construção e afirmação da identidade individual, de
escolha de uma profissão, de organização pessoal e familiar.

No Brasil, nos últimos anos, os governos têm apresentado programas nas
políticas públicas para o trabalho e qualificação de jovens, principalmente para
os que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica. Leite
(2003) destaca quatro iniciativas inovadoras que ocorrem a partir da década de
90, pelo setor público e privado. Todas elas foram avaliadas, atingiram maior
escala, maior tempo de implementação e cobertura nas várias regiões do país
quais sejam: Programa Jovem Cidadão; Serviço Civil Voluntário; Capacitação
Solidária e Primeiro Emprego. Estes programas tratam de ações voltadas para
jovens de 16 a 24 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade
social (pobreza, baixa escolaridade,...) sem experiência de trabalho, sem
chance de formação profissional e conseqüentemente, por essa situação, com
poucas possibilidades de competir no mercado de trabalho.

A aprendizagem profissional realiza-se em diferentes espaços (família,
escola, igreja, empresa) e ocorre ao longo de toda vida. O trabalho é um

espaço de aprendizagem, com suas facilidades e dificuldades, dependendo da
empresa e das condições de trabalho pode ser mais ou menos organizado. É
um espaço importante para as pessoas com baixa escolaridade, sem cursos
profissionalizantes e sem condições econômicas e sociais.

Os jovens
que participam destes programas dizem que no trabalho, com ou sem
treinamento organizado, aprendem técnicas, habilidades e atitudes
que ampliam sua visão sobre a sociedade e o mundo do trabalho:
conviver, ouvir, respeitar, acatar, entender, assumir, são palavraschave que estes jovens destacam em suas experiências. (LEITE,
2003, p. 165)

Os grandes desafios para uma política pública de trabalho e permanente
construção da cidadania de jovens e adultos, são primeiramente a revisão de
conceitos tradicionais de crescimento econômico e geração de emprego. Pela
experiência internacional vemos que não basta gerar mais postos de trabalho
para garantir o desenvolvimento e promover a inclusão social. É preciso
assegurar a dignidade individual e coletiva do trabalho, porém trabalho digno.
LEITE (2003, p. 167) define trabalho digno·,
como sendo aquele que ocorre em um marco de respeito aos direitos
humanos fundamentais, de proteção social, de justa remuneração e
de crescimento profissional do trabalhador, convergindo para um
projeto mais amplo de desenvolvimento sustentado.

2.3.1 O trabalho educativo como idéias partilhadas e construção coletiva
O artigo 68 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069/90
postula que:
O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob
responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental
sem fins lucrativos. No parágrafo 1º- Entende-se por trabalho
educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas
relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando

prevalecem sobre o aspecto produtivo e no parágrafo 2º - A
remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a
participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o
caráter educativo.

Este artigo do ECA traz mudanças importantes sócio pedagógicas quanto
à articulação entre educação-trabalho-renda no contexto da realidade
brasileira. Temos claro que a educação para o trabalho tanto aquela que era
executada nas escolas de 2º grau pela anterior Lei de Diretrizes e Bases (Lei
5692/71) quanto à implementada pelos serviços do Sistema S (SENAI,
SENAC...), não se adapta em termos de acesso, permanência e sucesso à
realidade dos adolescentes e jovens de baixa renda.

A população infanto-juvenil de baixa renda vem sendo atendida
historicamente por projetos sociais governamentais e não-governamentais,
apresentando uma grande variedade de propósitos que vão desde a caridade,
a benemerência, a filantropia e a assistência até programas que tentam
colocar-se como alternativa e crítica as formas mais antigas de atuação na
área.

O trabalho educativo,
embora historicamente tenha sua raiz no trabalho social com crianças
e adolescentes encontrados em estado de necessidade, não pode e
não deve, de maneira alguma, ser reduzido a este aspecto de sua
evolução. Na verdade, a introdução do instituto do trabalho educativo
no Estatuto da Criança e do Adolescente nos dá a base legal para a
organização de escolas-cooperativas, escola-oficial, escolasempresa, dirigidas a qualquer tipo de educando e não apenas às
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.
(COSTA, 2000, p.224)

O trabalho educativo conforme o parágrafo 1º do artigo 68 do ECA para
Oliveira (2000), na prática não é uma atividade de trabalho qualquer, mas está

inserido

num

projeto

político pedagógico

que

tenha por objetivo

o

desenvolvimento pessoal e social do adolescente. Não uma produção
qualquer, mas aquela cujo produto possa ser comercializado dentro das
exigências de qualidade e competitividade. Uma produção que possa
remunerar quem executa. O caráter educativo está no modo de executar
metodicamente o trabalho visando uma qualificação profissional, e não apenas
na junção paralela escola e trabalho comum.

A articulação educação-trabalho-renda dentro de um mesmo programa
social implica na superação da perspectiva da educação para o trabalho, onde
o aluno aprende para trabalhar, e a sua substituição pela noção de educação
pelo trabalho, onde o aluno trabalha para aprender (trabalho como princípio
educativo)20.

As

conseqüências

dessa

mudança

partem

do

caráter

profundamente transformador dessa visão e das múltiplas possibilidades de
transformações concretas que ela acarreta.

Na prática
isto nos mostra que o trabalho educativo não é um trabalho qualquer.
Na verdade trata-se de um tipo específico de relação laboral que,
sem excluir a possibilidade de produção de bens ou serviços,
subordina essa dimensão ao imperativo caráter formativo da
atividade, reconhecendo como sua finalidade principal o
desenvolvimento pessoal e social do educando. (COSTA, 2000, p.
224)
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O Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado (2000), traz o conceito de Trabalho
Educativo (OLIVEIRA, 2000, p. 217) que está presente no artigo 68 do ECA,
a) em que há exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do
educando;
b) do qual resulta produção;
c) em que exigências pedagógicas prevalecem sobre as da produção;
d) do qual se aufere remuneração, que não desfigura ou descaracteriza o caráter educativo.

A questão da remuneração recebida pelo educando segundo Costa (2000),
assim como sua participação, em dinheiro ou espécie, no produto de seu
trabalho, longe de deturpar, vem, ao contrário, reforçar o caráter educativo, por
introduzir o educando na gestão efetiva e prática do resultado de sua atividade
laboral.

Costa (2000), considera que os aspectos mais desafiadores da questão do
trabalho educativo são o limite entre o trabalho simplesmente produtivo e o
trabalho educativo. Para o autor dois aspectos devem ser observados:
primeiramente é o que diz respeito ao número de horas de atividades
orientadas voltadas para a produção e as horas utilizadas para a formação do
educando e em segundo, a natureza, ou seja, o caráter das atividades laborais
realizadas em termos de ritmo e estruturação de modo que permitam uma real
aprendizagem por parte do educando, melhor dizendo, as atividades laborais
devem ajudar e não prejudicar o processo ensino/aprendizagem.

O PROCESSO METODOLÓGICO NA TESSITURA DE UM PROJETO
QUALITATIVO DE INVESTIGAÇÃO

Não existe método de trabalho em pesquisa junto a pessoas
humanas que substitua a sabedoria da escuta. (BRANDÃO, 2003, p.
135)

Este estudo foi realizado a partir de uma escolha pela abordagem
qualitativa pois a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares,
preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou
seja,

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos, dos fenômenos que não

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO,
1999, p. 22)

Também considerando a caracterização básica sobre pesquisa qualitativa,
a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte
direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; b)
os dados coletados são predominantemente descritivos; c) a
preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; d)
o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de
atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos dados tende a
seguir um processo indutivo. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 44)

Acredito que existem relações, integrações e interações de fenômenos.
Conforme Brandão “existem aproximações a uma verdade dos fatos, sempre
múltipla e sempre provisória, e existe a sempre desafiante possibilidade de
múltiplas interpretações”.(2003, p.186)

Partindo então de uma abordagem qualitativa, utilizando como método o
estudo de caso que conforme Ludke e André (1986) apresenta-se como uma
busca de descoberta, mesmo embasada em pressupostos teóricos já
existentes para a detecção de novos aspectos. Também procura retratar a
realidade de forma completa e profunda, procurando revelar a multiplicidade de
dimensões presentes na questão em estudo. Este então é um estudo de caso
retrospectivo sobre a proposta político pedagógica: escola aberta.

Aqui não está em questão uma simples escolha metodológica mas sim
conforme Brandão (2003) uma postura ética epistemologicamente existencial
que de maneira ousada se reescreve. Então,
posso conversar e entrevistar posso registrar dados por escrito a
partir da observação do que vejo e ouço, posso conviver com outras
pessoas em diferentes situações, e posso fazer destes

procedimentos fundados no diálogo entre pessoas, a porta de dados
de minha abordagem de pesquisa. (BRANDÃO, 2003, p. 184 e 185)

A construção da forma como realizei esta pesquisa segue exatamente o
que Brandão nos traz, sendo assim utilizo basicamente a questão do diálogo
como forma de entrevista, iniciando com os sujeitos a partir das questões
“como está tua vida hoje?” e “Como foi tua passagem pela Escola Aberta?”
Daí, desenvolvendo todo o restante da conversa voltado para o problema de
pesquisa: Em que medida a escola com sua proposta pedagógica: escola
aberta teve influência na vida dos jovens egressos? Este foi o encaminhamento
para as questões utilizadas na condução do diálogo. O caráter qualitativo da
pesquisa ratifica-se no fato desta estar especialmente voltada para as
percepções que os sujeitos tinham sobre a escola.

3.1 Os sujeitos em interação no contexto investigativo

Toda pessoa que responde a um questionário torna-se co-autora do
trabalho de investigação social que o gerou. Que gerou e que vai
gerar idéias sobre idéias, análises sobre representações,
interpretações sobre modos de ser, sentir e pensar. (Brandão, 2003,
p. 168)

Na construção do Projeto Escola Aberta que iniciamos em 1992, com a
formação do grupo de profissionais (professores e funcionários) e educação
social de rua estendeu-se até o início do funcionamento da escola em março
de 1996. Nesse período cadastramos aproximadamente 120 crianças e
adolescentes que faziam das ruas local de sobrevivência e convivência.

Quando iniciamos efetivamente a escola (a educação social de rua
continua até hoje), que ocorreu através de um convênio de colaboração entre
Rede Ferroviária Federal, SESI e Secretaria Estadual de Educação, ficou
acertado que 40 (quarenta) seria o número de alunos/alunas atendidos
primeiramente. No convênio listamos critérios para a seleção dos alunos e das
alunas:
n não estar matriculado em nenhuma escola no ano letivo;
n ter participado do trabalho nas ruas com os educadores do projeto;
n estar na faixa etária dos 10 aos 18 anos;
n ter mais de dois anos de repetência e/ou evasão das séries iniciais do
Ensino Fundamental ou sem nenhuma experiência escolar, mas com os
demais critérios.

Tratar estes jovens como sujeitos significa considerar suas experiências e
seus interesses nas políticas públicas por eles utilizadas. Destes encontrei
quatorze educandos (meninas e meninos) que passaram pelo trabalho com os
educadores sociais de rua desde 1992 do Projeto Escola Aberta, estiveram na
escola, “Escola Aberta”, concluíram o Ensino Fundamental ou evadiram desta
escola e consentiram em participar da pesquisa.

Estes jovens hoje estão na faixa dos 18 aos 24 anos, sendo três meninas e
onze meninos. Destes, quatro terminaram o Ensino Fundamental na escola e
os demais evadiram, porém quatro deles estão em outras escolas. Quatro
estão no presídio e não estão participando das aulas no local, falam que

quando saírem querem voltar para a escola e dois estão fora da escola e não
falam em retornar.

Quatro deles constituíram família, sendo que destes, dois mantêm as
famílias. Dois que estão no presídio, são separados, cada um deles tem filhos
sendo que um tem dois filhos homens e o outro, duas filhas mulheres. Duas
meninas das nossas alunas são mães solteiras sendo uma delas mãe
adolescente.

Utilizarei nomes fictícios para resguardar a identidade dos meus sujeitos em
questão, sendo eles:
n Lauro, 22 anos, foi criado pela avó, mãe tem problema de saúde mental e
pai é falecido. Terminou o Ensino Fundamental na Escola Aberta, não
continuou os estudos. Nunca teve namorada. Trabalha, entregando jornal.
(17/11/2002).

Lauro, cabelo curto castanho e olhos castanhos. Quando começou a trabalhar
conosco era um menino muito tímido, obeso, sem hábitos de higiene, com
pronúncias de palavras erradas, faltando letras nas palavras, estava na 5ª
série. Extremamente organizado com as coisas da escola foi o único dos
nossos alunos que pediu papel para forrar os cadernos e sentado nos degraus
da escada no intervalo do meio dia, fez o trabalho. Desde muito pequeno
ajudou no sustento da família vendendo raspadinhas e nos dias de chuva
vendia guarda-chuvas. Era briguento, ameaçava brigar com qualquer um dos
colegas porém não batia em nenhum. O pai era alcoólatra e batia na mãe,
depois que o pai faleceu ele assumiu o papel do pai, batendo na mãe. Era bom

aluno, aplicado, tinha facilidade para os conteúdos. Gostava de futebol, torcia
fanaticamente para o Internacional (Colorado, doente). Adorava narrar uma
partida de futebol e quando narrava não errava as palavras.

n Lucas, 21 anos, foi criado pela mãe, pai falecido. Terminou o Ensino
Fundamental na Escola Aberta, não continuou os estudos, porém pretende
continuar no próximo ano. Trabalha, entregando jornal. Considera importante
para sua vida a família, paz e a saúde. (20/01/2003).

Lucas era um menino bem cuidado, limpo, tinha hábitos de higiene. Tem
os olhos e cabelos castanhos escuros Quando veio para o trabalho já era
adolescente, estava na 5ª série. Sempre trabalhou ajudando no sustento da
família era o único filho homem. A mãe era bastante exigente e quando alguma
coisa não ia bem com ele, ela ameaçava que iria entregá-lo para o juiz. Lucas
cuidava de carros, ajudou por muito tempo numa sapataria. Muito responsável.
Bom aluno, interessado com as coisas da escola. Falante. Gostava muito de
namorar. Concluiu o Ensino Fundamental na escola sendo ele e o Lauro os
primeiros nessa situação. Muito cedo descobriu a importância do trabalho, ele
diz: “O emprego. É o mais importante do que fazer um curso, porque eu
estando trabalhando eu posso pagar um curso futuramente“.

n Pimentinha, 18 anos, criado pelo pai e pela mãe. Estuda na 1ª Série do
Ensino Médio. Usuário de drogas. Já cumpriu três medidas sócio-educativa

em meio aberto. Faz biscates. Quer ser brigadiano porque as pessoas terão
mais respeito por ele. (22/03/2003).

Pimentinha apareceu nas ruas acompanhado por um dos nossos meninos
que estava nas ruas, era sobrinho dele. Têm olhos castanhos esverdeados,
cabelos bem curtos, crespos. Começou a trabalhar conosco nas ruas e em
seguida foi para a escola. Era um menino com facilidade de apreender, era de
uma certa forma bem cuidado, dos nossos meninos era dos que tinha pai e
mãe morando junto e trabalhando. Para ele, pai é pai e não amigo. Amigo de
verdade ele não tem. Só parceiros. Não gostava muito de cumprir regras e
tinha hábito de não respeitar o que era dos outros. Gostava de jogar futebol.
Terminou o Ensino Fundamental na Escola, sendo da segunda turma junto com
a Bianca.

n Michel, 21 anos, pais separados, foi criado pelo tio. Não estuda. Tem 01
filha. Está respondendo a três processos por brigas. Usuário de drogas
Trabalha cuidando de carros. (04/06/2003).

Michel trabalhou conosco nas ruas, olhos castanhos claros e cabelo
castanho claro ondulado.

Menino arredio, difícil conversar com ele,

desconfiado. Incomodado com as situações da vida dele. Não permitia muita
aproximação. Agressivo. Antes dos dez anos, antes da separação dos pais ele
diz que era bom depois ficou difícil, morou na rua também por causa da
separação deles, nenhum (pai ou mãe) quis ficar com ele, não ficou muito
tempo na rua foi acolhido pelos avós, os tios, foi crescendo assim, na casa dos
outros nunca do lado dos pais, com o apoio deles. Ele diz que a relação com a

mãe é horrível desde a separação deles. Ele diz que não tem mágoa deles mas
o que ele queria é que não o procurassem, não falassem com ele, já que o
abandonaram mesmo. Porém ele diz que isto é o passado. Nos anos de 2002 e
2003 quando mantive o trabalho de educação social de rua do projeto Nenhum
a Menos21, a nossa relação ficou bem melhor, conseguimos conversar com ele,
percebi quanto era importante para ele conversar, ser ouvido e também como
ele muitas vezes nas brigas que iniciava era para chamar atenção sobre ele.
Não conseguiu terminar o Ensino Fundamental, precisava trabalhar e como o
trabalho era durante a noite não tinha como ir à escola no outro dia pela
manhã, não conseguia acordar. Ele diz que na vida dele não tem nada de bom,
a não ser a filha.
“A minha filha é que me dá força para fazer o que faço, ficar ali no caso me
humilhando, me rebaixando, ficar pedindo dinheiro para um e para outro. Me
sinto humilhado, bastante. Depender da vontade dos outro é brabo, é difícil.
As pessoas que chegam de carro tem algumas que dizem: Que tu quer, fica
aí depende de nós para isso, para aquilo, para comer, para beber... e somos
obrigados a ficar quieto, não é? Sabe que é verdade mesmo. É a realidade
que tem que agüentar no osso do peito, não adianta, e eu acho força na
minha filha para vir, quando olho para ela antes de sair de casa, parece que
me renovo, me esqueço tudo que acontece. Por ela vale a pena passar por
tudo que acontece. No futuro pode ser que eu precise dela e ela me ajude.
Sabe às vezes eu penso em voltar a estudar porque sei que não tenho
estudo, não tenho curso nenhum, então fica difícil conseguir trabalho.
Sobre estudar no EJA, o problema que os cursos gratuitos são à noite no
horário que trabalho e de tarde é só pago. Não tenho como pagar”.

21

O projeto Nenhum a Menos é um trabalho realizado pela Escola Estadual Paulo Freire,
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Educação Física da UFSM e
do Curso de Pedagogia da UNIFRA de Educação Social de Rua com crianças e adolescentes
em situação de rua

n Anderson, 24 anos, foi criado pela mãe, pais separados e o pai está no
presídio. Estuda na Educação de Jovens e Adultos, séries finais. Tem 01
filho. Trabalha com prestação de serviços, serviço de limpeza. (27/06/2003).

Este menino trabalhou nas ruas com os educadores, era um menino bem
cuidado, caprichoso, organizado, tímido, bonito, cabelo castanho claro liso,
olhos castanhos. As meninas corriam atrás dele. Gostava e era bom jogador de
futebol. Esteve envolvido com drogas por um período pequeno, conseguindo
deixar, teve uma namorada que hoje é a esposa. Segundo fala dele, deixou as
drogas porque achou que a namorada não gostaria de saber que ele usava.
Estava apaixonado. Antes de trabalhar numa empresa prestadora de serviços
de limpeza cuidou de carros. Não terminou o ensino Fundamental na Escola
Aberta porque foi trabalhar no serviço de limpeza que era durante a noite num
shopping, não conseguia ir para a escola pela manhã. Atualmente porém está
estudando numa escola perto de sua casa.

n Liane, 18 anos, criada pela mãe, pai falecido. Estuda na Educação de
Jovens e Adultos séries finais numa escola perto de sua casa. Tem 01 filha.
A gestação foi na adolescência. Trabalha como doméstica. (04/06/2003).

Liane veio para a rua e logo após para a escola, através dos irmãos que
estavam nas ruas. Menina bonita, grandes olhos negros, cabelo castanho liso,
nos deu muito trabalho porque os meninos na maioria se apaixonaram por ela.
Sofria maus tratos em casa. Eram poucas meninas e muitos meninos na
escola. Não terminou o Ensino Fundamental. Esteve em outras escolas.

n Cláudio, 19 anos, criado pelo pai e pela mãe. É irmão do Omar. Não está
estudando. Está desempregado. (03/09/2003).

O Cláudio quando iniciamos o trabalho nas ruas ele andava por lá junto
com o irmão Omar cuidando de carros. Ele é um menino com olhos azuis,
cabelo loiro liso desalinhado, bastante descuidado em hábitos de higiene. Foi
para a escola, faltava muito, ficava dormindo. Nunca tinha ido numa escola,
estava na época com 13 anos. Passou um tempo na escola aberta, evadiu.
Depois foi para uma escola perto da casa dele. Está na 7ª série no noturno no
ano de 2003. Conseguiu emprego de guarda noturno e teve que abandonar a
escola novamente. Quando conversei com ele, já não estava mais no emprego
e como já era setembro não podia retornar para a escola.

n Omar, 23 anos, criado pelo pai e pela mãe. É irmão do Cláudio. Não está
estudando. Trabalha com reciclagem. (03/09/2003).

Omar tem os cabelos castanhos claro, olhos azuis, tem uma queimadura
num dos lados da cabeça, sendo que naquele lado não cresce cabelo. Menino
esforçado, assíduo. Irritado, não aceitava nada que discordasse do que ele
pensava. Quando não gostava de alguma coisa o que tinha na mão ele jogava.
Também era alegre e participante de todas as atividades propostas. Hoje ele
participa da Igreja Pentecostal e quer ser um dia pastor. Evadiu da escola para
trabalhar. Não terminou o Ensino Fundamental.

n Luiz, 21 anos, criado pelo pai e pela mãe. Está preso. Não está estudando.
Tem 02 filhos. Trabalha na limpeza dos corredores. (17/10/2003).

Luiz apareceu nas ruas com os outros meninos. Tem os olhos castanhos
escuros, cabelo preto ondulado. Era um menino diferente dos outros, andava
bem arrumado. Praticava pequenos furtos. Usuário de drogas. Foi para a
escola, era atento nas aulas, participava. Nos outros momentos da escola era
quieto, não era de se meter em confusão. Não apareceu mais na escola,
estava envolvido com outros meninos em função das drogas, procuramos por
ele mas não conseguimos que ele retornasse. Não terminou o Ensino
Fundamental.

n Ronaldinho, 20 anos, pai e mãe falecidos (depois que os pais faleceram
ficou morando com dois irmãos e os dois morreram de overdose). Está
preso. Não está estudando. Usuário de drogas. Não trabalha. Pratica
pequenos furtos. (17/10/2003).

Ronaldinho tem os cabelos preto liso, miúdo. Este menino andava nas ruas
desde muito pequeno, cuidava carro. No inicio do trabalho nas ruas ele
chegava muito desconfiado perto de nós. Não dizia o nome. Trabalhava
conosco e sempre pegava alguma coisa e levava, caixa de lápis de cor,
caixinha de massa de modelar...Foi para a escola. Tinha hábitos de higiene.
Gostava muito de jogar futebol. A escola para ele com o tempo tornou-se
referência, quando a mãe faleceu ele foi nos avisar e não saiu de perto de nós.
Não conseguimos que ele aprendesse a ler e escrever, ele mesmo diz que

sabe “mal e mal ler e escrever e quer escrever corrido tudo, sem parar”.
Ficava as noites cuidando de carros e não conseguia ir à escola no outro dia,
evadiu. Não terminou o Ensino Fundamental.

n Bianca, 20 anos, foi criada pela mãe, pai falecido. Terminou o Ensino
Fundamental na Escola Aberta, não continuou os estudos. Tem 01 filha.
Trabalha num bar, prostituta. (17/10/03).

Bianca também veio para a escola através dos irmãos que estavam nas
ruas, muito poucas vezes ela esteve no trabalho nas ruas. Menina bonita, olhos
castanhos claros. Esta menina era muito tímida, amuada, desconfiada. Não
tinha muitos hábitos de higiene. Aos poucos fomos construindo vínculos com
Bianca. Era atenta e participativa nas atividades da escola. Participou de uma
oficina de cinema, fazendo parte do elenco de um curta. Quando terminou o
Ensino Fundamental, conversamos com ela sobre qual escola gostaria de fazer
o Ensino Médio, perguntamos se gostaria de fazer o curso de Magistério, ela
gostou da idéia, a inscrevemos para fazer a prova de seleção. Ela fez a prova e
foi selecionada, porém não conseguiu permanecer na escola22.

n Roberto, 22 anos, foi criado pela mãe (alcoólatra), pai falecido. Estuda na 7ª
série. Usuário de álcool (em tratamento). Trabalha com a sogra no bar de
uma escola. (07/11/03).
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Estarei aprofundando esta questão vivida pela Bianca na sua experiência no Ensino Médio
nos Resultados e Discussão.

Roberto quando o conhecemos, ele e o irmão ficavam na porta de uma
padaria pedindo, eram pequenos. No primeiro vídeo que foi realizado antes do
início do trabalho nas ruas eles estão presentes nessa situação. Eles não
ficavam na praça principal e sim nessa padaria perto do hospital. Trabalhamos
com eles nas ruas. São dez filhos. Eles, os dois foram para a escola. Roberto
tem os cabelos castanhos ondulados, olhos castanho claros, é magro e alto.
Participante nas atividades da escola. Não terminou o Ensino Fundamental na
escola aberta morava com um senhor idoso (pai de santo) que precisava que
ele ficasse em casa, então não foi mais, evadindo. Hoje ele está alugando uma
peça numa casa de família e está estudando em outra escola.

n Carolina, 18 anos, criada pela avó. Pai falecido há muito tempo e a mãe
faleceu em 2003. Está presa. Não está estudando. Usuária de drogas.
Trabalha na limpeza dos corredores do presídio. (04/11/2003).

A Carolina quando a conhecemos foi durante os trabalhos dos educadores
sociais de rua, na abordagem. Ela andava pelas ruas meio sem rumo. Ela é
bem clara, olhos negros, cabelos bem preto e liso. Na época era magra. Na
sua ida para a escola os meninos já haviam dito como era que funcionava a
escola, ela nos solicitou a ida para a escola. Na sala de aula era uma menina
que participava, fazia as atividades. Gostava de conversar com os educadores.
Não terminou o Ensino Fundamental. Envolveu-se com drogas e com o tráfico
de drogas. Saiu da escola.

n Eder, 23 anos, pais separados, criado pela mãe. Está preso (está na
externa, isto significa que durante o dia ele pode sair do presídio trabalhar e
voltar à noite). Não está estudando. Tem 02 filhas. Usuário de drogas. Está
trabalhando numa fábrica de bolas. (04/11/2003).

O Eder foi dos primeiros meninos que trabalhamos nas ruas, era pequeno,
olho negro, cabelo bem preto e liso. Participava das atividades, pintava, jogava,
brincava conosco. Na época ele era pedinte. Esse menino tinha uma tristeza no
olhar, quando sentávamos com ele em algum degrau de uma loja e
conversávamos ele falava da separação dos pais e que quanto maior ele
estava ficando as pessoas não davam mais dinheiro para ele. Falava que
percebia que as pessoas tinham medo dele, que quando o viam seguravam
suas bolsas com medo de assalto. Sumiu da escola, tinha arranjado um
trabalho. Não terminou o Ensino Fundamental.

Estes são os sujeitos desta pesquisa. É importante chamar atenção sobre
a questão da etnia destes meninos e meninas pois não é intenção aprofundar
esse tema, porém observo que na maioria dos estudos realizados no Brasil
sobre as crianças e adolescentes que se encontram nas ruas aparecem como
afro descendente. Podemos citar os estudos de Rizzini (1986), Drexel (1989),
Santos (1995), dentre outros. Neste estudo, os sujeitos são a maioria branca,
acredito ser uma característica desta região considerando que a população
santa-mariense é formada por grande número de pessoas de origem italiana e
alemã. Temos somente 12% da população da raça negra segundo dados do
último Censo 2000 do IBGE.

Estes meninos e meninas são provenientes de famílias em que 50% a mãe
é a chefe de família e o pai não está presente, em 28,58% tem a presença do
pai e da mãe, em 7,14% foram criados pela avó, 7,14% pelos tios e 7,14%
pelos irmãos. Quanto à escolaridade dos pais ou responsáveis temos que
64,3% estudaram até as séries iniciais do ensino Fundamental e 35,7% são
analfabetos. São moradores em 64,3% da zona norte, 21,4% da zona oeste e
14,3% é da zona sul da cidade, confirmando os dados obtidos pela pesquisa
realizada por Socal et al (2003), o que já foi referido no início.

Olhando estes dados poderíamos dizer que a questão dos pais não
estarem presentes não é uma situação específica destes meninos e meninas
considerando que a grande maioria dos pais, em função do trabalho, passam
menos tempo com seus filhos, porém precisamos considerar que estas não são
famílias poderíamos dizer com pai, mãe e filhos e sim são famílias onde a mãe
tem muitas atividades e também assumindo o papel de principal provedor, em
substituição ao pai. Normalmente se observarmos, o pai aparece como uma
figura apagada na maioria das famílias de outros grupos, mas para estas
crianças e adolescentes em situação de rua, essa presença se dissipa.

Tabela 1. Sujeitos
Inform.
Nome
Lauro

Idade

Etnia

22 anos

branco

Lucas

21 anos

negro

Pimentinha

18 anos

branco

Michel

21 anos

branco

Situação
Escolar
Ens. Fund.
Compl.
Ens. Fund.
Compl.
Ens. Fund.
Compl.

Emprego

Não

Cuida

Entrega
Jornal
Entrega
Jornal
Não

de

Pais ou
Resp.
Criado pela
Avó
Criado pela
mãe
Criado pelo
pai e pela
mãe
Criado pela

Situação
Atual
Trabalha

Filhos

Trabalha
Estuda
Estuda Ens.
Médio

Não

Trabalha

Sim

Não

Não

Anderson

24 anos

branco

Liane

18 anos

branco

Cláudio

19 anos

branco

Omar

23 anos

branco

Luiz

21 anos

negro

Ronaldinho

20 anos

negro

Bianca

20 anos

negro

Roberto

22 anos

branco

Carolina

18 anos

branco

Eder

23 anos

negro

3.2

Instrumentos

informativa

e

terminou o
Ens. Fund.
Séries finais
Não
terminou
Ens. Fund.
Séries finais
Não
terminou
Ens. Fund.
Séries
Finais
Não
terminou o
Ens. Fund.
Séries
Finais
Não
terminou
Ens. Fund.
Séries
Iniciais
Não
terminou o
Ens. Fund.
Séries
Finais
Não
terminou o
Ens. Fund.
Séries
iniciais
Ens. Fund.
Completo
Não
terminou o
Ens. Fund.
Séries
Finais
Não
terminou o
Ens. Fund.
Séries
Iniciais
Não
terminou o
Ens. Fund.
Séries
Iniciais

procedimentos

carros

avó e tios

Casado

Serviço de
Limpeza

Criado pela
mãe e avó

Trabalha
Estuda
Casado

Sim

Babá

Criada pela
mãe

Sim

Desempregado

Criado pelo
pai e mãe

Trabalha
Estuda
Tem
companheiro
Desempregado

Reciclagem

Criado pelo
pai e mãe

Trabalha

Não

Presidiário

Criado pelo
pai e mãe

Preso

Sim

Presidiário

Criado
pelos
irmãos

Preso

Não

Prostituta

Criada
pela mãe
Criado pela
mãe

Trabalha

Sim

Trabalha

Não

Presidiária

Criada pela
avó

Presa

Não

Presidiário

Criado pela
mãe

Preso

Sim

Atende num
bar
de
escola

como

ferramentas

na

busca

Não

Para a realização da pesquisa com os sujeitos utilizei como instrumento de
pesquisa, roteiro de conversa, partindo das questões impulsionadoras deste
diálogo já citadas no início deste capítulo. Daí surgiram outras questões
seguintes que serviram como roteiro, porém, nem todas foram feitas para todos
os pesquisados. A ordem não foi necessariamente esta colocada abaixo, pois à
medida que surgia a oportunidade da próxima questão da conversa ela era
trabalhada.

A partir deste início instalava-se um diálogo, com este roteiro:
- Escolas que estudaste?
- Dessas escolas que tu estudaste o que tu aprendeste para a vida?
- O que significou a escola aberta Paulo Freire?
- O que a escola fez para tua vida?
- Tu achas que a escola aberta ensina?
- O que ela ensina?
- O que mudou na tua casa com a escola?
- Tu achas que a escola aberta fez diferença para tua vida?
- E a tua relação com a família como está hoje?
- Como é teu relacionamento com as pessoas onde trabalhas?
- O que gostarias de fazer, algum curso...?
- Fala mais sobre a escola, pois tu estiveste conosco em vários momentos da
escola, na rua, no prédio da Rede, na escola nova. Como foi tudo isso para ti?
- Um momento bom que lembras da escola?
- O que tu não gostavas na Escola Aberta?
- As outras escolas são assim como a escola aberta?

- Tens alguma lembrança ruim da escola?
- Quando vais procurar emprego tens dificuldade para falar com as pessoas?
- Tu lembras: Colegas? Professores? Funcionários?
- O que é mais importante hoje para ti?
- O que pretendes fazer da tua vida?
- Quanto: - à Saúde? - ao Lazer? - à Família? - ao Trabalho? - as Drogas?
- Tu lembras da rua? Coisas que tu lembras do trabalho na rua?
- Quanto aos estudos, tu chegaste a terminar os teus estudos?
- Por que tu não voltas para a escola?
- Antes de ir para a escola aberta estiveste em outras escolas, comparando
tinha diferença entre elas?
- Quanto ao atendimento dos professores nas outras escolas como era?
Para os que terminaram o Ensino Fundamental além das questões acima,
estas específicas.
- Se não fosse a Escola Aberta terias terminado o Ensino Fundamental?
- Como foi a tentativa de ir para escola de Ensino Médio?
- Se houvesse a vaga para esse ano irias?

O contato com estes jovens foi através de visitas às suas casas. Eu tinha
os endereços e os que não eram encontrados, solicitava aos outros meninos
que fizessem contato, indo atrás deles. Dos que estavam presos fiquei
sabendo pelos próprios meninos, entre eles existe uma verdadeira rede de
informações, rapidamente tinha as informações que precisava para encontrálos. Para a visita nas casa e no presídio contei com a ajuda de duas colegas da
escola aberta.

Os procedimentos utilizados para realizar o presente trabalho foram os
seguintes: primeiramente informando aos sujeitos sobre a pesquisa que estava
propondo e se eles gostariam de participar, após seu consentimento em
participar passei a orientá-los sobre o termo de consentimento informado.
Utilizei também gravador, fitas cassetes, caderno de anotações.

Após a realização de cada conversa com os sujeitos, transcrevia o material
das fitas cassetes. Quando finalizada esta parte do estudo, foi montado um
mapa síntese conforme foto (anexo n.º 2) do todo das entrevistas. Para isso
foram seguidas as orientações dadas por BRANDÃO (2003),

lidas as caselas na vertical, se revê o que todas as pessoas
entrevistadas disseram de mais relevante sobre cada tema na
entrevista, transformado agora em um tema da rede e do complexo
significativo de visões e idéias. Mais do que apenas frases
fragmentadas, obtém-se um conjunto de falas mais completas e em
interações com outras, tema após tema. Lidas as caselas na
horizontal, preserva-se uma visão sintética do que disse cada pessoa
entrevistada a respeito de cada tema. (p.178)

Esse procedimento feito passei a observar o que aparecia de recorrente e
de diferente. Busquei outras formas de olhar esse material, revi filmes cujo
cenário era escola, sala de aula, segui as dicas de Brandão (2003). Assisti,
Nenhum a Menos (chinês), Ao mestre com carinho (norte-americano), Mentes
Perigosas (norte-americano), A sociedade dos poetas mortos (norteamericano). Sempre estava presente nestes momentos e na fala com
interlocutores (orientador, co-orientadora, colegas, amigos), minhas questões,
minhas buscas. Retornando várias vezes para olhar e reler o que os meus
sujeitos estavam dizendo, buscando categorias presentes para aprofundar na

discussão dos resultados. Tentando conforme (PAIS, 2001, p. 308) “olhar de
frente o que se olha de lado, na suposição de que os desvios de olhar podem
potenciar a descoberta do significante no aparentemente insignificante do
relevante no que nos é dado como irrelevante”.

OS SUJEITOS, O PROCESSO, O CONTEXTO: NA LINHA DO TEMPO, A
BUSCA DOS SENTIDOS PARA UM TRABALHO EDUCATIVO PARTILHADO

Os rumos da análise de uma pesquisa dão um caminho e indicam as
direções a serem seguidas. Os rumos estão diretamente ligados aos objetivos
que se tem e com a implicação do pesquisador em relação a estes objetivos e
suas referências. Procurei com este estudo compreender reflexivamente os
significados desta escola para a vida destes jovens. Como parte deste viés
optei por destacar aspectos relacionados sobre a passagem pela escola
aberta, família, trabalho, redes de relações, rede de atendimento, como está a
vida deles hoje.

A partir das entrevistadas dialogadas se fazia necessário um olhar mais
atento sobre estas conversas, dando visibilidade aos aspectos mais
significativos das falas dos meninos e das meninas, procurando analisá-las à
luz dos objetivos propostos. Para aprofundamento busco apoio na literatura
existente. Sendo assim, encaminho para as dimensões de análise que se
referem, primeiramente, a aspectos sobre a escola e depois às outras
dimensões, como: as outras escolas e a escola aberta; os educadores da
escola; a rua; o que tem na escola aberta: escuta/diálogo, afeto/cuidado,
ensina, oficinas pedagógicas, o que tem de ruim; a escola como um todo; os
que terminaram o ensino fundamental: a formatura e o ingresso nas escolas de
ensino médio; redes de apoio e rede de atendimento e a vida destes jovens,
hoje. Estas dimensões não apenas representam de forma mais clara os
diferentes aspectos abordados, como também possibilitam uma melhor
ordenação sobre os diálogos ocorridos que não são de forma alguma lineares.

Estas dimensões apresentadas não excluem de forma alguma a
possibilidade de muitas outras conexões possíveis a serem estabelecidas
sobre a passagem destas crianças, adolescentes e jovens pela escola assim
como por outras políticas públicas. Este foi um olhar sobre estas histórias de
passagem pela escola e pelas demais políticas, não sendo de forma alguma
fechada ou excludente.

Mesmo tendo claro o porquê da escolha destas

categorias de análise ressalto que certos temas que estão contemplados em
uma dimensão se repetem nas demais. Isto deve ser entendido como uma
subdivisão para facilitar o nosso olhar para a análise desta situação que
consideramos complexa e multifacetada.

4.1 As outras escolas e a escola aberta: (re) significando as relações
A escola pode ser menos desumanizadora do que a rua, a moradia, a
fome, a violência, o trabalho forçado, mas reconheçamos que ainda,
as estruturas, rituais, normas, disciplinas, reprovações e repetências
na escola são desumanizadores (ARROYO, 2000, p. 59).

Nas questões que encaminhei para os sujeitos, procurei investigar como
eram as experiências deles em outras escolas antes de freqüentarem a escola
aberta. Eles dizem:
“As outras escolas não tem assim como na escola aberta, é só das 8h ao
meio-dia. Na Escola Aberta era pouca aula, 2h, isso eu gostava, tinha
almoço, café da tarde, futebol de manhã e de tarde”. (Lauro, 22 anos).
“A diferença era só no horário de aula que nas outras escolas eram 4horas,
lá eram 2 horas”. (Luiz, 21 anos)
Lauro e Luiz trazem em sua fala sobre a distribuição do tempo de escola
que era somente duas horas de aula. Quando pensamos a escola e sua
proposta pedagógica refletimos sobre o tempo que os alunos são obrigados a

permanecerem sentados na sala de aula, Ronaldinho diz: “eu dormia na aula,
ia bilhete todos os dias para casa, eu acabei indo para a rua”. Normalmente
os tempos das escolas são distribuídos da seguinte forma, três períodos de
cinqüenta minutos antes do recreio sendo duas horas e trinta minutos, com um
recreio de quinze minutos. Depois do recreio tem mais dois horários de
cinqüenta minutos cada, somando uma hora e quarenta minutos. Esta
distribuição por períodos ocorre da quarta série (em algumas escolas a quarta
série ainda é unidocente) em diante, em outras a partir da quinta série. Nas
séries iniciais a distribuição não é por períodos porém o intervalo ocorre da
mesma forma. A fala de Pimentinha ilustra essa situação, “eu não sou muito de
ficar num lugar parado quieto, tenho que andar um pouquinho. Cansa de
estar sentado muito tempo”. (Pimentinha, 18 anos)

É muito tempo para uma criança ou adolescente estarem atentos e em
prontidão principalmente se as nossas aulas não são atraentes, sendo que
normalmente são aulas que pretendem que os alunos aprendam pela
repetição. Os alunos que não têm limites, que não conseguem obedecer
regras, os que têm uma vivência muito rica do concreto. Concreto este que,
segundo Unger (2001) em sua origem, concreto vem de con crescere que
significa crescer com, crescer junto. Sendo em sua acepção primeira,
o concreto não é o cimentado, o fixo. Também não é o já dado.
Concreto é o dinamismo mediante o qual os seres humanos realizam
sua caminhada na vida: suas tristezas e alegrias, perdas e ganhos,
caminhos e descaminhos. Como um crescer-junto, a palavra
“concreto” acena para a necessidade humana de estima e
reconhecimento, de diálogo e encontro, de participação e
reconhecimento, (UNGER, 2001, p.110)

A prática realizada nas escolas está longe deste concreto que Unger nos
fala. A escola não dá valor e também não escuta os diferentes momentos de
vida das crianças e adolescentes para, a partir desses momentos, trabalhar
todo processo educativo.

No referencial teórico resgato um pouco da história da escola no Brasil,
aparecendo em todo o percurso à dualidade entre uma escola para pobres e
uma escola para ricos. Também as tentativas de construir uma escola pública
de qualidade para todos, que nunca na história conseguimos. Vivemos
algumas experiências como escolas de tempo integral como Programa de
Formação Integral da Criança do Estado de São Paulo (Profic), Centros
Integrados de Educação Pública do Estado do Rio de Janeiro (CIEPs), Centros
Integrados de Educação Pública da Criança (CIACs) porém sem o sucesso
esperado. A Escola Aberta não vem cumprir esse papel e sim ser uma
experiência pedagógica paralela à escola oferecida a população. A chamada
escola compensatória, necessária para estes meninos e meninas pois a escola
não consegue dar conta deles.

Não é numa necessidade de classificar a escola aberta como
compensatória que aqui trago esta reflexão mas se a pensamos como tal, é,
quem sabe, a escola real para esta infância e adolescência real que temos
hoje. Nestas considerações também percebo que de certa forma podemos
estar falando sobre um “gueto” que a princípio assusta, quando desta
constatação, porém, depois à medida que fui refletido através do referencial, os

dados levantados, amadurecendo sobre essa situação acredito que também
ela seja uma possibilidade para estas crianças e adolescentes. Isto porém, não
impede de continuarmos sonhando com uma escola pública de qualidade.

A Escola Aberta tem o papel, acredito que de tencionar a escola tradicional
servindo de observatório para os educadores. Até, quem sabe, tornando-os
mais humanos. Esta escola precisa fazer parte da rede, rede esta no sentido
de interdependência. Não quero aqui que a escola aberta seja um modelo bom
para contrapor a outros modelos que são ruins, como se a questão fosse
deflagrar uma produção em série destas propostas pedagógicas, uma nova
forma de escola. Porém sua riqueza é analógica, simbólica, no sentido de ser
possibilitadora de consonâncias e caminhos. Não é uma receita, nem mesmo
uma resposta: é uma indicação, um aceno, um vislumbre.

A educação é um direito e para Arroyo23 (2000), esse direito deve ser real.
Para que isso se concretize precisamos de uma escola real que dê conta desse
direito real e não um direito ideal para crianças e adolescentes idealizadas,
com uma escola também idealizada. O que ocorre é que temos na maioria dos
casos escolas idealizadas para meninos e meninas reais, com necessidades
reais, problemas reais, com marcas de gênero, de raça, de preconceitos.

A proposta pedagógica da Escola Aberta é uma proposta que pretende ser
diferenciada para trabalhar com crianças e adolescentes que se encontram em
defasagem idade/série, em situação de rua, com mais de dois anos de
23

Arroyo em 26/05/04 em entrevista com esta pesquisadora em Santa Maria diz que sem a
Escola Aberta não teria outra alternativa para estas crianças e adolescentes em situação de
rua, então esse é um direito real.

repetência ou sem nenhuma escolaridade porém na faixa etária dos 10 aos 18
anos. Este trabalho foi construído por um grupo de educadores que tinham o
sonho e acreditavam ser possível fazer o diferente. Fazer a escola do sonho de
cada criança que, conforme Freire comenta no vídeo Raízes e Asas, seria
aquela escola extensão do quintal da casa deste menino e/ou menina. Uma
escola em que o prazer, a alegria, a ludicidade e a formação integral
estivessem presentes.

Durante o tempo em que fui construindo a minha prática pedagógica, isto
desde o meu estágio no curso de magistério numa escola municipal em
Sant’Ana do Livramento, cidade do Rio Grande do Sul que fica localizada na
fronteira com o Uruguai deparei-me com uma quarta série formada por crianças
pobres da periferia da cidade. Então percebia a dificuldade que alguns
daqueles meninos e meninas tinham para chegar na escola, para ter o material
solicitado e para agüentarem tanto tempo em sala de aula.

Quando do meu primeiro emprego de contrato como professora estadual
nessa mesma cidade fui para uma escola de uma região ainda mais pobre. No
início do magistério é costume darem aos professores novos as turmas com
maiores dificuldades. Encaminharam-me então, para uma primeira série de
crianças repetentes. Foi um sufoco. Eu não sabia trabalhar com alfabetização e
muito menos com crianças tão pequenas, não tinha jeito. Acho que a diretora
percebeu que se eu continuasse com a turma ia ser um verdadeiro fracasso
tanto meu como daquelas crianças, então trocaram-me de turma. Fui para uma
terceira série, alunos de todas as idades desde os que se encontravam na

idade/série correspondente como alunos com quinze anos, era uma turma bem
diferente. Destes eu gostei, era uma turma que exigia bastante do professor,
mas desde esse tempo eu já gostava de trabalhar com os meninos e meninas
maiores. Conseguimos trabalhar, construímos vínculos afetivos e atingimos um
certo sucesso.

No final da década de 70, mais precisamente 1978, passei no vestibular
para o Curso de Ciências24, vindo então para Santa Maria, trabalhei numa
escola de segundo grau com Matemática foi uma experiência interessante com
os alunos, mas eu fazia aquele papel do professor de Matemática que ocorre
na maioria dos casos (aqui de forma alguma quero colocar que todos os
professores de Matemática são dessa forma, porém era a experiência que eu
trazia do meu tempo de aluna) daquele excluidor, que tem um poder de
controle sobre os alunos pela dificuldade que é característica dessa área de
conhecimento. Nesse lugar trabalhei três anos, construí vínculos afetivos com
meus alunos e conseguimos trabalhar de uma forma um pouco mais humana,
era muito forte esta referência de professor de Matemática que eu trazia e que
eles tinham.

Quando deixei este trabalho, fui nomeada para professora do Estado indo
trabalhar numa escola em uma cidade próxima de Santa Maria, São Pedro do
Sul. Era uma escola bem afastada do centro da cidade que atendia crianças
pobres. Era uma escola cujo prédio era de madeira (Brizoleta)25, atendia os
alunos até a 5ª série. Encontrei nessa escola muito calor humano,
24

Na época eram necessários dois anos e meio de Básico-Ciências e depois optar por uma
das licenciaturas, Física, Química, Biologia ou Matemática.
25
Escolas construídas na época do governo de Leonel Brizola

companheirismo e cuidado dos professores e funcionários. Dei aula na quarta e
quinta série, de Ciências e Matemática, ainda com resquícios fortes de minha
formação. As crianças tinham dificuldade de chegarem no horário na escola,
tinham sérios problemas de higiene, faltava aquele cuidado que vem de casa.
Caminhavam trechos longos para poderem ir à escola. Mas iam. Além das
aulas eu desenvolvia a parte de saúde na escola, desde a aplicação de flúor
até o tratamento de escabiose e pediculose.

Após o estágio probatório que era de dois anos e meio fui transferida para
Santa Maria, também para uma escola da periferia, e como ainda eu estudava
fui trabalhar com o ensino noturno numa escola que ficava numa Cooperativa
Habitacional (COHAB) na região oeste da cidade, com adolescentes na sua
maioria trabalhadores. Fui acompanhando estes alunos e alunas vendo suas
necessidades e situações que a escola não dava conta, principalmente o
trabalho com as diferenças. O cansaço que eles traziam pela tripla jornada, sim
porque já haviam trabalhado o dia inteiro. A importância da socialização, pois
muitos deles freqüentavam a escola porque era o momento de conversar,
namorar, rir um pouco com os colegas das situações do dia.

Fiquei três anos nessa escola e fui transferida para uma outra na zona
norte da cidade também ensino noturno, dando aula de Matemática, foi uma
experiência interessante com estes adolescentes. As situações repetiam-se
como na outra escola com os alunos, porém, aí senti um descaso com as
coisas da escola como: reuniões, conselhos de classe, problemas dos alunos,
falta de respeito dos colegas (professores), não participação dos funcionários

nas reuniões, somente permanecendo no primeiro momento para a parte
administrativa, que era ler a correspondência depois eles se retiravam. Marcar
reunião era quase impossível porque cada um tinha um problema ou um outro
horário marcado em médico, dentista, outro trabalho, dentre outros. Acredito
que há uma desilusão dos educadores (professores e funcionários) com a
forma que somos tratados pelos diferentes governos, problemas salariais,
escolas em situações precárias, os professores precisando fazer diversas
atividades fora da educação para sobreviver conseqüentemente, isto, reflete na
qualidade do trabalho desenvolvido nas escolas.

Nessa época comecei a participar do grupo de apoio da Matemática
proposto pela Delegacia de Educação. Era um grupo de discussão sobre as
diferentes disciplinas envolvendo professores de todas as escolas estaduais da
cidade, que mais adiante quando da proposta de reconstrução curricular do
Estado teve um papel importante na sua elaboração.

A partir da participação deste grupo de apoio é que fui convidada para
fazer um curso de formação de técnicos que atuariam com crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social. O curso ocorreu em Porto
Alegre. Foram várias etapas, a cada etapa novas idéias vinham, várias formas
de trabalhar, de construir o diferente. Já havia em Santa Maria uma proposta
pedagógica para Escola Aberta que já comentei no referencial teórico. Tendo
como ponto de partida essa proposta comecei a pensar como seria,
primeiramente pensei que esse trabalho não poderia ser individual e sim de um

grupo porém para isso era necessário cativar as pessoas para essa
construção.

Aos poucos foram surgindo pessoas interessadas em estudar sobre como
seria esta escola. A princípio formamos um grupo de cinco pessoas, para as
quais foi distribuído todo o material do curso realizado em Porto Alegre. Lemos
todo o material, discutimos, refletimos sobre o que estava vindo sobre o
assunto. Desse grupo inicial ficamos em três, sendo este grupo que pensou e
montou o trabalho que viria a ser desenvolvido. Mais adiante na discussão
voltarei nesse ponto quando da discussão sobre o educador diferenciado.

Quando trabalhava com estes meninos e meninas essa questão das outras
escolas que estiveram, suas experiências relembro a minha passagem que
descrevi e que com o tempo foi fazendo eu sonhar com uma escola
diferenciada e vendo que era possível fazer o diferente. Esta Escola Aberta
acredito é o sonho de qualquer criança e/ou adolescente. E ela é diferenciada
nos seus tempos, na sua forma cuidadosa e cuidadora de tratar o humano e
também no fazer educativo.

O que nos diz Eder sobre as outras escolas pelas quais passou,

“eram diferentes, eram diferentes no aprender, na forma de aprender, nas
outras escolas é só aula, a gente ia de manhã e ficava até a hora que soltam,
a gente ia embora, na escola aberta à gente aprendia outras coisas, vários
outros tipos de trabalho como música, aula de violão”. (Eder, 23 anos)

Na Escola Aberta efetivamente aula são realmente duas horas, mas fazem
parte do currículo todas as outras atividades de forma que a prática tão
presente em suas vidas seja utilizada. Então eles estão realizando atividades
que fazem parte do ensino, porém de uma forma prazeroza que respeita e
considera essa vivência que eles possuem, que está presente na fala de Eder.
Nessas outras atividades também estão presentes conteúdos.

Liane também fala sobre as atividades que ocorrem,
“tinha muita atividade de conviver, tinha de jogar bola, jogar vôlei, as
oficinas, de brincar, de sair, lá na outra escola não tinha isso”. (Liane, 18
anos)
Por exemplo, na oficina de vídeo, eles estavam trabalhando com filmagens
porém

para

fazer

roteiros

eles

precisavam

fazer

produção

textual,

necessitavam fazer pesquisas históricas sobre os temas, assim como
precisavam ter acesso ao computador, manejar essa ferramenta, precisavam ir
à biblioteca, manter contatos, bem como estar trabalhando as relações
interpessoais. Na padaria os que atuam precisam ter noções matemáticas de
peso, quantidade, como fazer, regras que precisam ser observadas para que o
pão seja de boa qualidade, aprendendo a colocar preço a partir dos gastos
para fazer o pão.

Eles convivem, passeiam, praticam esportes, participam das oficinas
pedagógicas, participam das diferentes atividades. Nós procuramos fazer um
currículo rico mas consideramos fundamental não reduzir o trabalho com esses
meninos e meninas às atividades extra-escolares, estas atividades como já
chamei atenção no decorrer deste trabalho que estão intimamente interligados

com os conteúdos desenvolvidos pois procuramos trabalhar de uma forma
interdisciplinar e, muitas vezes, também transdisciplinar26.

Estas atividades procuram também ampliar o acesso destas crianças,
adolescentes e jovens à cultura, sendo a escola um espaço de vivência e
convivência cultural. Aqui os educadores possuem um papel fundamental
porque eles precisam descobrir os possíveis caminhos. Para isso estes
profissionais

necessitam

ter

em

sua

formação

aprofundamento

no

conhecimento destes educandos, conhecimento que precisa sensibilizá-los
para suas necessidades e problemas, para tornar a aprendizagem um ato
dinâmico, criativo, despertando o desejo de apreender. Educadores e
educandos sentem o desejo de descobrirem novos caminhos, novas relações,
novos conhecimentos. O envolvimento e o comprometimento dos educadores é
o primeiro passo para qualquer proposta que pretenda estabelecer um diálogo
maior com estes sujeitos para construir os vínculos entre desenvolvimento
humano, educação e cultura.

Outras falas, sobre as outras escolas...

“Não, não era assim totalmente uma” igualeza “. Na outra escola eu não
soube aproveitar muito” (Ronaldinho, 20 anos)
“Era diferente. Era uma escola que eu chegava às sete e meia da manhã,
saia as onze e meia, as professoras não eram atenciosas com a gente, era só
o saber da escola, não tinha amizade. Eu não entrei na idade certa, eu entrei
já tinha uns nove anos mais ou menos”. (Carolina, 18 anos)
26

Transdisciplinar: utilizarei o conceito de transdisciplinaridade de (Morin, 1982), como sendo
uma postura que permite a extrapolação dos limites de cada disciplina possibilitando uma
apreensão mais próxima do real, na sua complexidade.

Para Dayrell (1999) a escola como um todo é vista como uma instituição
única, com os mesmos sentidos com função de garantir o acesso ao conjunto
de saberes socialmente acumulados. Porém estes saberes são reduzidos a
produtos, resultados e conclusões, sem levar em conta o importante momento
do processo. Ensinar torna-se um transmitir de saberes acumulados e aprender
torna-se assimilação. Como no resultado da aprendizagem o que importa, é o
passar de ano pensando assim não faz sentido buscar relações entre a
vivência do aluno e os saberes escolares, entre os saberes da escola e o que
ocorre fora da escola, assim a desarticulação entre os saberes escolares e a
vida dos alunos é legitimado.

Para Roberto, as outras escolas,

“Totalmente diferentes. Diferente assim oh, os professores não tinham
muito contato com o aluno, de chegar ao ponto de dar um conselho para o
aluno, de chegar e dizer para o aluno que não é assim que se faz, é assim. Às
vezes a gente precisa que digam o que se deve fazer. Na escola aberta todo
mundo chamava a atenção quando precisava, respeitavam a gente também
em primeiro lugar, respeitando para ser respeitado não é. Não vou dizer que
nas outras escolas não respeitavam a gente, mas eram muito duros, não é,
acho que isso não deve ser assim, na escola aberta tinha tudo, acho que os
professores eram diferentes dos outros, eu digo isso”. (Roberto, 22 anos)

Está presente na fala destes meninos e meninas, a distribuição do tempo
da escola, as refeições, futebol de manhã e de tarde, outras atividades além da
aula como música, aula de violão, oficinas, atividades de convivência,
passeios, outros saberes além da escola, amizade. Através desta proposta

pedagógica tentamos fazer da escola um lugar onde o desejo, a alegria,...
enfim estivessem contemplados. As celebrações, as comemorações, os rituais,
as saídas pela cidade, os símbolos, a memória coletiva, as músicas, as festas,
a cultura fazem parte do processo educativo e formador do ser humano. Esse
processo passa principalmente por uma referência diferente do educador que
eles estavam habituados a conviver.

Sobre este trabalho realizado pela Escola Aberta de Santa Maria, quando
em 1996, participamos do Encontro de Avaliação das Propostas Pedagógicas e
Capacitação dos Professores das Escolas Abertas do Rio Grande do Sul de 16
a 18 de dezembro de 1996, no relatório publicado em fevereiro de 1997, consta
que

a experiência mais diferenciada esteve a cargo da Escola de Santa
Maria que teve um processo prévio de constituição mais
cuidadosamente elaborado, com formação de grupos de estudo,
capacitação dos professores, estágios em projetos educativos afins,
além da vinculação com outras entidades com as quais conseguiram
apoio humano e espaço físico para atuação. Enquanto as outras
experiências deixam antever, em certos aspectos, um caráter
assistencialista, a Escola de Santa Maria rejeita este tipo de
procedimento, reforçando uma preocupação puramente pedagógica
na relação com os alunos. (TURRA, 1997, p. 29)

A experiência pedagógica escola aberta vem demonstrando que apesar de
todas as dificuldades é possível escolarizar as crianças e os adolescentes em
situação de rua. E, além disso, a escolarização pode desempenhar um papel
significativo em suas vidas através da reconstrução da auto-estima e pela
possibilidade de construírem seus direitos de cidadania, o que é, basicamente,
o significado da escola aberta. Porém temos problemas para a reinserção
destes meninos e meninas nas escolas, o que, certamente estaria contribuindo
para que eles se sentissem mais valorizados, se pudessem voltar a freqüentar

essas escolas em igualdade de condições com as outras crianças e
adolescentes. A questão a ser colocada é se é possível à escolarização destes
nas Escolas Abertas por que não o seria nas outras escolas? Se os
educadores são comprometidos com a permanência e o sucesso destes
meninos e meninas e conseguem trabalhar com um número grande destes
numa escola aberta, por que os educadores de uma escola regular onde eles
estariam diluídos no grande grupo de educandos não conseguem inseri-los?
Talvez por essa questão da formação direcionada aos saberes e vidas das
crianças, adolescentes e jovens que estão em situação de rua. Não é fácil
mesmo? É um tema bem interessante de se discutir e fazer, uma formação
específica. Outro aspecto é a identificação entre as crianças, adolescentes e
jovens, processo este necessário nas aprendizagens. Tem que ser trabalhado
isso, com os próprios alunos. A questão normalmente colocada pelos
professores das escolas é que eles atrapalham o andamento da aula, não
conseguem permanecer, mas como é que eles ficam na escola aberta?

Para, quem sabe diminuir a evasão seja necessário que a escola regular
seja mais flexível e também ocorra à implantação de uma rede de apoio para a
permanência e os sucesso destas crianças e adolescentes. Craidy (1997, p. 4)
aponta que “através da flexibilização e adaptação da Escola Regular é que se
deve procurar superar a Escola Aberta. É certo que estas crianças necessitam
de um tratamento diferenciado, mas deve ser dado dentro da Escola Regular”.
É relevante salientar que na realidade precisamos estar preparados como
educadores para trabalharmos com a diversidade cultural existente em nossas
escolas.

Sendo assim,
sonhamos com uma escola que, porque séria, se dedique ao ensino
de forma competente, mas, dedicada, séria e competentemente ao
ensino, seja uma escola geradora de alegria. O que há de sério, até
de penoso, de trabalhoso, nos processos de ensinar, de aprender, de
conhecer não transforma esse que fazer em algo triste. Pelo
contrário, a alegria de ensinar-aprender deve acompanhar
professores e alunos em buscas constantes. Precisamos é remover
os obstáculos que dificultam que a alegria tome conta de nós e não
aceitar que ensinar e aprender são práticas necessariamente
enfadonhas e tristes. (FREIRE, 2000, p. 37)

4.2 Educadores da Escola Aberta: O que os identifica? O que os provoca?
O que os move?
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro
horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser
educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como
educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática.
(FREIRE, 2000, p. 58)

Esse educador conseguia ser diferente, os meninos e meninas apontam
em suas falas...
“Antes ninguém se importava com a gente, depois que a gente entra na
escola tem um monte de exemplo bom, lá na escola ninguém quer o mal da
gente”. (Lucas, 21 anos)
“Foi bom porque as professoras me compreenderam”. (Pimentinha, 18 anos)
“As professoras me ajudaram”. (Liane, 18 anos)

“nas outras escolas não era que nem a Escola Aberta. Tinham algumas
pessoas que eu não me dava, não ia muito com a cara, porque elas eram muito
cheias e eu não sou muito fácil também”. (Pimentinha, 18 anos)
“Gostava muito dos professores, respeitava alguns, outros discutia. Mas o
jeito que eles davam aula eu não gostava, mas eles explicavam bastante até
aprender, se não aprendesse eles continuavam explicando”. (Michel, 21 anos)

“todos os professores deram a maior força lá dentro, sempre lutaram pelo
melhor prá gente”. (Anderson, 24 anos)
“as professoras, os funcionários são tri massa”. (Cláudio, 19 anos)
“Eu gostava de todos, me tratavam bem, ninguém me tratava com
indiferença. Para mim todos eram bom”. (Cláudio, 19 anos)
“Das professoras muito boas, o atendimento das pessoas, as pessoas muito
querida”. (Omar, 23 anos)
“eu tinha bastante acompanhamento. Não era psicológico, mas tinha
bastante atenção, me explicavam, me davam educação, procuravam me
mostrar o caminho melhor o lado melhor”. (Carolina, 18 anos)
“eu gostava de todos, não tinha isso de dizer que não gostava de algum
deles”. (Carolina, 18 anos)
“todas as professoras lá, me queriam bem, então isso eu lembro deles. Da
escola também, eu tenho uma saudade tremenda, às vezes não tem palavra
para falar, para agradecer as pessoas. Estou muito feliz hoje, de te
encontrar também não é Nara. As amizades, eu tinha muitas amizades,
tanto os alunos como os professores. Na escola aberta tinha tudo, acho que
os professores eram diferentes dos outros, eu digo isso”. (Roberto, 22
anos)
Nas falas destes jovens vemos a diferenciação que eles fazem desse
educador que atua na escola aberta e os outros das outras escolas. Dayrell
(2002) chama atenção sobre os estudos que alertam para a significativa
percepção da instituição escolar dos meninos e meninas pelo “efeito” professor
que, pela imagem positiva, inclui a competência e o vínculo afetivo.

Quando pensamos sobre como seriam os professores e funcionários da
Escola Aberta pensávamos que deveriam: estar atuando na rede estadual de
ensino, estar disposto a trabalhar com estes alunos e estas alunas, ter

disponibilidade, ter prontidão, ter vontade de estudar, refletir sobre a sua
prática, ser abertos para o imprevisível, estar dispostos a trabalhar em grupo.
Para a construção destas, podemos dizer características que deveriam estar
presente neste educador, foi considerada a nossa vivência de escola. Todos os
educadores que estavam nesse primeiro grupo que pensou todo o processo
inicial tinham vivido as suas diferentes práticas. Tínhamos clareza de que a
forma como a escola atuava não servia para estes alunos como também não é
a ideal para qualquer criança, adolescente ou jovem.

Sendo assim, pensamos que esses educadores deveriam pelo menos ter
uns quinze anos de prática em sala de aula na periferia, com crianças e
adolescentes pobres. Poderiam ter uma prática tradicional porém deveriam
estar abertos para o novo, para trabalhar preconceitos escutando, acolhendo,
prestando atenção sem melindres a todas as situações, reconhecendo a
possibilidade do erro mesmo nas coisas que mais acreditamos. Para isso
necessitamos escutar e respeitar diferentes perspectivas examinando as
razões do que acontece em sala de aula, pesquisando evidências conflituosas,
procurando várias respostas para a mesma questão, refletindo sobre a forma
de melhorar o que já existe.

Freire (1997) em seu livro sobre a Pedagogia da Autonomia aponta que
um dos saberes necessários para a prática educativa é ter claro que ensinar
exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação.
Para não aceitarmos qualquer tipo de discriminação como a “prática
preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser

humano e nega radicalmente a democracia” (p. 40), precisamos ter
mentalidade aberta, responsabilidade intelectual e entusiasmo como a
disponibilidade para a curiosidade, tendo predisposição para a renovação e
lutar contra a rotina. Considerando estas atitudes, quem sabe estaremos
construindo um pensamento e uma prática reflexiva, mediante estratégias e
atividades.

A idéia com a qual partimos para a formação do grupo de educadores
considerava essas atitudes. Pensando assim enviamos correspondência para
as direções das escolas estaduais, explicando sucintamente a idéia do projeto
e que estaríamos nos reunindo no sábado à tarde com professores
interessados no salão de uma escola de ensino médio no centro da cidade27.
Assim realizamos a primeira reunião com um número significativo de
professores, alguns vieram nesse dia para saber sobre o que era e também
queriam saber se teriam direitos a uma convocação, contrato para mais horas
de trabalho. Esclarecemos que não tínhamos autoridade para isso e que por
enquanto estaríamos pensando juntos como seria o trabalho e também
estudando sobre o assunto, através de palestras (ECA, Proposta Pedagógica,
Escolas Abertas, Educação pelo Trabalho, Psicologia do Desenvolvimento
Humano, Formação de grupo, Religiosidade, Avaliação, Metodologias,
Abordagem de rua, Brinquedoteca, Interdisciplinaridade, Currículo, Valorização
da Vida, Drogas, Sexualidade...), filmes (Infância Nua, pé na Caminhada,
Conrad, O preço do Desafio, Guerra dos Meninos,...), oficinas (Ciências, Artes,
Música, Dança Afro, Matemática, Cultura Afro...) discussões sobre o tema.
27

Maiores detalhes ver Dissertação de Mestrado, desta autora. Encontram-se maiores dados
nas referências bibliográficas.

Muitos professores vieram e não ficaram, mas alguns iam ficando, gostando, se
achando e vivendo os momentos.

Trabalhamos assim em outubro e novembro de 1992, com reuniões
quinzenais. Organizamos um plano de trabalho e fomos negociar com o
Delegado da Educação a liberação de dois turnos para estes professores
trabalharem no projeto. Até então, estes educadores estavam trabalhando além
de sua jornada na escola.

Foi aprovada a liberação da carga horária, ficando um turno para estudos e
o outro para atuação nas ruas com as crianças e adolescentes em situação de
rua, trabalho esse que fomos iniciar em março de 1993. Em novembro,
dezembro de 1992 fizemos observação nas ruas, sem abordagem. Toda a
ação que era realizada passava por uma reflexão profunda do que tinha sido
feito, o que ocorreu e como foi esse momento para o educador. Assim fomos
construindo um referencial para esse trabalho, amadurecendo idéias e
estreitando relações entre nós e entre nós e os meninos e meninas. Mesmo
depois de iniciado esse trabalho nas ruas houve muitos professores que
passaram pelo trabalho e não ficaram.

O tempo que levamos negociando a efetivação da escola foi muito longo,
começamos o trabalho em 1992, fomos iniciar a escola propriamente dita em
março de 1996, foram quatro longos anos de tratativas, acertos, erros, esperas,
buscas, negociações, jogos de interesses. Nesse período realizamos, com o
grupo de professores que permaneciam, formação permanente. Fizemos

também nova chamada de professores que quisessem participar e a partir dos
estudos e processos vimos que precisávamos formar um grupo de funcionários
que passassem por uma formação sobre o assunto e também participassem
dos trabalhos realizados nas ruas. Iniciamos estes dois grupos novos
separados do primeiro, que já existia e depois de uma fundamentação em
separado, quando os grupos partiram para a observação de rua, onde, além de
observarem as crianças e os adolescentes, também eles observavam a
atuação dos educadores que já estavam trabalhando, juntamos os grupos
formando apenas um de profissionais (professores e funcionários).

Quando do início da escola já estávamos com a equipe de profissionais
que eram necessários para o funcionamento da escola. Mesmo tendo esse
grupo, passando por todo esse processo não foi muito fácil o início e nem a
continuação do trabalho. Havia pontos a nosso favor como o conhecimento
prévio dos nossos alunos e alunas com formação de vínculos, porém houve
crises sérias. A convivência com eles na rua é diferente da escola, a relação
não é igual. Nós, os profissionais, tínhamos muito forte, apesar de todo
processo vivido nesses quatro anos, a experiência que trazíamos de nossas
atuações nas escolas.

No convívio com estas crianças, adolescentes e jovens percebemos que
em nosso ensinar faltava algo, eles esperam mais de nós e do tempo que
estão na escola, um tempo difícil de estar presente pela necessidade de buscar
formas de sobrevivência. A partir do momento em que começamos a ver no
menino e na menina que, além de educandos eles também são gente, fomos

redescobrindo-nos também como gente, então nos vimos ensinando algo mais
que a nossa disciplina. Assim como Arroyo (2000) nos aponta que quando
estamos nesse processo de redefinir o saber escolar, as funções sociais,
políticas e culturais da escola pensando um projeto de sociedade e de ser
humano, não perdemos a centralidade nem do conhecimento, nem do ofício de
ensinar porém nos descobrimos humanos.
Porém, apesar de tudo isso que é vivido na escola aberta, este não é um
fator preponderante para a permanência deles na escola, para que não haja a
evasão, mesmo assim ela ocorre. Destes sujeitos que fui buscar para a
pesquisa somente quatro terminaram o Ensino Fundamental na escola o
demais, dez evadiram.

A Escola Aberta também não consegue dar conta da evasão, assim como
a escola como um todo não dá conta dos problemas que os nossos meninos e
meninas enfrentam. A escola sozinha, como instituição total não funciona. Por
isso que essa proposta pedagógica e a de outras escolas formais também
necessitam da Rede de Atendimento para dar apoio e suporte as necessidades
dos alunos e alunas. Rede esta da qual fazem parte as políticas públicas como
a saúde, a geração de trabalho e renda para as famílias, o serviço social
quando necessário, a escola, meio ambiente e desenvolvimento sustentável,
previdência social, lazer e descanso, alimentação, cultura e moradia.

A

Escola, sem esse aporte, só pode realmente fracassar na sua função.

Não quero com essa constatação ser fatalista, determinista e nem pensar
em acomodação. A história não deve ser vivida como determinismo mas como

possibilidade. FREIRE (1997, p. 129) diz: “sempre recusei os fatalismos. Prefiro
a rebeldia que me confirma como gente e que jamais deixou de provar que o
ser humano é maior que os mecanismos que o minimizam”. Na realidade o que
trago, é a necessidade destas políticas públicas estarem visíveis no nosso diaa-dia para efetivamente podermos estar com estes meninos e meninas nas
nossas escolas.
4.3 Na Rua, atores contracenando na vinculação para o retorno à escola.
Os sujeitos com a palavra, o que eles dizem do trabalho desenvolvido nas
ruas:
“Era bom, todo mundo se reunia, jogava, brincava, conversava, era muito
bom”. (Anderson, 24 anos)
“Eu era um menino de rua, eu não tinha o incentivo de ninguém então daí, os
professores iam lá aonde eu trabalhava, para dar aula prá gente”. (Omar, 23
anos)
“Na outra escola eu não soube aproveitar muito, eu dormia na aula, ia bilhete
todos os dias para casa, eu acabei indo para a rua, quando apareceu vocês lá,
dando aula ali na rua, fazendo planos para conseguir uma escola, para ver se
tirava nós dali...”. (Ronaldinho, 20 anos)
“O trabalho na rua, bah! era bem bom, essa época eu andava na rua, bem
dizer eu era uma menina de rua, vocês iam lá, nós brincava, desenhava, tinha
jogos, eu gostava. (Carolina, 18 anos)”.

A acolhida (atender, receber, atenção, consideração...) com estes meninos
e meninas ocorre desde o momento da abordagem nas ruas da cidade, antes
mesmo de sua ida para a escola aberta. No momento em que nós, educadores,
saíamos para ir ao encontro deles nas ruas centrais da cidade, levando uma
sacola com brinquedos, jogos, livros era também o início de uma esperança.
No exato momento em que os educadores estiveram disponíveis para o

contato inicial que chamamos de paquera pedagógica, e aqui é com o sentido
de paquera28 mesmo aquela que fazíamos com os nossos sujeitos de desejos
para namorar posteriormente, claro que aqui, ele é pedagógico. Essa paquera
é de mão dupla, despertar curiosidade (Quem são? O que querem? O que tem
naquela sacola? São Conselheiras Tutelares? Quem são essas? Quem são
esses?), nós também estávamos sendo paqueradas ou paquerados.

A partir da curiosidade começava a ser instalado algum olho no olho,
algum/alguma se aproxima para saber, afinal quem são essas pessoas? O que
querem? Estava começando uma relação muito tênue mas com possibilidades
de aprofundamento desde que aos poucos a confiança começasse a aparecer,
mas isso ocorre com o tempo e principalmente pela continuidade da ida nas
ruas, (anexo nº 3) observância dos horários combinados, dias, locais, pela
coerência da nossa postura enquanto educadores.

Começa a partir da paquera pedagógica a formação de alguns vínculos
iniciando-se então com alguns uma fase de “namoro29 pedagógico”, coloco aqui
com alguns, porque cada um deles tem um tempo diferenciado de se deixar
cativar. Também porque na rua aparecem meninos e meninas novos a todo o
momento, o ir e vir deles ocorre de forma muito rápida. Depois de ser feitos o
laço com alguns deles, a confiança começando a ser instalada fica mais fácil
cativar e mesmo atrair os demais porque eles mesmos trazem os outros e nos

28

Estas etapas de paquera, namoro e aconchego pedagógico fazem parte da Pedagogia do
Desejo utilizadas pelo Projeto Axé - Salvador/Bahia
Paquera no dicionário é: tentar aproximação com alguém, buscando namoro ou aventura
amorosa. Observar atentamente, espreitar...
29
Namoro pelo dicionário: ato de namorar e namorar: inspirar amor a, apaixonar, cativar, atrair,
procurar conquistar.

apresentam. Estas etapas/fases não ocorrem de um dia para o outro, é um
processo lento de construção de vínculos. Nessa fase de namoro, brincamos,
conversamos, respeitamos os silêncios, compartilhamos alegrias, também
tristezas, medos...

Na etapa seguinte partimos para o que chamamos aconchego30
pedagógico, neste momento eles já nos solicitavam algumas coisas, como:
confecção de carteira de identidade, fotos para documentos, ir a algum médico
ou dentista...Nós desde o começo do trabalho procuramos refazer o laço
destas crianças e adolescentes com as coisas da escola e sempre tentando
construir a volta deles para o ambiente da escola. O papel do educador é num
primeiro momento acompanhá-los fazendo o elo de ligação entre os meninos e
meninas e as políticas públicas (serviços públicos oferecidos) porém depois
são “encorajados” a ir, conforme suas necessidades, fazendo contato e
procurando ter acesso aos mesmos por conta própria. Sabemos da dificuldade,
infelizmente destas pessoas serem atendidas e ouvidas nestes locais porém
procuramos estimulá-los a buscarem os atendimentos, que na realidade não
são nenhum favor e sim um direito de cidadania, como: escola, saúde, dentre
outros.

Na época, em 1992 quando iniciamos este trabalho nas ruas não havia,
em Santa Maria, escolas que pudessem dar conta deste público. A maioria
destes meninos e meninas tinham experiência de escola porém eles faziam
parte dos reprovados e evadidos. Ficava nesse sentido muito difícil fazer o
30
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encaminhamento deles para a escola. Enquanto trabalhávamos nas ruas, em
nossas conversas dizíamos que estávamos organizando uma escola diferente
para eles e nós seríamos as professoras deles e delas.

A partir dessa construção na rua com esses meninos e meninas ocorria a
formação permanente do grupo de profissionais sempre trabalhando a açãoreflexão-ação, tanto professores quanto funcionários. E também junto a este
trabalho era realizada, a parte burocrática de autorização de funcionamento da
escola31. Conseguimos iniciar os trabalhos na escola propriamente dita depois
de três anos de acertos e desacertos. Na fala desses meninos e meninas o que
significou esse início da escola:

“Quando eu fui para a escola eu lembro que era bem, mas era bem cedo, uma
manhã e vocês estavam no redondo32 da praça. Aí eu falei com a senhora já
tinham me falado como era o sistema da escola e daí eu fui para a escola.
(Carolina, 18 anos)”.
“... passou o tempo veio à notícia, oh! conseguimos a escola, aí nós fomos para
a escola e depois chamaram os pais para fazer os papéis, aí nós ficamos um
bom tempo, muita alauza (agito)”. (Ronaldinho, 20 anos)

Para os meninos e meninas que trabalhávamos nas ruas sempre nas
conversas falávamos do que estava sendo feito para que a escola existisse,
eles acompanharam toda a busca, luta e trabalho que precisamos realizar para
conseguir a escola. Quando em março de 1996 íamos iniciar de fato,
estávamos nos organizando desde novembro de 1995, quando da autorização
31
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de funcionamento da escola. Para isso montamos o quadro de educadores
(professores e funcionários) que era necessário para o funcionamento da
escola. Como já tínhamos estes, negociamos nossas designações para este
trabalho.

Visitamos nesse período de novembro de 1995 a março de 1996 as suas
famílias, conversando sobre o trabalho que era realizado nas ruas, sobre a
escola. A maioria das mães já sabia de nossa existência pois eles contavam
em casa sobre as professoras que iam nas ruas brincar com eles. Os
endereços, eles nos forneceram. Fomos muito bem recebidas nas casas. Foi
importante também esta visita para vermos um pouco mais sobre a realidade
deles. Não visitamos antes estas famílias em respeito ao momento de
construção de vínculos e dando tempo ao tempo. Acredito que podíamos ter
feito bem antes, mas também havia o tempo que era necessário para nós.

Durante o trabalho nas ruas avisamos as crianças e os adolescentes que
as aulas iniciariam no dia 10 de março. Na nossa prática sabíamos que eles
não tinham essa noção de dia, hora como nós temos. Para eles os horários são
de acordo com suas necessidades. Trabalhamos intensamente a fim de
prepará-los para esse momento. Combinamos que no primeiro dia de aula
iríamos para a Praça, que era um dos locais em que ocorriam os encontros de
rua. Eram oito horas da manhã, lá estávamos nós, cheias de expectativa. Eles
foram ao nosso encontro, não os quarenta que estavam matriculados mas
apareceram dez. E assim foi o início.

4.4 A Escola: um espaço muito mais que físico, mas sem dúvida
necessário como lócus de identificação!
“Foi um sufoco, ficava esperando abrir a escola. Quando abriu todos foram
para dentro, se não fosse ali não teria escola”. (Lauro, 22 anos).
A escola estava ali, na organização da escola tínhamos a portaria, as salas
de aula, corredores, refeitório, banheiros, oficinas, pátio. Na portaria, no
momento de chegada destes alunos e alunas encontravam-se sempre dois
profissionais para a recepção, havendo muita alegria com cada chegada, com
cada olho no olho. Eles chegavam e eram encaminhados para o refeitório onde
estavam presentes duas funcionárias para recebê-los com um cheiroso café da
manhã e uma acolhida carinhosa. Na cozinha muitas conversas aconteciam e
muitos problemas apareciam e também eram resolvidos. Em todos os lugares e
momentos da escola “a escuta” estava presente. Na sala de aula a professora
aguardava a chegada dos alunos também recebendo-os de forma acolhedora.
Isto é uma prática do nosso trabalho e é um dos diferenciais que está presente
neste espaço.

Considero que aqui devo estar trazendo a estrutura da escola. Iniciamos
num prédio da Rede Ferroviária, neste prédio funcionava antes da privatização
da Rede a escola técnica da Rede Ferroviária. O prédio possui três andares
com uma boa estrutura física, nós ocupamos o terceiro andar com 04 salas de
aula (uma para cada etapa33), 01 refeitório, 01 biblioteca, 01 banheiro para os
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profissionais, 02 banheiros no 2º andar (um para os meninos e um para as
meninas com chuveiro elétrico) e uma quadra de esportes.

No primeiro ano da escola estivemos sozinhos no prédio. A partir do
segundo ano o município iniciou uma escola técnica no local. A situação
começou a ficar complicada devido ao número de alunos e alunas circulando, o
refeitório e a quadra de esportes sendo utilizados pelos dois grupos, o nosso e
o deles. Os problemas começaram a ocorrer, os nossos meninos e meninas
não podiam entrar pela porta principal e nem seus familiares, era utilizada uma
porta lateral. De todos os problemas que ocorriam no prédio sempre à culpa
recaia em nossos alunos. Os alunos atendidos pela escola técnica eram
meninos e meninas, alunos das séries finais das escolas municipais que iam
nessas escolas em um turno e no outro faziam os curso ali. Muitos dos alunos
que ali freqüentavam eram provenientes dos mesmos locais dos nossos, porém
os que atendíamos levavam consigo o “meninos de rua” e isto era um
complicador para a convivência.

Desde o início do trabalho tínhamos clareza que o local não era o ideal,
mas foi o que conseguimos para podermos realizar o trabalho. No final do
segundo ano somados aos problemas já existentes, um programa da
Secretaria Estadual de Educação (Núcleo Tecnológico - NTE), foi previsto para
funcionar no local ocupado pela escola aberta. Não é necessário dizer que o
apoio da Secretaria Municipal de Educação era incondicional para o núcleo,
pois era ambição do então secretário transformar a escola técnica em uma
escola de primeiro mundo, como referência. A criança e adolescente em

situação de rua não faziam parte deste universo. Tínhamos um Convênio de
Colaboração34 por quatro anos e isto foi nossa garantia até podermos fazer a
mudança de local.

Nesse ínterim através da imprensa local ficamos sabendo que o prédio
onde funcionava uma escola de segundo grau Cenecista, prédio este cedido
pelo Estado, estaria sendo devolvido, por fechamento da escola. Entramos em
contato imediato com a então Delegada de Educação e solicitamos a
destinação do local para a escola aberta. Não foi das empreitadas, a mais difícil
que já havíamos enfrentado, havia o interesse da chefia, sobre o local que
ocupávamos para colocar o núcleo. Conseguimos o prédio, este estava sem
condições de ocupação imediata (anexo nº 4).

Permanecemos os quatro anos do Convênio, no prédio da Rede
Ferroviária e fomos buscar concomitantemente nesse tempo verbas para a
reforma do prédio. Conseguimos com o governo do Estado a troca do teto e da
fiação elétrica (era de pano) e o restante foi viabilizado através de um
Convênio35 com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDEs), esta verba a fundo perdido.

Na fala da Carolina está presente a nossa luta pelo espaço físico,
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Cópia deste Convênio de Colaboração encontra-se nos anexos da dissertação de Mestrado
da autora.
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Não pretendo entrar neste trabalho sobre todas as tratativas necessárias para conseguir o
apoio do Banco para o nosso trabalho. Esses detalhes encontram-se na Dissertação de
Mestrado defendida em 1997, encontra-se na bibliografia.

“acho que um momento ruim foi a gente ter demorado muito para conseguir
o outro prédio para a escola, a gente conseguiu com bastante esforço”.
(Carolina, 18 anos)
Finalmente em setembro de 1999, estávamos com o prédio reformado e
fazendo a inauguração, veja foto (anexo n.º 5). Este prédio possui uma
estrutura física privilegiada, quatro salas de aulas com dez carteiras cada uma,
um armário com portas individuais para o material de cada aluno/aluna, um
espelho, um quadro verde e uma mesa para a professora. Uma biblioteca com
um bom acervo de livros pedagógicos, de literatura infantil e infanto-juvenil,
dicionários, atlas. Um laboratório de informática com quatro computadores,
uma impressora, um quadro branco e ar condicionado. Um almoxarifado para
guardar materiais diversos (também fica neste local o material de percussão,
teclado, violão e flautas da oficina de música). Uma secretaria que tem um
computador, impressora, uma máquina de xerox, um armário de aço com duas
portas, um arquivo de aço, uma mesa de escritório e cadeiras. Uma sala dos
professores com dois armários de aço com duas portas cada, um armário com
divisórias individuais para cada professora, uma mesa grande tipo refeitório
para os professores. Um salão de atos com mesa grande, setenta cadeiras, um
armário de madeira fechado com televisão, vídeo, som, microfones,
retroprojetor e ar condicionado. Dois banheiros um masculino e outro feminino
para os profissionais. Uma cozinha refeitório com quatro mesas grandes de
refeitório com os bancos acoplados, um fogão industrial, pia com torneira
elétrica, armário embaixo da pia, uma geladeira, um freezer, um balcão de
fórmica fosca e um armário grande do mesmo padrão do outro armário.

O prédio possui um porão que foi reformado, onde ocorrem as oficinas,
sendo: a padaria que está com todas as máquinas e utensílios necessários,
oficina de cabeleireiro, oficina de papel reciclado, oficina de serigrafia todas
completas e artes. No pátio temos um banheiro masculino com três chuveiros
coletivos e um individual, quatro vasos sanitários, pia e um mictório de inox
grande. Um banheiro feminino com dois chuveiros individuais, dois vasos
sanitários e pia. Uma lavanderia com tanque inox, máquina de lavar roupa,
máquina de costura, tábua para passar roupa e dois ferros elétricos. Temos
uma quadra de esportes de concreto para futebol de salão, basquete e vôlei.
Possuímos ainda uma horta para algumas hortaliças e temperos que são
utilizados na alimentação.

A organização do dia a dia da escola, das oito horas as oito e trinta é o
café da manhã, nesse horário então iniciam as aulas, às dez horas tem um
intervalo de dez minutos. Em seguida desse intervalo eles retornam à sala de
aula até às onze horas quando eles saem para a pratica de esporte. Às onze
horas e cinqüenta minutos eles vão para o banho, logo após é servido o
almoço. Depois é um momento de jogos, conversas, olhar televisão, escutar
alguma música. Às treze horas e quinze minutos iniciam as oficinas cada um
vai para a sua, às quinze horas é o horário do lanche, às quinze horas e quinze
retornam para as oficinas até às dezesseis e trinta.

Desse horário até às

dezessete horas horário da saída, eles praticam esporte.

As matérias que são desenvolvidas no currículo obedecem aos conteúdos
desenvolvidos

nas

disciplinas

como

nas

outras

escolas

de

Ensino

Fundamental: Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Inglês. O
conteúdo é que está organizado de forma não repetitiva, considerando que
estes meninos e meninas que participam deste trabalho estão em defasagem
idade/série. Montamos a distribuição dos conteúdos observando a sugestão
encaminhada pela Secretaria Estadual de Educação. Estes conteúdos são
desenvolvidos nas etapas correspondentes.

4.5 O que tem nessa escola?

A matriz da esperança é a mesma da educabilidade do ser humano: o
inacabamento de seu ser de que se tornou consciente. Seria uma
agressiva contradição se, inacabado e consciente do inacabamento,
o ser humano não se inserisse num permanente processo de
esperançosa busca. Este processo é a educação. (FREIRE, 2000, p.
114)

4.5.1 A escuta sensível na amorosidade do diálogo pedagógico
“conversavam com a gente”. (Lucas, 21 anos)
“era importante pois eu tinha diálogo com as professoras”. (Liane, 18 anos)
“se a gente precisa conversar com alguém tem sempre alguém para dar
conselho, para conversar sobre os problemas familiares, problema pessoal,
essas coisas”. (Anderson, 24 anos)
“quando eu chegava atrasada, conversava, sempre era possível explicar o
propósito da minha chegada mais tarde e na outra escola não queriam nem
saber”. (Bianca, 20 anos)

Neste trabalho desenvolvido pelos educadores da escola aberta, a escuta
é essencial, pois a fala do aluno, da aluna é considerada como revelação e
mediação do processo educativo. A fala destas crianças, adolescentes e jovens
precisa ser escutada para podermos ouvir o que ele quer dizer, o que diz no

seu discurso, o que perpassa o seu discurso. Lendo nas entrelinhas.
Escutando não só as palavras, mas os gestos, os silêncios, a emoção, o tom
da voz, o corpo em transformação enfim uma escuta sensível. Para podermos
falar com estes sujeitos é importante e necessário saber escutar.

Os sujeitos quando em suas falas nos dizem da escuta, que está presente
na prática dos educadores da escola, percebemos que as qualidades ou
virtudes do educador progressista que Freire (1997) fala fazem parte desse dia
a dia pois vemos que o educador aqui não se coloca como dono da verdade,
ele consegue “falar com eles”. Estando presente a amorosidade, a humildade,
a tolerância, o respeito aos outros. Na verdade, nesse processo de escuta e
da fala estão as condições básicas para a comunicação dialógica. O diálogo é
que, facilita a relação entre os sujeitos (educando/educador) no processo
ensino aprendizagem.

Lucas, Liane, Anderson e Bianca nas suas falas nos dizem o quanto à
escola é importante nos seus momentos de vida principalmente uma escola em
que é possível conversar, em que é possível escutar, em que é possível
explicar suas diferentes situações. Uma escola que tem na sua prática o
respeito pelo momento vivido pela criança, adolescente e pelo jovem. Estes
jovens quando começaram na escola tinham passado por outras experiências
de escola, como Bianca traz na sua fala: “quando eu chegava atrasada,
conversava, sempre era possível explicar o propósito da minha chegada mais
tarde e na outra escola não queriam nem saber”. Foi excluída dessa escola.
Esse fato não é um fato isolado faz parte da história de vida de muitas

crianças, adolescentes e jovens em suas experiências escolares. Os alunos e
as alunas chegam na escola estigmatizados pela diversidade e isto aparece no
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social; desiguais, em conseqüência da
quantidade e qualidade das experiências e relações sociais anteriores e
paralelas à escola.

Na escuta sensível que fazemos nos diferentes momentos percebemos
que muitas vezes os nossos alunos/alunas estão nos dizendo como querem
apreender. Normalmente quando são realizados cursos de formação de
professores, a questão colocada pelos educadores é: Como faço para meu
aluno apreender? Qual metodologia utilizo? E vamos buscar isto em autores
renomados, estudiosos e não ouvimos os nossos sujeitos. Não estou aqui
dizendo que não devemos buscar estes estudos e estes autores porém
precisamos escutar estes meninos e meninas eles podem nos dizer por qual
caminho andar. Uma das situações que vivemos nas ruas com estas crianças e
adolescentes, quando nós íamos para as ruas e levávamos brinquedos, jogos
entre outros. Numa destas vezes estávamos jogando e uma menina disse:
“bah! professora se lá na escola nos ensinassem matemática com jogos ia ser
bem mais fácil”, ela estava dizendo como queria apreender mas estes
momentos muitas vezes nos passam desapercebidos.

Na nossa formação desde a infância nós escutávamos, porém não
dizíamos a nossa palavra, não ouvíamos a nossa palavra e nem nos ouviam,
porque não era a prática dos momentos vividos pela escola nos tempos em
que fomos os alunos e as alunas. Acredito que para ocorrer à escuta na escola

com nossos alunos e alunas precisamos exercitar a escuta, a prontidão para a
escuta. Freire (1997) aponta que um dos primeiros sinais de que o sujeito que
fala sabe escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar não só a
necessidade de dizer a sua palavra, que é um direito, mas também um gosto
pessoal, profundamente respeitável, de expressá-la. Ele diz ainda que as
pessoas que têm o que dizer têm o direito e o dever de dizê-lo, porém, é
necessário que saibam que não é o único ou a única que tem o que dizer.
Mesmo as pessoas que têm o que dizer elas precisam ter claro que sem
escutar terminarão esgotando a sua capacidade de dizer “por muito ter dito
sem nada ou quase nada ter escutado”. (FREIRE, 1997, p. 132)

Para o jovem é imprescindível ser escutado pois quando ele chega na
escola, escola que deve fazer parte de sua vida, os educadores precisam
compreendê-lo na sua diferença, enquanto indivíduo que possui uma história,
com diferentes visões de mundo, com valores, sentimentos, emoções, desejos,
projetos, com formas que lhe são próprias, de comportamentos e de hábitos.
Cada um deles quando chega à escola expressa resultados de diferentes
experiências sociais vividas em diferentes espaços sociais. Eles trazem um
saber, uma cultura, um projeto podendo ser mais amplo ou mais restrito,
podendo ser ou não consciente, mas sempre existente resultado das
experiências vividas dentro das possibilidades de cada um. A escola faz parte
do projeto de cada educando.

Para poder propiciar o apreender, a con-vivência, a interação os espaços
também precisam estar em sintonia, para isso as salas de aula da Escola

Paulo Freire, Escola Aberta possuem carteiras leves em forma de tetraedro
(quatro lados), sendo um dos lados, o maior, arredondado onde fica o aluno e
os demais formados em linhas retas conforme foto (anexo n.º 6). Estas mesas
ao juntarem-se formam um círculo para realização de trabalhos em grupos,
eles podem sentar, dois a dois, de três, de quatro, de cinco ou sete. Se algum
aluno desejar estar sozinho as carteiras são removidas sendo respeitado esse
momento do menino, da menina. O trabalho em grupo é bastante estimulado.

Os passeios (anexo nº7) fazem parte do currículo da escola, tanto pela
própria cidade como para lugares mais distantes. Trabalhamos muito a
convivência em grupo, desde a participação em piqueniques, o estar junto, o
cuidar do outro, o trocar com o outro, o dividir com o outro, o respeitar o outro.
Nos passeios que realizamos cada educador (professora e funcionário) é
responsável por dois educandos e eles, os meninos ou meninas são
responsáveis por nós educadores. A relação que se estabelece é muito
interessante porque ali ninguém está “policiando” e sim cuidando. É uma
relação de responsabilidade, de cuidado do outro. Todos os momentos são
educativos, não só na questão mais formal da educação, mas também na nãoformal e informal. Estes momentos são de escuta, de diálogo e com certeza de
muito carinho pelo humano. A educação ocorre nos diferentes espaços e
situações sociais.

4.5.2 O afeto no cuidado do humano que renasce tênue... frágil e
fragilizado!
Quando a gente gosta é claro que a
gente cuida. Caetano Veloso

Os nossos meninos e meninas chegam na escola trazendo suas histórias
em seu corpo, em sua fala, na forma de relacionar-se com o outro, no olhar,
nos seus gestos...
“eu sofri muito na minha casa, eu não tinha o apoio da minha família, quando
eu fui para a escola, comecei a me sentir segura, sentia que tinha alguém
para me dar força” (Liane, 18 anos)
“se importavam com a gente. Lá iam na casa da gente, conversavam com a
gente. Depois que a gente entra na escola tem um monte de exemplo bom, lá
na escola ninguém quer o mal da gente”. (Lucas, 21 anos)
“Acho que a minha relação com a mãe é horrível desde a separação dos meus
pais, eu tinha dez anos, nenhum deles quis ficar comigo. Não fiquei muito
tempo na rua me acolheram, arranjei alguém que me acolhesse, meus avós
me acolheram, meus tios me acolheram, eu fui crescendo assim, né na casa
dos outros. Nunca do lado deles, com o apoio deles”. (Michel, 21 anos)
“eu não tinha uma pessoa que me fizesse estudar, como à senhora sabe, a
minha avó faleceu, ela que me cuidava, ela me criou, desde aquela época eu
tomei conta de mim”. (Carolina, 18 anos)
“Depois que o meu pai e a minha mãe se separaram parece que a minha vida
piorou mais, eu já levava uma vida irregular, tomava pau toda hora. Quando o
meu pai separou da mãe eu tinha uns nove anos, dez anos aí ficou mais ruim.
Aí, foi quando eu comecei a dormir na rua, vocês iam me buscar lembra?
Uma vida sofrida, não é professora?” (Eder, 23 anos)
“Meu pai é falecido. É uma situação terrível na minha família, porque a mãe
bebe desde os quinze anos direto até hoje, perdeu os filhos, somos dez,
tiraram deles”. (Roberto, 22 anos)

Essas são algumas das histórias com que chegam os nossos educandos
(Liane, Lucas, Michel Carolina, Eder, Roberto) histórias de abandono, de
separação, de tristezas, de desumanização, de sofrimento. Temos crianças,
adolescentes e jovens que trazem vivências que não é possível desconsiderar,
pois não partimos da estaca zero. Estes sujeitos necessitam ser cuidados para
poderem ser educados, não é possível trabalhar com eles sem ter presentes
essas vidas. Então, questionar: com que valores eles chegam? Que história
eles trazem? Que cuidados possuem? Quais cuidados não têm? Estas
questões devem ser as primeiras inquietações de um educador/uma educadora
que quer trabalhar com estes sujeitos em sua integralidade.

Quando Freire (1988) comenta as qualidades ou virtudes de um educador
progressista ele fala da amorosidade, como sendo “amar o próprio processo de
amar. Quer dizer eu amo de amar”. Esse amor sendo extensivo a tudo, a
natureza de modo geral e fazendo parte desta natureza o ser humano.

O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado36. Cuidar é mais
que um ato; é uma atitude. Portanto abrange mais que um momento de
atenção e de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação,
preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro, isto
é o que nos diz Boff (2001).
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Para Boff (2001) a filologia da palavra cuidado segundo alguns clássicos dicionários de
filologia é derivada do latim cura. Em sua forma mais antiga, cura em latim se escrevia coera e
era usada num contexto de relações de amor e amizade. Expressava a atitude de cuidado, de
desvelo, de preocupação e de inquietação pela pessoa amada ou por um objeto de estimação.
Outros derivam cuidado de cogitare-cogitatus e de sua corruptela coyedar, coidar, cuidar. O
sentido de cogitare-cogitatus é o mesmo de cura: cogitar, pensar, colocar atenção, mostrar
interesse, revelar uma atitude de desvelo e de preocupação. (BOFF, 2001, p. 91)
Esta palavra é um sinônimo erudito de cuidado, usada na tradução de Ser e o Tempo de Martin
Heidegger, Boff, (2001).

Partindo da questão, o que significa para nós ser um ser humano?
Tentando responder precisamos pensar na trama de relações em que o ser
humano está rodeado seja em todos os aspectos da vida como as condições
econômicas, políticas, sociais. As configurações históricas que o precedem e
que destas emergem, as questões espirituais e psíquicas. Assumir a nossa
humanidade para UNGER (2001, p. 42) “é afirmar a nossa amizade co-operária
com o próprio ritmo da vida: seus riscos, suas perdas, sua provisoriedade”. A
amizade está ligada à gratuidade, ela somente existe quando temos claro que
a nossa função não é subjugar as coisas, porém deixar que se manifestem
enquanto tal e não enquanto objetos que têm o valor na medida que podem
servir a algum objetivo humano.

Não é possível pensar um trabalho com humanos (criança, adolescente,
jovem, adulto e idoso) sem considerar o afeto e o cuidado. Conforme a letra da
música do Caetano Veloso que diz: “quando a gente gosta é claro que a gente
cuida”. Para Freire (1988), o educador progressista deveria lutar para inventar
nele ou nela uma imensa paixão, mas aquela paixão que queima. Para o autor
sem uma imensa paixão nenhum, amor se faz, como nenhum amor fica. Então
é preciso lutar, criar, inventar porque ninguém nasce com isso. “O educador
também é um artista, ele é o arquiteto da boniteza de apaixonar-se, de amar o
menino, o povo que sofre e cheira diferente dele e amar e apaixonar-se pela
própria paixão”. (FREIRE, 1988, p. 74). Esse educador que é apaixonado pela
sua função, pelo educando com certeza vai cuidar deste ser humano em sua
plenitude.

Então, enquanto totalidade originária de sua estrutura, “a cura se acha, do
ponto de vista existencial a priori”, antes “de toda” atitude “ou” situação “da presença, o que sempre significa dizer que ela se acha em toda atitude e situação
de fato” (HEIDEGGER, 2002, p. 258). Conforme Boff (2001) na filologia da
palavra cuidado encontra-se “cura”, então “o cuidado37 encontra-se nesse
sentido no seu princípio, aqui princípio como origem, e, enquanto tal, a origem
de algo é a fonte de sua natureza”. (UNGER, 2001, p. 66)

Colocado dessa forma percebemos que o cuidado deve estar presente
sempre, muito antes, em qualquer situação, em qualquer lugar, na origem de
todas as coisas e de todos os seres. Então conseqüentemente o cuidado deve
se fazer presente na escola, não vemos como é possível educar sem cuidar,
para podermos realizar o ato educativo. Não podemos ver os educandos
somente como educandos, é necessário vê-los além de aprendizes, como
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento com direito a educação e
não apenas ao ensino, com direito ao cuidado.

Boff (2001) aponta que o ser humano é um ser de cuidado, sua essência
se encontra no cuidado. Ao longo da vida em tudo que for feito se o cuidado
não estiver presente terminará por prejudicar a si mesmo e conseqüentemente
destruir tudo que está ao seu redor. Então o cuidado, por esse motivo, precisa
ser entendido como fazendo parte da essência humana.
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Martin Heidegger no seu livro sobre o Ser e o Tempo, trabalha a questão do cuidado. Busco
em Leonardo Boff no seu livro Saber Cuidar e em Nancy Unger que em sua tese: Da foz à
nascente: o recado do rio, que utiliza os saberes populares dos ribeirinhos e os saberes de
Heidegger para dialogar sobre o tema, cuidado.

Para Arroyo (2004)38 à medida que foi deteriorando o ser criança,
adolescente, jovem, foi crescendo a necessidade do cuidado. Não é suficiente
educar corpos famintos tem-se que cuidá-los. A escola esqueceu os corpos,
esse corpo não é uma “sacola”, ele faz parte da condição humana, somos
corpo e somos espírito porque temos um corpo. O mais bonito em uma criança
e seu corpo é seu sorriso. A pobreza estraga o corpo da criança. Precisamos
cuidar dos corpos. Estes corpos têm suas marcas, suas linguagens. As marcas
desses corpos são marcas de gênero, de raça, de preconceitos... Para cuidar é
necessário trabalhar tudo isso.

Para conhecer efetivamente nossos educandos precisamos conhecer não
somente suas trajetórias escolares mas também suas trajetórias humanas.
Onde vive? Onde sobrevive? Onde morre?... A escola tem que ser sensível
quanto às necessidades destas crianças, adolescentes e jovens, pois se eles
estão com problemas de sobrevivência, a escola precisa se ocupar disso, ou
ela incorpora essa necessidade ou então ela perde esse educando. A escola
precisa ter presente a tensa relação que existe entre viver e estudar.
Precisamos com isso cuidar da vida, temos que sobreviver,

o cuidado se encontra antes, é um a priori ontológico, está na origem
da existência do ser humano. E essa origem não é apenas um
começo temporal. A origem tem um sentido filosófico de fonte donde
brota permanentemente o ser. Portanto, significa que o cuidado
constitui, na existência humana, uma energia que jorra
ininterruptamente em cada momento e circunstância. Cuidado é
aquela força originante que continuamente faz surgir o humano.
(BOFF, 2001, p. 101)
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Miguel Arroyo fez a palestra de abertura do Seminário Internacional de Educação Popular no
dia 26/05/04 em Santa Maria, abordando o tema Educar e Cuidar.

Sobre o cuidado ser um a priori ontológico, isto quer dizer que está
relacionado com a essência, com a identidade profunda, com a natureza do
ser. Esse cuidado é essencial pois sem ele não sobrevivemos. A busca do
cuidado não ocorre às custas do trabalho e sim numa forma diferente de
entender e de realizar o trabalho.

Esse cuidado é construído a partir dos laços afetivos,

esses laços tornam as pessoas e as situações preciosas, portadoras
de valor. Preocupamo-nos com elas. Tomamos tempo para dedicarnos a elas. Sentimos a responsabilidade pelo laço que cresceu entre
nós e os outros. A categoria cuidado recolhe todo esse modo de ser.
Mostra como funcionamos como seres humanos. (BOFF, 2001, p. 99)

Os laços afetivos que, com certeza, fazem toda a diferença para qualquer
trabalho, com crianças, adolescentes e jovens é uma condição inegociável. E
não só estes sujeitos, mas precisamos também estar atentos para o cuidado
que precisamos ter com os cuidadores, pois temos sentimentos, nos
envolvemos, nos afetamos. É o sentimento que nos faz sensíveis ao que está
ao nosso redor. É o sentimento que nos une as coisas e nos envolve com
pessoas. É o sentimento que produz encantamento. Esse sentimento profundo
é que chamamos de cuidado.

Esse cuidado está presente em pequenas coisas como um curativo no pé
machucado, uma escuta respeitosa sobre uma angústia, sobre uma alegria do
menino, da menina. Um abraço carinhoso, o enxugar de uma lágrima, o ser
solidário nas situações vividas por estas crianças, adolescentes e jovens. Um
creme de laranja morninho, um suco de laranja natural, uma batida de abacaxi,

uma comida cheirosa. Uma roda de bate papo no horário entre o intervalo do
almoço e as oficinas pedagógicas e nesse momento um descascar de laranja
para cada um, com cuidado, com carinho. Um riso solto, alegre.

Na fala do Anderson, a escola aberta “Ensina a gente ser”, e as pessoas
aprendem a ser à medida que vivem, que a con-vivência com o outro, com o
humano está presente. Não nascemos

humanos, nos fazemos. Aprendemos a ser. Todos passamos por
longos processos de aprendizagem humana. (...) podemos aprender
a ler, escrever sozinho, podemos aprender geografia e a contar
sozinhos, porém não aprendemos a ser humanos sem a relação e o
convívio com outros humanos. (ARROYO, 2000, p. 53-54)

A necessidade de aprender a ser é mais radical do que a necessidade de
aprender

técnicas,

habilidades

de

sobreviver.

Este

discernimento

é

fundamental para todo processo educativo, inclusive escolar. As crianças, os
adolescentes e os jovens mostram-se curiosos em aprender a ser gente, a
situar-se no tempo e espaço social, no seu tempo.

4.5.3 O ensino na ruptura do convencional
A fala destes meninos e meninas nossos educandos...
“Ensina a gente ser, ter mais responsabilidade, a gente aprende um pouco de
tudo, um pouco de escola, um pouco de oficina, essas coisas assim para a
vida”. (Anderson, 24 anos)
“Foi um momento feliz da minha vida, foi um momento de aprender a ler, a
conviver com as pessoas, com pessoas mais jovens, com as pessoas de mais
idade, as professoras, para mim foi bom, para eu ter os meus estudos
agora”. (Liane, 18 anos)

“Os professores ensinavam, passavam o conteúdo”. (Pimentinha, 18 anos)
“A escola me ajudou a aprender se não fosse a escola eu não estava nem
nesse serviço”. (Lauro, 22 anos)
“eles explicavam bastante até aprender,
continuavam explicando”. (Michel, 21 anos)

se

não

aprendesse

eles

“aprendi a ler e escrever que eu não sabia”. (Cláudio, 19 anos)
“lá eu aprendi muita coisa, lá eu aprendi a ler e escrever, matemática
também, coisa que até hoje não esqueci, não esqueci até hoje matemática”.
(Luiz, 21 anos)

No primeiro ano, quando iniciamos a escola, lá em 1996, a nossa
preocupação era como construir o conhecimento de forma diferenciada,
prazerosa, lúdica. Essa preocupação passou para um segundo plano, nesse
primeiro momento, pois os meninos e meninas que estavam vindo conosco das
ruas tinham outras necessidades que eram prioritárias. Precisavam ser
trabalhadas e resolvidas ou mesmo encaminhadas antes do passar conteúdos
efetivamente. Não que essa preocupação fosse esquecida e nem deixada de
lado. Os nossos educando vinham com necessidades de cuidados mais
urgentes, cuidado com aquele corpo sofrido, formação de hábitos, construção
de limites, observância de regras, convivência.

Tivemos muitas brigas entre os meninos e meninas, também com o
espaço físico, as portas eram batidas, pontapés nas portas, os extintores de
incêndio utilizados para brincadeiras, nas refeições era terrível, no início eles
tinham uma ânsia muito grande pois não sabiam por quanto tempo teriam

comida daquela forma, então comiam muito, repetiam quatro vezes a comida.
Passavam mal depois. Quando ocorria alguma coisa que eles não gostavam,
voava literalmente um prato de comida no refeitório. Aqui vale um parêntese
sobre a comida. No convênio de colaboração que fizemos para a efetivação da
escola, a alimentação (almoço e lanche da tarde) era de responsabilidade do
SESI, tínhamos então um buffet. Era bem feito, variado, respeitando todas as
necessidades de uma criança e adolescente em desenvolvimento. Tinha o
acompanhamento de uma nutricionista. O café da manhã era feito com verbas
do Estado.

Sentíamos a necessidade em trabalhar estas questões primeiramente. Os
conteúdos eram trabalhados nas salas de aula, porém a ênfase maior era a
convivência, a formação integral, não somente a escolaridade. Acredito que
toda escola deveria cuidar desse aspecto. Precisávamos construir regras
coletivas de convivência, para isso realizávamos assembléias. A primeira
assembléia tentamos fazer na sala de aula, não funcionou pois os meninos e
meninas não admitiam nada que fosse contrário ao que eles queriam. Quando
vimos um dos meninos “Omar” pegou um banco e queria jogar nos outros. A
próxima assembléia resolvemos que seria na quadra de esportes todos
sentados no chão, nós também.

Aos poucos fomos trabalhando, conquistando e aqui é importante salientar
a questão do vínculo que tínhamos com eles a partir da rua, foi importante. Só
não foi pior a situação vivida no espaço da escola devido ao trabalho realizado
nas ruas. Alguns meninos e meninas pediam que fossemos buscá-los nos

“mocós” (locais onde eles ficam com alguma segurança durante a noite), nessa
época eles dormiam num prédio de uma galeria no centro da cidade. Esses
meninos que íamos atrás pela manhã para levá-los para a escola encontravamse em péssimas condições, tinham usado drogas até altas horas da
madrugada, tinham feito as necessidades na roupa, estavam com as blusas
sujas de sangue pois tinham usado drogas injetáveis. Conseguíamos levá-los
até a escola onde iam direto para um banho, trocavam de roupa, as que eles
traziam iam para o lixo, tomavam café e iam para a aula, na aula obviamente,
dormiam, iam conseguir dar conta de alguma atividade perto do meio-dia. Esse
foi um processo lento e os meninos e meninas que já estavam na escola
tentavam ajudar e eram extremamente solidários com estes colegas, pois eles
não cumpriam muito as regras. Era uma situação muito difícil.

Estas situações iniciais foram trabalhadas tanto com estas crianças e
adolescentes quanto com os professores e ao mesmo tempo que tínhamos
esse trabalho, essa discussão, também aprofundávamos a forma de como
trabalhar os conteúdos, como ensinar. No primeiro ano foi toda essa situação e
claro que nós educadores tivemos também muitas crises e muitas vezes
achamos que não íamos conseguir. Foi muito importante o grupo ter sido
previamente preparado, em termos, porque a situação vivida é muito diferente
do que ler sobre outros trabalhos realizados. Essa prática tivemos que construir
no dia-a-dia com acertos e desacertos. E para esse trabalho tão difícil ter sido
levado adiante foi porque tínhamos um grupo forte, com objetivos claros, com
uma vontade danada de dar certo. Esse grupo tinha as suas diferenças mas

tinha uma unidade que era a proposta político pedagógica, na qual estávamos
comprometidos e acreditávamos.

Esse grupo torna-se presença e (FREIRE 1997, p. 20) aponta que
“presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que
transforma, que fala do que faz mas também do que sonha, que constata,
compara, avalia, valora, que decide, que rompe”. Sendo que a partir da tomada
de decisões, da avaliação, da liberdade, da opção que se estabelece à
necessidade da ética impondo-se assim a responsabilidade. A nossa
responsabilidade enquanto seres de presença.

Na realidade no início deste mesmo muitas vezes não conseguindo dar
conta dos conteúdos que eram necessários serem desenvolvidos em sala de
aula, estávamos trabalhando, sim, o ensinar e o aprender porque essa prática
segundo (FREIRE, 1997, p. 26) é autêntica, “participamos de uma experiência
total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética, ética, em
que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a
seriedade”.

Nas nossas reuniões preparávamos a forma como estaríamos trabalhando
com estes meninos e meninas, estas situações que eram trazidas por eles,
suas histórias de vida, tão pequenos e já tão sofridos. Como trabalhar isso
numa visão histórica, política, ideológica que estava por trás destas vidas? Os
conteúdos não podem estar desvinculados desta visão de mundo, da
sociedade que vivemos. Então se esse educador quer realmente que seu

aluno/aluna seja crítico e não um memorizador de conteúdo estanques,
repetidor de frases e de idéias inertes precisa trabalhar o pensar certo,
desafiador. O nosso educando precisa entender o que está ocorrendo com ele,
na sua família, em seu bairro, na sua cidade, no seu país, isto para Freire
(1997) é pensar certo, que o educador comprometido tem o dever de trabalhar
com seus meninos e meninas. E ainda o autor diz:
Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que às vezes, pense
errado, é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições
necessárias para se pensar certo é não estarmos demasiado certos
de nossas certezas. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre da
pureza e necessariamente distante do puritanismo, é rigorosamente
ético e gerador de boniteza. (FREIRE, 1997, p. 30,31)

Ensinar, aprender e pesquisar é onde se ensina e se aprende o
conhecimento já existente e também se trabalha a produção do conhecimento
ainda não existente. Por isso é importante conhecer o que temos de
conhecimento existente e estarmos abertos para o conhecimento ainda não
existente. Para a aprendizagem de fato ocorrer se faz necessário considerar
este educando em sua totalidade, sendo os educadores os mediadores no
processo de ensino-aprendizagem.

O processo educativo com estas crianças e adolescentes ocorria em todos
os momentos e locais, no refeitório, nos corredores, no pátio, na sala de aula,
nos banheiros, nos passeios, na convivência, nas relações que se
estabeleciam. Temos claro que a escola deve fazer da experiência escolar um
espaço de formação humana amplo e não apenas transmissão de conteúdos,
um lugar de reflexão e articulação entre os projetos de vida destes sujeitos e a
proposta político pedagógica.

Dubet (1997) parte da seguinte premissa: “Diz-se que o aprendizado dos
alunos de colégio tem a ver com seu apêgo aos professores”. (p. 230) E o autor
diz que acha que isto é verdade por três razões:
A primeira é que, psicologicamente, os alunos de colégio não estão
em condições de distinguir o interesse pela disciplina do interesse por
aquele que ensina a disciplina. É preciso uma forte maturidade
intelectual para distinguir o interesse pela disciplina do interesse por
quem ensina. A segunda razão é que esta observação é confirmada
pelos alunos cujas notas variam sensivelmente em função dos
professores, e isso na mesma disciplina. A terceira razão é mais
científica. Um dos colegas de Bordeaux, Georges Felouzis, fez um
estudo com o efeito professor. Ele testa os alunos no começo do ano,
os testa no fim do ano e mede o aumento de suas performances.
Obviamente o efeito professor é considerável. Isto significa que há
professores que ensinam muitas coisas a muitos alunos, há
professores que ensinam muitas coisas a alguns alunos, e há
professores que não ensinam nada a nenhum aluno. Quando os
alunos dizem ‘depende do professor “, esse tipo de medida confirma
sua impressão”.
O problema é que não se sabe o que determina o efeito professor. O
método pedagógico escolhido não faz a diferença. Os homens não
são mais eficientes que as mulheres, os antigos não são mais que os
novos. (...) O único elemento que parece desempenhar um papel é o
efeito pigmaleão, isto é os professores mais eficientes são em geral
aqueles que acreditam que os alunos podem progredir, aqueles que
têm confiança nos alunos. Os mais eficientes são também os
professores que vêem os alunos como eles são e não como eles
deveriam ser. Ou seja, são os que partem do nível em que os alunos
estão e não aqueles que não param para medir a diferença entre o
aluno ideal e o aluno de sua sala. Mas evidentemente, nas atitudes
particulares, entram também orientações culturais gerais, interesses
sociais, tipos de recrutamento e de formação. (p. 231)

O que Dubet confirma é a necessidade do cuidado que devemos ter na
realização dos trabalhos com os educadores nessa cooptação. Chamaria de
verdadeira

adesão

à

proposta

político

pedagógica

da

escola,

pela

sensiblização, pela competência, pela responsabilidade, pelo humano, pela
amorosidade, pela humildade, pela tolerância, para realmente o processo
ensino-aprendizagem ser uma constante na escola.

4.5.4 Oficinas pedagógicas como desafios à (inter) ação
O significado das oficinas pedagógicas para os meninos e meninas
“participei da oficina do papel reciclado, aprendi a fazer papel, a conversar
com as pessoas, eu era muito irritado. Aprendi que tudo pode ser resolvido
pela conversa. Participei também da oficina de mecânica, era o meu sonho
aprender essa oficina, mas a minha cabeça não ajudou. Participei também de
um projeto de vídeo com entrevistas na praça. Gostei muito desse projeto”.
(Omar, 23 anos)
“Fui para a oficina do papel reciclado quando cheguei na escola, lá a gente
conversava muito sobre tudo que acontecia enquanto era feito o papel.
Aprendi a marmorizar o papel, organizar os envelopes, combinar cores,
fazer o acabamento do papel. Aprendi a fazer o cálculo para por preço no
material para ser vendido. Depois dessa oficina fui para serigrafia e depois
para o cabeleireiro, o que eu gostava das oficinas era a convivência”.
(Bianca, 20 anos)

As pessoas mais atingidas pela pobreza são as crianças e os
adolescentes, para Cervini e Burger (1991) pobreza aqui entendida como
dificuldade ou impossibilidade de acesso a bens e serviços considerados
básicos por uma sociedade em um determinado tempo. Sua magnitude e
transformação deve considerar o perfil da distribuição de ativos e de renda,
com o nível médio de renda real, com o desemprego e o subemprego sendo
este último relacionado com a baixa educação e remuneração.

As crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua aqui em
Santa Maria não são diferentes nos aspectos gerais das que estão nesta
situação tanto nas cidades do Rio Grande do Sul como nas cidades do Brasil.
As estruturas de poder econômico estão se estendendo para o nível familiar
afetando o status das pessoas no geral e principalmente da mãe que é a
pessoa mais importante para qualquer criança. Esta ruptura, economicamente

da família, força a mulher a buscar um novo companheiro para protegê-la em
um ambiente onde a solidariedade é muito rara. Nestes contextos os homens
costumam reagir de uma forma violenta ao seu papel financeiro enfraquecido,
freqüentemente rejeitando e muitas vezes abusando das crianças que não são
suas. A mãe nesse sentido encontra-se presa em uma relação de dependência
que a impossibilita de defender seus filhos, sendo que muitos deles terminam
saindo para as ruas.

Moram em domicílios pobres e inadequados com falta de saneamento
básico. Estas pessoas vítimas desta situação saem para as ruas buscando
opções de trabalho e sustento para suas famílias. Trabalham no mercado
informal, sem carteira assinada, desempregados ou com ocupações marginais.
A saúde é precária, estão presentes doenças mentais, abuso de drogas,
alcoolismo, aids. As crianças e adolescentes que se encontram nas ruas são
na maioria meninos. A média de idade é dos 10 aos 16 anos.

Na época da elaboração da proposta pedagógica Escola Aberta, a
situação destes meninos e meninas foi considerada, sendo pensadas as
oficinas pedagógicas que gerassem renda pois estes sujeitos estão nas ruas
para ajudar no sustento, pela precária situação de vida de suas famílias. Estas
oficinas estão organizadas tentando dar conta do trabalho como trabalho
educativo conforme o artigo 68 do ECA, definido não como uma atividade
qualquer mas que esteja inserido num projeto político pedagógico e que tenha
por objetivo o desenvolvimento pessoal e social do adolescente e do jovem.

A Escola precisa ter presente em sua proposta político-pedagógica a
situação dos seus educandos, não é possível para a pedagogia escolar
desconhecer os processos de vida e de sobrevivência destes meninos e
meninas. Conforme Arroyo (1999) deve ter presente entre outros os seguintes
questionamentos: “o que é e como acontece a formação humana? O que é
educar pessoas? Como elas se formam e se constituem humanas? Como a
escola contribui nessa formação?” (p. 144)

Na proposta pedagógica Escola Aberta procuramos considerar estes
aspectos trazidos por Arroyo sendo a questão sobre formas de sobrevivência
uma das mais fortes características dos nossos sujeitos, por isso a
necessidade de contemplar a questão do trabalho. Porém na escola, o trabalho
educativo é o enfoque dado, pois, trabalhamos com exigências pedagógicas
que consideram o desenvolvimento pessoal e social dos nossos jovens,
exigências estas prevalecendo sobre as da produção. A produção não é
qualquer, mas aquela onde o produto possa ser comercializado sendo
observada a qualidade. O parâmetro de qualidade considera o estágio dos
sujeitos, respeitando sua condição de educandos enquanto adolescentes e
jovens. A remuneração que é auferida por esse produto não descaracteriza ou
desfigura o caráter educativo do processo. Trabalhamos com a perspectiva de
educação pelo trabalho onde o aluno trabalha para aprender.

Quando voltamos nossa reflexão para o trabalho como princípio
educativo, terminamos nos aproximando de uma teoria social sobre
como se forma o ser humano, como se produz o conhecimento, os
valores, as identidades, como se dá o processo de individuação, de
constituir-nos sujeitos sociais e culturais livres, em relações sociais
regidas por princípios éticos, onde o trabalho, a técnica produtiva seja
objetivo e ponto de referência para a liberdade pessoal e coletiva.
(ARROYO, 1999, p. 143)

Sabemos que este é um dos aspectos mais desafiadores desta proposta
pedagógica, a forma do trabalho educativo. Para isso as horas voltadas para a
formação do educando são maiores dos que as utilizadas para a produção.
Também o caráter das atividades laborais são realizadas considerando o ritmo
e a estruturação, para que realmente ocorra a aprendizagem do educando,
dessa forma as atividades laborais irão ajudar o educando e não prejudicá-lo.
Através das oficinas pedagógicas, como uma forma de trabalho educativo,
Frigotto (2000) aponta que o para o homem o trabalho vai produzir as
condições de existência, a história, o mundo propriamente humano, ou seja, faz
parte da própria condição humana.

O objetivo destas oficinas é que estes adolescentes venham a perceber
uma melhoria em sua vida cotidiana e tenham perspectivas futuras, procurando
buscar respostas para suas necessidades e desenvolvendo suas próprias
competências. Consideramos que as oficinas pedagógicas possuem uma meta
fundamental que é a construção e uma possível objetivação do projeto de vida
destes adolescentes e

jovens. Nesse sentido as

diferentes oficinas

pedagógicas foram pensadas e colocadas em execução. É importante chamar
atenção que temos na proposta várias oficinas que estão classificadas como
trabalho educativo, porém seguindo a definição de trabalho educativo conforme
o referencial teórico, não é uma atividade laborativa qualquer, mas a que se
insere, como parte, em um projeto político-pedagógico que tenha por objetivo o
desenvolvimento pessoal e social do educando.

Um tema fundamental na formulação do projeto de vida é a questão
do trabalho. Discutir trabalho é ir além da escolha profissional e da
obtenção de um emprego. É importante abrir espaço para que o
adolescente se expresse sobre o tema, suas inquietações, temores,
anseios e expectativas, possibilitando-lhe perceber o trabalho como
realização pessoal e meio de participação na transformação do
mundo. (SERRÃO e BALEEIRO, 2000, p. 243)

Pensando assim construímos as oficinas de papel reciclado, serigrafia,
padaria e cabeleireiro (anexo nº 8) que são realmente trabalho educativo pois
há exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do
educando, dele resultando produção, e onde as exigências pedagógicas
prevalecem sobre as da produção assim como pelo trabalho desenvolvido e
resultado da produção está prevista remuneração que não desfigura ou
descaracteriza o caráter educativo. Quanto à remuneração pode ser fruto
imediato do trabalho realizado com determinada regularidade ou decorrente do
que se arrecada com a venda dos produtos fabricados pelos adolescentes. As
demais são oficinas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento cultural
como teclado, percussão, artes, capoeira, violão, dança afro, oficina de vídeo
que não são caracterizadas como trabalho educativo. Mas o mais importante
aqui é estar presente e ser discutida a questão do trabalho como forma de
realização pessoal.

Não podemos desconsiderar que o trabalho continua sendo um valor ou
referência em nossa sociedade, Leite (2003) reafirma essa questão.
Reconhecido o trabalho nesse sentido, como um espaço de aprendizagem, de
socialização, de fortalecimento da identidade do jovem e de até mesmo de
práticas sociais progressistas.

Com as oficinas pedagógicas a nossa intenção realmente é utilizá-la como
uma desculpa pedagógica para trabalhar toda à parte de formação das
relações interpessoais através da convivência com os colegas, com visitantes,
enfim com todas as pessoas que eles venham ou já tenham contato nas
relações de trabalho, olhando a fala de Lauro “aprendi a ter educação, não
xingar os outros”. Buscamos que o trabalho seja prazeroso. Tendo também
retorno financeiro, acreditamos que todo trabalho deve gerar uma renda. Para
isso ocorrer quando da elaboração das regras de funcionamento das oficinas
foi acertado como seria a distribuição do dinheiro arrecadado com a venda dos
produtos. Foi distribuído da seguinte forma, 40% do valor obtido para repor o
material gasto nas oficinas e 60% dividido entre os alunos e alunas que
trabalharam, sendo computada a participação e assiduidade nas oficinas e
cada um recebendo proporcional ao trabalho desenvolvido. Esta questão da
renda está prevista na proposta político-pedagógica da escola.

A geração de renda é um estímulo para a participação e também para
suprir a sua não ida para a rua. É uma forma também para a permanência
destes adolescentes na escola. Para participar nestas oficinas como trabalho
educativo observamos que estes meninos e meninas tivessem quatorze anos.
As crianças participam das oficinas pedagógicas mais voltadas para o lúdico e
a arte, não que os adolescentes e jovens não participem destas também,
porém as crianças participam somente destas oficinas, pois procuramos
trabalhar à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)39. A participação
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No artigo 60 do ECA, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional 20 que alterou
a original do inc. XXXIII do art. 7º da Lei Maior, ficando da seguinte forma: “Proibição do

em atividades de artes possibilita um local de realização pessoal e também de
inserção social, conquistando a visibilidade que leva a um reconhecimento
social, fortalecendo a condição de cidadania, diferente da situação antes vivida
pela criança, adolescente e jovem quando em situação de rua.

4.5.5 O que é ruim na escola?
“Ruim porque acabou, cresci”.
“Ruim porque acabou, cresci. Acho que foi a coisa mais ruim que
aconteceu”.(Lucas, 21 anos)
Nesta fala “ruim porque acabou, cresci”. Este “acabou, cresci” para
nossos meninos e meninas é muito dolorido e significativo de muitas situações,
entre elas ter que enfrentar o mundo de uma forma mais solitária. Não ter
acesso a escolas no turno diurno, pois, de acordo com suas idades somente
poderão estar na escola no horário da noite. Apesar de muitos deles já estarem
na luta pela sobrevivência há muito tempo, o terminar a escola, e aqui é
terminar o Ensino Fundamental, não é nem o Ensino Médio muito menos o
Superior. Para os jovens de outras classes sociais ocorre de maneira diferente
até pela rede de apoio que eles possuem, mais estruturada que destes
meninos e meninas em situação de risco pessoal e social.

Na realidade estes adolescentes e jovens precisam ir para outras escolas,
com outros educadores, buscar outras relações de trabalho, de família e é
necessário

fazer

novas

negociações.

Autonomia?

Muitas

vezes

nos

questionamos se efetivamente estamos colaborando efetivamente para a
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito, de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos”.

construção da autonomia? Formando cidadãos ou estamos realizando uma
prática protecionista e paternalista?

Concordamos com Costa (2000) quando ele aponta que o crescimento do
adolescente tem sua base no desenvolvimento da auto-estima e na construção
da identidade. Ainda o autor chama atenção sobre a importância da construção
do projeto de vida, devendo estar presente no jovem um desejo intenso em
relação ao futuro. Isto pode ser despertado e é um dos nossos objetivos da
escola aberta, através do trabalho com os educadores nos diferentes
momentos da escola. Quando o projeto torna-se uma visão de futuro, nesse
momento então a vida do jovem passa a ter sentido. Quando fica claro para o
jovem o sentido da vida, ele vai passar a fazer as suas buscas construindo sua
autonomia. Então, os familiares, os amigos, os educadores não mais decidirão
sobre seus caminhos, o próprio jovem terá o papel de assumir e fazer
acontecer.

Penso então que quando trabalhamos com estes jovens precisamos, sim,
ter claro que a autonomia (como liberdade e independência em suas ações)
não espere para ser consolidada após estas etapas e sim que esteja presente
em todos os momentos do processo ensino-aprendizagem, até porque se ele
por alguma situação não conseguir continuar os estudos, possa vivenciar e
construir sua autonomia. Observamos que estes jovens estão numa fase de
vida que necessitam do cuidado e da proteção dos adultos, mas ao mesmo
tempo, precisam do reconhecimento de suas capacidades de reflexão, decisão

e ação, que são anúncios de autonomia, da plenitude e da responsabilidade
que devem estar presentes na maturidade.

Porém quando nos debruçamos sobre as políticas públicas temos que os
jovens acima dos dezoito anos de idade vivenciam uma falta de políticas para
sua especial situação de não serem mais adolescente. A partir dessa idade não
contam mais com as prerrogativas da doutrina de proteção integral do Estatuto
da Criança e do Adolescente, também não se encontram em boa situação
econômica, social, familiar e pessoal que não necessitem de proteção de
políticas específicas de seguridade e acesso a direitos universais de cidadania.
E essa situação está expressa na fala de Lucas, “acabou, cresci”, ele sente na
pele o desamparo, o significado desta ausência de política pública para sua
situação, que não é só dele mas de milhares e milhares de jovens.

Se olharmos para as políticas nacionais integradas e criadas para a efetiva
inserção social, cultural e política dos jovens no Brasil, vemos que estas não
existem. Essa falta de projeto de desenvolvimento para estes jovens são
substituídas por decisões de governo, que de forma geral procuram responder
às demandas emergenciais específicas, na maior parte das situações,
procurando dar respostas às pressões da opinião pública. Abramo (1997), nas
considerações que faz sobre juventude no Brasil reconhece a preocupação de
responsáveis pela formulação de políticas governamentais com os jovens, e
que, apesar de terem sobressaído na categoria de “problemas sociais”, os
jovens não têm ocupado o mesmo espaço na formulação das políticas
públicas.

No Brasil é possível até encontrar ações destinadas ao segmento juvenil
no interior de várias ações governamentais, mas, em sua grande maioria, elas
se inserem em políticas que atingem diversas faixas de idade. Precisamos
pensar neste jovens como sujeitos de direitos, as políticas públicas devem
considerar essa questão para oferecer condições para que o jovem possa
exercer plenamente sua condição de cidadão. As políticas sociais segundo
Bango (2003), não podem estar limitadas apenas à prestação de serviços mas
devem incluir a promoção da participação destes sujeitos adaptando-se aos
seus projetos de vida. Estimular o exercício de cidadania dos jovens supõe
gerar condições para que eles participem da sociedade e não somente
participem das políticas de juventude.

Se na escola conseguirmos dar conta de trabalhar a auto-estima e a
identidade destes jovens daí para a construção de um projeto de vida está
aberto o caminho. Sendo assim, deverá surgir a capacidade de resistirem às
adversidades, também a utilizando como forma de crescimento.

Outra fala que destacamos sobre “o ruim na escola” é a que segue:
“Ruim seria se não tivesse a escola quando a gente estava na rua, quem sabe
a gente não tinha como estudar, quem sabe hoje não aprenderia nada”
(Omar, 23 anos).
As situações consideradas ruins pelos sujeitos deste estudo, além do
colocado pelo Lucas, aparece na fala de Omar, “ruim seria se não tivesse a
escola”. Observa-se o significado que tem a escola, mesmo eles tendo histórias
de fracassos. A escola aberta na fala de Omar se apresenta como uma

possibilidade para estes meninos e meninas estarem na escola. Quando íamos
trabalhar com eles no espaço da rua sempre falávamos da idéia que tínhamos
de ter uma escola que os acolhesse e que fosse uma escola diferente.

Para as crianças e os adolescentes que passam a maior parte de seu
tempo nas ruas, a escola é percebida como importante, mesmo que de forma
concreta esteja fora de seu alcance. É comum ouvirmos da criança e do
adolescente que quer estudar para “ser alguma coisa na vida” e negar quando
perguntado se não freqüenta a escola. As crianças e adolescentes quando
perguntados: por que não vão à escola? eles atribuem a problemas pessoais e
familiares do que a problemas da escola. E os que continuam estudando
sofrem um grande atraso escolar. Além destas duas situações vivenciadas
pelos jovens por eles referidas também dizem conforme Pimentinha do número
pequeno de meninas conforme a fala a seguir:

“Pouca guria”. (Pimentinha, 18 anos)
A questão das meninas que nos trouxe a fala de Pimentinha, como uma
coisa ruim na escola. Observamos que o espaço público e o espaço privado
apresentam diferenças quanto ao gênero, as idades, às ocupações dentre
outros. Aqui estarei abordando somente gênero. E, neste movimento
discriminatório, a casa passa ser o espaço por excelência do feminino, isto é,
da mulher e das crianças, lugar de proteção e afeto, enquanto que a rua, vista
como lugar de perigo, passa a ser um espaço do masculino.

Por ser vista dessa forma acreditamos que este seja um dos fatores do
número de meninas que se encontram nas ruas ser bem menor que a de
meninos. As meninas são encarregadas normalmente dos cuidados para com
os irmãos mais novos e dos afazeres domésticos. Os estudos que buscamos
na revisão de literatura nos mostram que os dados sobre as meninas são muito
poucos, necessitando um aprofundamento, pois elas estão em número menor
na rua, sendo a evasão na escola muito menor que a dos meninos. Rizzini
(2003) observa que existem diferenças fundamentais entre os meninos e as
meninas no acesso à rua. As condições de acesso à rua para as meninas não
são as mesmas que para os meninos. Os meninos deixam a casa da família
mais rapidamente.

Realmente,
o acesso à rua como espaço de vida difere entre meninos e meninas.
Vimos que é preciso falar do acesso diferencial à rua e da
invisibilidade parcial da menina na rua. Essa questão, aliás, como
todas que dizem respeito às outras dimensões do sistema CriançaRua, permanece amplamente ignorada pela literatura científica. De
fato, principalmente os meninos foram objeto de alguns estudos
sistemáticos sobre “crianças de rua”. Conhecemos muito pouco sobre
as modalidades que presidem a saída da menina de sua casa, e a
relação com o mundo da rua, assim como sua trajetória enquanto
“criança de rua” ou sobre sua saída da rua. Nada sabemos sobre sua
inserção nas redes ou grupos de meninos, nem sobre a natureza das
relações que existem entre elas. (RIZZINI, 2003, p.57)

Esta situação mencionada por Rizzini (2003) reflete-se no número pequeno
de meninas na escola aberta, e a queixa dos meninos pela “falta de gurias
nesta escola”. Ainda a autora chama atenção que enquanto a tendência dos
meninos quando maltratados é abandonar de certa forma a família, com as
meninas o processo é muito mais preocupante. Não vou abordar esta questão

neste estudo, porém considero importante e também a necessidade que há em
aprofundar a questão da menina.

Este é um olhar sobre o número de meninas nesta escola, mas a fala do
meu sujeito quanto ao pequeno número de meninas está voltada exatamente
pela falta de meninas na escola. Estes meninos quando estiveram na escola
aberta encontravam-se na adolescência, tempo da vida de uma pessoa onde
os hormônios estão em ebulição, em conseqüência a sexualidade. A
adolescência segundo Melluci (1997), é a fase em que a infância é deixada
para trás e são dados os primeiros passos em direção a fase adulta,
inaugurando a juventude como fase inicial. E a escola aparece também como
um espaço de sociabilidade (como valorização da amizade, das reuniões, das
conversas, dos encontros, dos relacionamentos e dos diálogos) e de trocas de
experiências que ultrapassam as dimensões do processo instrucional. Eles
querem paquerar, namorar, ver meninas, conversar. Esse tempo de escola é
um tempo social e também um tempo interior.

Silva (2002) aponta que existe um desconhecimento, entre eles, de
questões que envolvam sua sexualidade, assim como das mudanças corporais
pelas quais passam, ao longo de suas vidas, dos cuidados de higiene e
prevenção de doenças, das dificuldades e obstáculos no desenvolvimento da
afetividade e da auto-estima. A realidade é mais complexa e difícil de
apreender do que é imaginado. Ela está no interior de cada um de nós, em
suas ações, na sua forma de pensar e sentir, na sua maneira de se relacionar
com o mundo, dessa forma apresentando vários aspectos, dependendo da

construção interior de cada um e da maneira como eles se conduzem no
cotidiano.

Ainda Silva (2002) diz que muitas das descobertas que o adolescente vai
fazer sobre ele mesmo ocorrem ao se relacionar com o outro e de suas
escolhas amorosas. Esta construção vai percorrer a vida do indivíduo. O
relacionamento amoroso entre os adolescentes é um dos aspectos da
sexualidade que quando é tratado nos estudos e pesquisas é de forma muito
rápida sem maiores conseqüências. Na escola normalmente as questões que
são abordadas com os jovens são assuntos mais polêmicos que estão
presentes a partir da sexualidade sendo sobre o ato sexual, a gravidez na
adolescência, aborto, uso de métodos contraceptivos, doenças sexualmente
transmissíveis estando diretamente voltadas para o funcionamento do corpo
biológico, desvinculadas da subjetividade de cada indivíduo e de sua
construção política, social e cultural.

As demonstrações de cuidados, carinhos e afetos ligados a sentimentos
amorosos, fazem parte do cotidiano da vida de todos os indivíduos. O ser
humano podemos dizer que possui uma demanda muito forte de vínculos
afetivos ligados a uma necessidade de cuidados e carinhos constantes. Dessa
forma se observarmos o dia a dia da vida do adolescente, o lugar onde ele
vive, suas características individuais, sua comunicação, seu desempenho
escolar somados aos aspectos que caracterizam seus relacionamentos,
percebemos que o adolescente vai se preparando para enfrentar as diferentes
situações de sua vida. Assim vai construindo para si mesmo os princípios
básicos de diálogo, a tomada de consciência dos seus sentimentos e emoções

vivendo então a experiência da autonomia e dessa forma podendo, quem sabe,
construir mais facilmente seu vínculo afetivo.

Para o jovem hoje,
a organização de eventos e sua seqüência, a relação entre eventos
externos e internos, o grau de investimento emocional em várias
situações - tudo se torna meio de organizar a própria biografia e
definir a própria identidade. A perspectiva temporal do adolescente
tornou-se um tema interessante de pesquisa, porque a biografia dos
dia de hoje tornou-se menos previsível, e os projetos de vida
passaram mais do que nunca a depender da escolha autônoma do
indivíduo. (MELUCCI, 1997, p. 9)

Quando conversei com os estes sujeitos durante a realização da pesquisa
eles disseram quanto às namoradas: “Estou solteiro e bem solteiro ainda.
Não tive nada ainda”. (Lauro, 22 anos), “Não estou namorando. Nunca tive”.
(Omar, 23 anos), quando eles dizem isto observa-se uma certa inquietação e
vergonha por ainda não ter tido uma namorada. Aqui é importante salientar que
somente a presença de meninas na escola não estaria propiciando os namoros
e que não sendo somente com o objetivo de namorar mas a presença das
meninas seria um importante fator de socialização. Essa preocupação dos
meninos é principalmente verbalizado pelo Pimentinha como a necessidade da
convivência com as meninas. Dayrell (1999, p. 148) corrobora com esta idéia
quando diz que a “escola é essencialmente um espaço coletivo de relações
grupais”. E o recreio na divisão dos tempos da escola é por excelência o
momento da vivência da afetividade, os meninos e meninas ficam mais soltos,
conversam, discutem, paqueram, namoram. Como o número de meninas era
muito pequeno na escola ficavam difíceis esses momentos sendo as meninas
que estavam por lá muito disputadas, com certeza os meninos sentiam falta

desses momentos com as meninas. E não somente pelo namoro mas pelas
relações de amizade, de companheirismo, de trocas.

É preciso trazer nessa discussão também a questão do receio que
tínhamos (educadores: professores e funcionários) em buscar as meninas40
para a escola. Não sabíamos como lidar com os namoros, com o “ficar” 41. e
como colocaríamos os limites, para nós isto era complicado. Já era tão difícil o
trabalho com eles, sem as relações de namoro, os jogos de sedução, os
relacionamentos amorosos, “o ficar”. Hoje penso que se as meninas
estivessem mais presentes na escola muitas situações de brigas e
relacionamentos quem sabe não seriam melhor colocados ou resolvidos pela
presença delas? Se o aproveitamento também não teria sido melhor? Acredito
que foi mais uma limitação nossa nessa situação.

Outra situação considerada ruim foi “Ter demorado para iniciar a escola”
(Carolina, 18 anos), esta questão que Carolina faz referência foi sentida por
todos nós, pois houve a participação na espera e no sonho. Foram quatro
longos anos de tratativas e acertos para efetivamente iniciar o trabalho na
escola. Isto também acarretou problemas para alguns meninos e algumas
meninas, sobre a idade pois a proposta da escola era atender dos 10 anos aos
18 anos, então os que no início do trabalho nas ruas estavam com quatorze
40

A professora Ana Alice Zorzi que foi diretora da Escola Aberta da Vila Cruzeiro fala em sua
palestra realizada no Encontro de Avaliação das Escolas Abertas e Capacitação de
Professores 16-18/12/96 nas dificuldades que ela aponta no trabalho por ela desenvolvido,
como sendo uma delas a “dificuldade no trabalho com meninas”.
41
Segundo Silva (2002), “Ficar”: Relacionamento amorosos e/ou sexual moderno, sem maiores
compromissos. Podendo durar horas ou mesmo alguns minutos, sendo um momento
prazeroso, durante o qual podem ocorrer carícias e beijos, podendo ou não ocorrer à relação
sexual.

anos não tiveram chance pelo fator idade. Outros morreram durante este tempo
de

espera,

outros

foram

para

a

FEBEM.

Outros

ficaram

bastante

comprometidos na sua saúde pelo uso de drogas, tendo adquirido o vírus da
aids.

Esta situação confirma o que nos aponta Melucci (1997) como sendo que o
tempo individual de cada um que não se repete nunca. “Não somente ele não
retorna em um ciclo repetitivo sem fim, mas tampouco será portador de outro
sentido, outra finalidade senão aquela que os indivíduos e grupos são capazes
de produzir para si mesmos” (p. 10), por isso a necessidade de um
encaminhamento rápido dos direitos destas crianças e adolescentes e isto não
significa que seja de qualquer forma precária essa política pública (educação,
saúde, trabalho para a família, habitação...) mas de qualidade, aqui no caso a
educação começando pela escola, não podemos pensar numa escola
separada da qualidade da educação.

Para estes meninos e meninas o tempo ocorre de forma muito rápida,
uma de suas características é o imediatismo eles sentem uma necessidade
enorme de que as coisas sejam resolvidas o mais rapidamente possível, as
suas condições de vida (moradia, trabalho, alimentação, escola, relações...)
são mediadas pela ânsia de resolver tudo o mais rapidamente possível,
encontram-se eles numa situação limite. Eles vivenciam a ausência de
possibilidades, não vislumbram um futuro, possuem pouca esperança, isto tudo
somado conduz ao desencanto com a vida e com as possibilidades. “A
experiência se dissolve no imaginário, mas o teste da realidade, na sua dureza,
produz frustração, tédio e perda de motivação” (MELUCCI, 1997, p. 10).

Considerando estas situações vivenciadas pelos nossos jovens, principalmente
os nossos sujeitos, ficam as questões: Como trabalhar com este jovem? Como
trabalhar estas frustrações? Como trabalhar as possibilidades? Como trabalhar
este imediatismo de suas vidas?

4.5.6 A Escola em uma abordagem sistêmica e inquietadora: rupturas e
inovações nos limites do possível.
A ESCOLA COR DE ROSA42
Muitos alunos começaram a estudar em um colégio que
foi feito com muito sacrifício. Todo mundo vivia muito
bem. Certo tempo veio um aluno muito quieto de uma
vila local. Estava muito bem. Um dia ele veio mal
humorado e chegou na escola falando grosso ”eu não vou
estudar em um colégio rosa“, rapidamente chamaram
ele à direção. Ele já xingou todo mundo “. Mas ele
começou a se envolver com drogas. Ele vinha chapado
para a escola e começou a se dar mal com os colegas,
mas um certo dia ele se envolveu num roubo. Todos os
amigos dele o abandonaram. Você sabe quem estava
dando a maior força para ele? As professoras do
colégio rosa, as que ele tanto odiava”.(Mauro43, 15 anos,
3ª Etapa, cumprindo medida sócio-educativa/Semiliberdade)

A escola como um todo é a sua proposta político-pedagógica e esta tem
como todas as escolas um prédio, cuja arquitetura foi pensada para ser um
lugar agradável, que propiciasse encontros, trocas é educativo, ensina, um
lugar onde os meninos, as meninas e os educadores sentissem vontade de
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estar e compartilhar esses momentos de escola e de convivência. Foi um local
pensado e construído com cuidado, com afeto e que oferecesse um espaço
saudável de estar junto, pois acreditamos que o encontro é uma das condições
necessárias para que as relações de ensino/aprendizagem sejam realmente
vivenciadas. Quanto à cor da escola não foi com nenhum significado além da
estética e de ter sido escolhido por todos os membros da escola. Fizemos
simulação de possíveis cores e esta foi à escolhida.

É incrível
que não imaginemos a significação do “discurso” formador que faz
uma escola respeitada em seu espaço. A eloqüência do discurso
“pronunciado” na e pela limpeza do chão, na boniteza das salas, na
higiene dos sanitários, nas flores que adornam. Há uma
pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço. Pormenores
assim da cotidianidade do professor, portanto igualmente do aluno, a
que quase sempre pouca atenção se dá, têm na verdade um peso
significativo na experiência docente. (FREIRE, 1997, p. 50)

É um espaço que se apresenta como um lugar onde a criança, o
adolescente e o jovem possam sentir-se acolhidos, com possibilidades de
desenvolver-se, de criar, de aprender, de desejar junto com outras pessoas.
Para VAIDERGORN (2001), nenhum espaço é neutro. Os espaços contêm
energia concentradas nos elementos que o estruturam. O teto, o piso, as
aberturas, a luz, a sombra, as cores, o dentro, o fora, o cheio, o vazio, as
formas, a acústica, a disposição das carteiras. Esses elementos enviam
mensagens muitas vezes mais fortes que as próprias atividades ali
desenvolvidas pois o corpo e os sentidos passam a perceber e a pensar o
espaço de maneira diferente.

Além da arquitetura a escola (anexo nº 9) como espaço de convivência
possui algumas regras que são trabalhadas, instrumento indispensável para
tornar possível, produtiva e agradável à convivência. Porém o sistema de
regras é aberto para que o educando contribua com o seu desenvolvimento e
com a elaboração de novas regras.

Encontros coletivos, atividades

organizadas, conversas, brigas, conflitos que vêm aplicando, aperfeiçoando,
transformando no dia a dia estas regras. Estas situações devem constituir, em
si mesmo, a vivência e a aprendizagem prática da cidadania e de suas
implicações, como direito a ter direitos, respeito às diferenças, afirmação do
bem comum, confiança no potencial de cada um, confiança na força da
palavra, das normas, para a superação dos conflitos, consciência dos direitos
do outro e dos próprios deveres.

Nessa proposta político-pedagógica da escola está presente à escuta, o
diálogo, o afeto, o cuidado, esta abertura

ao querer bem não significa, na verdade, que, porque professor, me
obrigo a querer bem a todos os alunos de maneira igual. Significa, de
fato, que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de
expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira que
tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os
educandos, numa prática específica do ser humano. Na verdade,
preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade
docente e afetividade. (FREIRE, 1997, p. 159)

A formação permanente do educador que é enfatizada nesta proposta de
escola aberta é de suma importância para a reflexão sobre a sua prática e
reconstrução de sua ação, enquanto educador e como ser humano que
também precisa de cuidado, afeto, diálogo e de escuta. Porém,

a prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade
científica, domínio técnico a serviço da mudança ou,
lamentavelmente, da permanência do hoje. (...) o educador

progressista precisa estar convencido como de suas conseqüências é
o de ser o seu trabalho uma especificidade humana. Já vimos que a
condição humana fundante da educação é precisamente a
inconclusão de nosso ser histórico de que nos tornamos conscientes.
Não importa com que faixa etária trabalhe o educador a educadora. O
nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulto,
mas gente em permanente processo de busca. (FREIRE, 1997, p.
162,163)

Estes meninos e meninas passaram por muitas escolas, têm em suas
histórias o não gostar de estudar, o não gostar da escola que eles dizem, eles
vão e voltam para a escola porém ela não é uma prioridade em estar e em
estudar, pois dependendo das situações de suas vidas, se tiverem que optar, a
escola é deixada de lado. A escola tem um significado para eles mas o
sobreviver com certeza é mais forte. Na fala de Cláudio e Anderson está
presente esta situação.

Estava estudando no início do ano mas tive que sair arranjei um emprego de
rua, eu estou na 7ª série. Só que eu estava desempregado e me surgiu esse
emprego. Aí tive que largar a escola. (Cláudio, 19 anos)

“Estudei na Dom Antonio, até a 5ª série mas nunca gostei de estudar, nunca
tive interesse pelo colégio, daí eu parei uns tempos de estudar e quando
voltei para a escola aberta, quando fundaram, aí voltei a estudar de novo,
depois arrumei serviço tive que parar de estudar”. (Anderson, 24 anos)

Na fala de Cláudio e Anderson percebe-se esse ir e vir na escola de
acordo com suas necessidades prioritárias. No momento que não estão
trabalhando a escola serve como referência porém no momento que aparece o
trabalho, “sobrevivência”, eles vão para o trabalho, abandonando de certa
forma a escola. E assim eles vão e voltam várias vezes. Anderson fala que

quando se sentiu mais velho, chefe de família, responsabilidades com filho e
esposa muda a idéia da escola e o significado, dizendo:

“agora voltei estudar de novo de noite numa escola municipal, no EJA. É bem
bom estudar de noite, eu não sei se é porque eu estou mais interessado, eu
quero passar, eu quero terminar os estudos mas eu gosto de lá”. (Anderson,
24 anos)

Craidy (1996) corrobora com esta idéia do significado para a vida do
sujeito o saber da escola, em sua tese de doutorado quando ela aponta sobre
um dos seus sujeitos,
quando ele compreende que ler é importante para ser malandro e
também para ser chique o que ele percebe, não apenas como
importante, mas como possível para ele. No momento que a escrita e
a leitura adquirem sentido em sua vida, ele, rapidamente, organiza os
conhecimentos sobre o código escrito (...). Foi o desejo de ser
alguém socialmente que o fez valorizar a leitura. (CRAIDY, 1996, p.
118)

Então observando a fala de Anderson e a colocação sobre a situação do
sujeito de Craidy percebemos que é recorrente a significação daquele saber
para o momento vivido pelos meninos e/ou meninas. No momento que ele/ela
percebe esse significado ele/ela sente-se “interessado, quer passar e gosta da
escola”, refazendo as relações vividas na escola e a valorizando. Na realidade
ele não deixa de perceber a importância do saber, porém existem as
prioridades e, com certeza, a sobrevivência é a primeira.

O processo de ensino-aprendizagem nesta proposta político-pedagógica é
um fato, Freire (1997) aponta que para fazermos uma pedagogia que conduza
para a autonomia precisamos desenvolver certos saberes onde ensinar exige:

rigorosidade metódica; pesquisa; respeito aos saberes dos
educandos; criticidade; estética e ética; a corporeificação das
palavras pelo exemplo; risco; aceitação do novo e rejeição a qualquer
tipo de discriminação; reflexão crítica sobre a prática; o
reconhecimento e a assunção da identidade cultural; consciência do
inacabamento; o reconhecimento do ser condicionado; respeito à
autonomia do ser do educando; bom senso; humildade; tolerância e
luta em defesa dos direitos dos educadores; apreensão da realidade;
alegria e esperança; a convicção de que a mudança é possível;
curiosidade; segurança, competência profissional e generosidade;
comprometimento; compreender que a educação é uma forma de
intervenção no mundo; liberdade e autoridade; tomada consciente de
decisões; saber escutar; reconhecer que a educação é ideológica;
disponibilidade para o diálogo; querer bem aos educandos. (FREIRE,
1997, p. 7-9)

Muitos desses saberes se fazem presentes na escola e são trabalhados
no dia a dia, porém, podemos dizer que esta escola ainda não consegue dar
conta da permanência com sucesso. Para garantir aos educandos as
condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento de uma relação
pessoal e significativa com os saberes, para o êxito na aprendizagem necessita
de uma rede de apoio44 efetiva nas comunidades de origem. Pois,
como nos percebemos a nós mesmos como sujeitos de direito ao
saber, à cultura, à dignidade estão estreitamente vinculadas às
formas de viver, de produzir, de trabalhar, de comunicar-nos. As
formas de conhecer, de aprender o conhecimento, tão centrais na
pedagogia escolar, não são uma mera projeção das faculdades
intelectuais separadas do mundo exterior. Nossos alunos não são
espíritos, inteligência, consciência que aprendem que são isolados
dos outros seres humanos, da condição corpórea e biológica, da
produção material da existência. Prestar atenção a esse tecido social
em que os indivíduos se formam ou deformam nos leva a uma visão
mais rica e mais integrada do ser humano, de sua formação e da
educação escolar. (ARROYO, 1999, p.145)

As oficinas pedagógicas têm um importante papel na proposta político
pedagógica da escola tendo por objetivo possibilitar através de experiências
concretas e reflexivas a construção do saber. Na elaboração de um código de
ética profissional, na construção coletiva do saber desejando reescrever sua
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história através da objetivação de um projeto de vida. As oficinas estão
organizadas de forma que estes jovens possam vivenciar uma experiência
concreta de cidadania.

Estas oficinas utilizam os princípios da educação pelo trabalho como um
processo educativo onde eles trabalham para aprender, para integrar-se à
sociedade deixando de estar à “margem”, deixando, desse modo, de ser um
mero fator de produção para ser um trabalhador consciente, não só fazendo
mas compreendendo o “como” e o “porquê” se produz, tornando-se, assim,
sujeito de sua própria história.

Acreditamos que a

escola pode e deve ser um espaço de formação ampla do aluno, que
aprofunde o seu processo de humanização, aprimorando as
dimensões e habilidades que fazem cada um de nós seres humanos.
O acesso ao conhecimento, às relações sociais, às experiências
culturais diversas pode contribuir assim como suporte no
desenvolvimento singular do aluno como sujeito sócio-cultural, e no
aprimoramento de sua vida social. (DAYRELL, 1999, p. 160)

Para isso o tempo da escola pretende ser um tempo de educação integral,
sendo que esta envolve a relação educando-educador-comunidade, a
formação destes educadores, a construção e a socialização do conhecimento
por aqueles que freqüentam a escola pública de educação integral e a
utilização de outras linguagens, estes inseridos na proposta político
pedagógica. Esse tempo deve ser estabelecido para uma educação integral
que encaminhe para uma educação crítica e emancipadora.

É necessária uma política de compromisso que busque as mudanças na
estrutura, não deixando de realizar intervenções na realidade concreta, com
políticas que podem não ter o caráter universal e igualitário que seria o ideal,
mas colaboram para diminuir a desigualdade. A educação pelo trabalho
enquadra-se neste campo. O ideal seria que as crianças e os adolescentes
tivessem a possibilidade de freqüentar a escola, ao menos o ensino
fundamental e o médio completos, com as garantias de alimentação, lazer,
moradia, saúde durante este período, através de sua família e dos programas
públicos, buscando assim na vida adulta o seu sustento através do trabalho.

Porém, a realidade é outra. Uma minoria consegue concluir o ensino
fundamental e menor ainda é o número dos que conseguem terminar o ensino
médio. E cada vez é maior o número de crianças e adolescentes que precisam
colaborar com uma porção importante para o rendimento familiar. Vemos o
trabalho educativo como uma forma para manter o adolescente na escola,
garantindo um retorno financeiro que ele necessita para colaborar com a
família, contribuindo também para a manutenção dos laços familiares e
evitando, assim, que a rua se torne um espaço de sobrevivência permanente.
Preparando, também, o adolescente para obter uma remuneração melhor com
sua qualificação profissional.

4.5.7 A escola na vida dos sujeitos e os sujeitos na vida da escola:
entrelaçando significados profundamente humanos
Quando das nossas conversas perguntei sobre o que a escola aberta tinha
sido para a vida deles, eles disseram:

“A escola me ajudou a aprender se não fosse a escola eu não estava nem
nesse serviço. Se eu não tivesse passado pela escola eu não teria aprendido
me comportar, não xingar os outros”. (Lauro, 22 anos)
“se eu tivesse só na rua ia ser um ladrão”. (Lauro, 22 anos)
“Aprendi muitas coisas. Antes ninguém se importava com a gente, depois que
a gente entra na escola tem um monte de exemplo bom, lá na escola ninguém
quer o mal da gente”. (Lucas, 21 anos)
“Foi um momento feliz da minha vida, foi um momento de aprender a ler, a
conviver com as pessoas, com pessoas mais jovens, com as pessoas de mais
idade, as professoras, para mim foi bom, para eu ter os meus estudos
agora”. (Liane, 18 anos)
“a escola aberta foi um grande começo para mim foi um incentivo para mim”.
(Omar, 23 anos)
“A escola me deu muitos ensinos”. (Eder, 23 anos)
“Tudo que foi passado lá na escola eu aprendi, tenho em mente até hoje as
coisas que aprendi na escola, lembro de tudo. Lembro como eu entrei e como
eu sai”. (Roberto, 22 anos)

Nessas falas está presente ”o aprender”, “a educação”, “momento feliz da
vida”, “convivência com as pessoas, mais jovens, mais velhas e com as
professoras”, “um grande começo um incentivo”, “muitos ensinos”, “lembro
como eu entrei e como eu sai”. Pela fala dos meninos e meninas poderíamos
dizer: que o momento vivido na escola foi um momento feliz? Que esta seria
quem sabe a escola do sonho de qualquer criança e adolescente? Uma escola
que cuida, que educa?

Observa-se que, de certa forma, esta proposta político-pedagógica vem
cumprindo com seus objetivos, sendo os quais:
Contribuir para o desenvolvimento das potencialidades das crianças e
adolescentes que se encontram fora da escola, oportunizando: - o
desenvolvimento de suas capacidades de reflexão, de crítica e de
criatividade; - a participação efetiva nos diferentes grupos tendo em
vista uma atuação justa e solidária na sociedade; - construindo o
direito a cidadania.
Propiciar a reflexão, a vivência e análise crítica do mundo do trabalho
tendo em vista a valorização do mesmo como meio de geração de
renda e de formação do cidadão. (MARTELLET, 1990, p. 16)

Os educandos vivenciam nesta escola os momentos de encontro, da
afetividade, do diálogo, de conhecimento, sendo um espaço de formação
ampla do educando. Dayrell (1999) nos oferece um trabalho sobre a escola
como espaço sócio-cultural através de seus estudos e assessorias realizados
em escolas noturnas da rede pública de Belo Horizonte. O autor em suas
análises sobre o que acontece nestas escolas observa que a Pedagogia
desconsidera os momentos de encontro, de afetividade, de diálogo que
ocorrem no interior da escola e que deveriam ser potencializados. Ele chama
atenção para que os educadores reflitam a respeito dos conteúdos e
significados, da forma como a escola se organiza e funciona no cotidiano.

Já na Escola Aberta, o processo de construção de cidadania ocorre a partir
de pequenos cuidados, da formação de hábitos no dia a dia de convivência, de
um clima de alegria, de atenções especiais e diárias com todos e com cada
um. É um investimento no tempo interno e no tempo externo do educando,
construindo e desconstruindo normas, vínculos, conceitos que fazemos a partir
de pequenas coisas que são próprias das relações familiares, mas que muitos
destes meninos e meninas não vivenciaram pois muitos deles estão fora da

família ou porque a miséria vivida pelas suas famílias terminou afetando a
organização familiar e, por esse motivo, perderam o sentido de proteção, de
pertencimento, de aconchego, de lugar. Então formar este cidadão passa pelo
processo de formar o ser humano, que seja reconhecido por ele mesmo e pela
sociedade. Contribuir com este menino, esta menina para a elaboração e/ou
objetivação de um projeto de vida pessoal e social faz parte desta proposta
pedagógica.

Importante salientar que partimos do
entendimento de que a escola não é estática, mas uma construção
social dinâmica que se efetiva nas relações que estabelece com o
Estado e principalmente com os atores que a fazem existir: alunos,
professores e funcionários. Significa entender que cada escola é
única e precisa ter um projeto político pedagógico próprio para
atender as especificidades do meio social onde está inserida e dos
alunos que a freqüentam. Implica a necessidade de uma estrutura e
um currículo flexíveis, com os tempos e espaços adequados à
proposta pedagógica. (DAYRELL, 2003, p. 187)

4.5.8 A formatura: momentos de emoção e incertezas...
Sendo assim nesta proposta político-pedagógica viva e vivida, temos os
jovens que terminaram o ensino fundamental, com a conclusão, a formatura
(anexo nº 10), a certificação, o que eles dizem sobre esse momento:
“O dia da minha formatura, esse eu não esqueço. Não fiquei com nenhuma
foto. A minha roupa da formatura eu guardei, está aí. Foi bom, poderia ser
melhor se tivesse ido alguém da família, mas a mãe não foi porque tinha que
ir no presídio visitar o companheiro dela. Foi muito bom esse dia”. (Bianca,
20 anos)
“Um momento bom foi quando consegui terminar o Ensino Fundamental, a
Formatura foi muito bom. Para mim foi o melhor momento”. (Pimentinha, 18
anos)

O momento do término de qualquer que seja dos graus de estudo, é um
momento de comemoração e para estes meninos e meninas terminarem o
Ensino Fundamental não é diferente e vem carregado de significações. Com
todas as adversidades de suas vidas vencem uma etapa, que não é somente
da escolaridade, é também de uma etapa de vida importante para sua
construção enquanto ser humano. Se perguntarmos para os nossos alunos e
alunas por que estão na escola, eles vão nos dizer que é para melhorar de
vida, porém conforme Haddad (1992) neste melhorar de vida está vinculado
melhoria salarial e de oportunidade de um melhor emprego.

Mas dizer que o aluno sempre busca a escola por isso é, no meu
entender, limitar as possibilidades da escola. A nossa observação
tem mostrado que o nosso aluno, de fato, vê na escola uma forma de
obter uma melhoria salarial, mas não de maneira iludida, como muitos
podem pensar. São poucos os que acham que podem ser doutores.
O que querem é uma melhoria salarial, e, isto, de fato é possível via
escola. (...) No entanto, a escola pode ser muito mais. Ela é na
verdade, um grande espaço social de convivência daqueles que são
sistematicamente desumanizados pelo trabalho, pelo isolamento e
por suas condições de existência. É, também, um local de fala dos
que não têm voz no dia-a-dia; de participação daqueles acostumados
a obedecer; de encontro dos desencontrados, de saber das coisas do
mundo dos que foram afastados da possibilidade de parte deste
conhecimento. (HADDAD, 1992, p. 166)

Haddad (1992) em sua experiência com alunos trabalhadores, do ensino
supletivo noturno, observa estas situações com seus sujeitos, que no trabalho
com os nossos meninos e meninas de rua foi observada a situação de buscar a
escola como possibilidade de melhoria de vida também está muito presente.
Porém, como o próprio autor chama a atenção à escola é muito mais que isso.
Ela é cuidado, é educar de forma integral estando aí incluídas a escolaridade, a
socialização, a escuta, o diálogo, a oportunidade, a possibilidade...

Neste momento de formatura para estes sujeitos aqui representados pela
Bianca e pelo Pimentinha torna-se discutível
dissociar sucesso escolar e sucesso educativo. O sucesso escolar
deveria coincidir com o conjunto das missões da escola, portanto
cobrir uma parte da ação educativa, aquela que caberia à escola
assumir. Seria desejável que essa expectativa fosse explicitada e
remetesse a objetivos de formação, em sentido amplo, em vez de
permanecer subentendida, o que impede a escola de construir os
meios para suas ambições educativas, como se vê a propósito da
cidadania. Seria conveniente também romper com uma distinção
simplista entre uma instrução essencialmente cognitiva e uma
educação essencialmente afetiva, social ou relacional. Todas as
aprendizagens fundamentais associam, de uma parte, conceitos,
conhecimentos e, de outra, uma relação com o mundo, um projeto,
atitudes, valores. Quem poderia, por exemplo, dizer que trabalhar a
relação com o saber, a curiosidade, o direito ao erro ou a capacidade
de formular hipóteses depende da instrução ou da educação? A
educação não é apenas física, musical, artística, cívica, moral,
religiosa, ela é também matemática, lingüística, científica, histórica,
geográfica, epistemológica. O duplo do conceito de “disciplina”
deveria lembrar-nos que o conhecimento não está dissociado de uma
relação com o mundo, consigo próprio e com os outros.
(PERRENOUD, 2003, p. 20)

Isto que nos traz Perrenoud é que tentamos de certa forma trabalhar com
estes meninos e meninas na Escola Aberta. Tentando fazer deste tempo de
escola, um tempo de aprendizagem, também um tempo de vida, de encontros,
elaboração de projetos. Procurando fazer desta escola uma escola real e
possível para estes sujeitos.

Nos momentos que não são freqüentes na vida em que o ser e o quererser se encontram e parecem abraçar-se,
o jovem alcança os momentos culminantes de sua existência, os
momentos de plenitude humana: uma formatura, o casamento
almejado, o trabalho sonhado, o reconhecimento coletivo por um
feito, um sonho realizado, o nascimento de um filho, uma obra
desafiante terminado, um estado de maturidade e lucidez alcançado.
Todas essas são vivências plenas, que pervadem a vida de uma
pessoa, penetrando-lhe os recônditos da estrutura física, psíquica e
espiritual. (COSTA, 2000, p. 236)

4.6 As escolas de Ensino Médio: horizontes de continuidade?
Lauro e Lucas foram os primeiros que terminaram e com esses dois
meninos não conseguimos dar conta de acompanhá-los, coincidiu com a minha
saída da direção da escola e eles foram por conta própria procurar as escolas,
conforme a fala deles:
“Sempre quis estudar no Bilac45 porque tem as gurias. Procurei o Olavo
Bilac, não consegui vaga, para noite, insisti e nada. Agora não quero mais
estudar, já desisti, à vontade de estudar agora já era. Vou ficar só com o
primeiro e deu. Larguei de mão o estudo”. (Lauro, 22 anos)

Quando fomos procurá-los para saber como estavam e se estavam indo na
escola, o Lauro falou que queria muito ir para o “Bilac”, queria ir à noite,
falamos que era longe da casa dele e ele disse que iria de “bike” mas que
sempre tinha sido o sonho dele estudar nessa escola principalmente porque
“tem as gurias”. Mas a dificuldade de conseguir a vaga é um desestimulador.
Ele termina desistindo e diz que hoje “Gostaria de continuar a computação
pois só tem a metade do curso que fez através da escola no SENAI, que não
era completo. Só tenho o Windows 95. De tarde eu estou livre posso fazer”.
Então ele desiste da continuidade dos estudos, tomando por analogia a
situação vivida por uma comunidade na luta por uma escola como,

à conquista da escola, após árduos e intensos movimentos
protagonizados pelos habitantes de um bairro, seguem-se, por uma
série de motivos, o desencanto, o descrédito e, finalmente a recusa à
escola (recusa que pode ser meramente temporária ou definitiva).
(GOMES, 1997, p. 58).
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O “Bilac” conforme a referência do meu sujeito chama-se Instituto de Educação Olavo Bilac,
é uma escola no centro da cidade, escola mista e com um grande número de meninas.

Observa-se na fala do Lauro a desistência pois ele diz:
“Agora não quero mais estudar, já desisti, à vontade de estudar agora já
era. Vou ficar só com o primeiro e deu. Larguei de mão o estudo”.
Lauro não consegue nem a vaga. Já Lucas consegue a vaga porém vai
somente uma vez,
“Procurei mas depois não quis ir adiante, só fui o primeiro dia e depois não
fui mais. Não gostei, não era a mesma coisa. Procurava uma escola igual à
escola aberta”. (Lucas, 21 anos)

O que diz Lucas está diretamente voltado para a questão dos vínculos
afetivos que se estabelecem na escola aberta, pois na escola aberta o cuidado
também está presente no processo, situação onde as relações afetivas se
estreitam entre os menino e meninas e os profissionais. Quando surgiu a
escola aberta foi planejada para ser uma escola de passagem para o sistema
escolar. No desenrolar do trabalho apareceu a dificuldade de efetivar este
objetivo. Existe a dificuldade de inserção destas crianças e adolescentes não
ocorrendo apenas pelo novo ou o desconhecido ou pelas exigências de novas
posturas e ensinamentos. O problema é que o ambiente não é receptivo, ele é
preconceituoso com a situação de rua destes meninos e meninas. Isto observase na situação vivida por Bianca em sua experiência de ingresso na escola de
ensino médio. No primeiro momento da escola aberta46 até que tentamos fazer
a passagem destas crianças e adolescentes para a escola de Ensino
Fundamental ou seja, a que está aí, porém estes alunos e alunas terminavam
voltando
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É importante chamar atenção de que a escola aberta é uma escola formal, porém com
proposta pedagógica diferenciada que é chamada “escola aberta”.
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O que aponta também a fala de Lucas é a distância que a escola de
Ensino Médio está das necessidades destes alunos e alunas, porque de uma
certa forma ela continua sendo somente para alguns, os que conseguem ser
mais fortes que o sistema, que expulsa, não é exclusão não, é sim, expulsão
mesmo, com função de preparar somente para o vestibular não tendo
sensibilidade para a situação diferenciada de cada aluno/aluna. O número de
escolas de Ensino Médio é menor do que as escolas de Ensino Fundamental.
As salas de aula destas escolas normalmente têm um grande número de
alunos e alunas ficando difícil fazer um trabalho diferenciado.

Com o término do Ensino Fundamental, a formatura e o possível ingresso
na Escola de Ensino Médio a Lei de Diretrizes e Bases, (LDB, Lei 9.394/96)
coloca o Ensino Médio como a parte final da Educação Básica47, sendo esta
constituída também pela Educação Infantil e pelo Ensino Fundamental (art. 21).
A Educação Infantil atende crianças até os seis anos de idade, o Ensino
Fundamental dos sete aos quatorze anos e o Ensino Médio dos quinze aos
dezessete anos. Estas faixas etárias são observadas em situações de
regularidade de fluxo escolar que não é o caso da grande maioria das crianças,
adolescentes e jovens das camadas mais pobres da população. Nessas
populações o que ocorre é uma séria distorção idade/série.
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A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), lei 9.394/96 noa rt. 21 divide os níveis escolares em dois:
educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação superior.

O Censo Escolar faz um monitoramento sistemático anual da Educação
Básica e vem apontando um declínio da taxa de distorção. No caso do Ensino
Médio que segundo Carneiro (2002) pelos dados do MEC/INEP/SEEC houve
recuo de 71,5% em 1995 para 53,9% em 1998. Também verifica-se segundo o
Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP), que a taxa média de distorção idade/série no Ensino
Fundamental foi de 39% em 2001. A retenção dos estudantes no Ensino
Fundamental repercute no Ensino Médio, em que mais da metade dos alunos
tem idade superior para freqüentar a série a que se inscrevem.

O Ensino Médio é uma etapa de continuidade do Ensino Fundamental
tendo por função aprofundar e consolidar os conhecimentos adquiridos no
Ensino Fundamental e também voltar-se para este sujeito que busca respostas
aos desafios de sua existência, própria desse tempo de vida como afetividade,
sexualidade, encontros, socialização, independência dos pais, inserção a
grupos sociais diferentes da família, mudança de conduta compatível com a
transição para a vida adulta, afirmação da identidade, dentre outras. Ocorrendo
todas estas situações com os jovens a Escola de Ensino Médio deve
potencializar no currículo: a autonomia intelectual, a cidadania de fato, a
formação básica para o trabalho, o pensamento crítico e a formação ética do
ser humano.

“O ensino médio é um direito e não um privilégio somente dos

estudantes da classe média”.(PEREZ, 2003, p. 173)

Na situação dos meus sujeitos Lauro, Lucas, Pimentinha e Bianca que
terminaram o Ensino Fundamental com uma distorção idade/série, Lauro 18
anos, Bianca e Lucas com 17 anos e Pimentinha com 16 anos, Comparando a

idade que dispõe a lei para o término do Ensino Fundamental, quatorze anos,
observamos que estes sujeitos fazem parte das estatísticas sobre a distorção
idade/série. Mas mesmo com esta defasagem esta etapa estava vencida,
agora tínhamos o ingresso nas escolas de Ensino Médio.

Aqui em Santa Maria ainda temos uma preparação via PEIES48. Na
realidade torna-se o Ensino Médio um grande curso pré-vestibular em três anos
onde as disciplinas que são básicas para o concurso têm a maior ênfase, não
se dando relevância a conteúdos de formação humana e de convivência, tão
importantes nesta fase de vida destes jovens. E o mais grave nesta situação é
que o número dos que terão realmente acesso à universidade é pequeno. E o
que ocorre com os que não passam no vestibular? Mesmo os que têm
aspirações de continuidade, não conseguem ter sucesso. O que fazer com este
enorme contingente de jovens que não entram na universidade?

Observa-se que os currículos e as práticas pedagógicas dominantes na
escola básica brasileira encontram-se distantes do universo sócio-cultural dos
adolescentes, e de que os métodos de gestão vigentes não lhes asseguram a
participação na condição de sujeitos de direitos e participantes da construção
da qualidade da educação escolar.

Nos dois primeiros, Lauro e Lucas não foi possível um acompanhamento
melhor nessa transição para a escola de Ensino Médio, já com a Bianca foi
48

Programa de Ingresso ao Ensino Superior - realizado desde 1995 pela Universidade Federal
de Santa Maria/RS. consiste numa proposta alternativa de ingresso na Universidade,
apresentando um programa de ingresso seriado, com provas de acompanhamento realizadas
ao final de cada série do Ensino Médio.

diferente. Depois da formatura perguntamos se ela gostaria de ser professora
víamos que ela gostava muito das crianças, ela disse que sim. Perguntamos se
ela gostaria de fazer o curso de Magistério no Instituto de Educação, ela
concordou. Procuramos a diretora da escola, ela foi muito receptiva,
explicamos a importância deste momento para Bianca, ela entendeu e nos deu
total apoio. Realizamos a inscrição, pois havia uma prova de seleção, há uma
grande procura para o curso.

Bianca concorreu e depois foi elogiada pela redação que havia feito, ela
gostava muito de escrever e tinha curso de produção textual na oficina de
vídeo, onde eles faziam tudo desde escrever os roteiros até serem os artistas
dos filmes. Foi um bom momento e nós sentimos uma alegria enorme por essa
conquista. Veio então a matrícula organizamos tudo para que ela ficasse ao
meio-dia na escola e almoçasse lá pois havia outras alunas que eram de
município vizinhos que também permaneciam. Providenciamos as passagens
escolares. Mas havia outras necessidades, um relógio despertador que não
tinha, era difícil chegar no horário, demos jeito nisso também. Roupas, as
outras meninas vinham bem arrumadas, Bianca um dia em conversa disse que
se sentia mal porque não andava igual às outras, tentamos organizar então
calças jeans que é o “uniforme” dos jovens hoje. Havia também os trabalhos
em grupo que cada dia era na casa de uma colega e chegou à vez dela, ela
nos disse que não podia levar as colegas em sua casa, oferecemos a biblioteca
da escola aberta, ela sentia-se envergonhada. Situação difícil.

Além destas situações tinha os problemas com os professores, os
conteúdos, as dificuldades, ela nesse meio tempo quebrou o pulso não podia
escrever, houve prova de inglês, levou zero. Esta situação nós só ficamos
sabendo depois. No final do primeiro bimestre fomos na escola para ver como
estava o andamento da Bianca, nos comunicaram que fazia uma semana que
ela não vinha na escola. Pedimos para ver suas notas. Depois de aguardar
quase uma hora trouxeram as notas. Dissemos que gostaríamos muito de
conversar com os professores em uma reunião deles sobre o caso da Bianca, a
professora coordenadora do curso, disse que nos chamaria. Estamos
esperando até hoje sermos chamadas para essa reunião. Ela desistiu. A fala
da Bianca:

“Minha ida para o Ensino Médio, não deu certo, mas eu quero voltar esse ano
que vem para lá, esses dias encontrei uma professora de lá que é
coordenadora conversou comigo e eu vou voltar. O aprendizado de lá é muito
bom. Eu gostei da escola, da adaptação. Foi bom, só que faltou ânimo da
Bianca progredir”. (Bianca, 20 anos)

Apesar de todas as dificuldades de Bianca com a escola, na sua
avaliação, o problema de não ter dado certo é dela. Aparece nesta outra fase
de vida destes meninos e meninas novamente o fracasso escolar vivido
inicialmente em sua experiência de escola. A escola ainda encontra-se com
muitos preconceitos e estereótipos em relação à criança, adolescente e jovem
em situação de rua.

O preconceito não diz respeito
apenas aos aspectos negativos que estas crianças [colocaria aqui
também os adolescentes e jovens] possam representar, mas também
à ausência de expectativas para o futuro. No entanto, precisa ser

sabido que muitas crianças que estão na rua têm interesse pela
escola, desejam e sonham com o retorno a uma vida comum e a uma
identidade que não as diferencie das outras crianças [adolescentes e
jovens] de sua idade e que as livrem dos estereótipos depreciativos.
Freqüentar a escola garante o sentimento de pertencer a um sistema,
que afasta da exclusão e insere num mundo que também pode ser
seu. (KOLLER, 2002, p.170).

Com o Pimentinha, ocorreu que ele procurou a escola, escolheu o Cícero
Barreto, noturno. Iniciou o curso. Tinha dificuldades. Envolveu-se com outros
meninos, em gangues, terminou cumprindo medida sócio-educativa pois
andava armado. Naquele primeiro ano terminou desistindo, agora quando
conversamos com ele para a pesquisa ele diz:
“eu estou no Cícero Barreto, estudo no horário da noite, entro às 7h e saio
às 10h20. Estou conseguindo acompanhar, por enquanto não está difícil.
Agora eu consigo acompanhar bem a escola só, por exemplo, Filosofia que eu
nunca vi, e agora tem e tenho dificuldade mas aos poucos vou
aprendendo”.(Pimentinha, 18 anos)

Com isto vimos que,
é preciso registrar que, além da forte seletividade que caracteriza o
acesso aos níveis pós-escolaridade obrigatória, a realidade dos
ensinos médios e superiores se apresenta com fortes segmentações
internas e disparidades quanto à qualidade do ensino oferecido em
diferentes regiões do país - e mesmo dentro da mesma região naquilo que se refere à origem social dos alunos matriculados.
Simplificando poderíamos definir o sistema educacional brasileiro
como sendo a supremacia da lógica das escolas ricas para os ricos e
escolas pobres para os pobres. Ou ainda, como comentou o
economista Luiz Gonzaga Belluzo contrariando a teoria do capital
humano, que, no Brasil, os pobres não são pobres porque não têm
uma educação de qualidade, mas não têm educação de qualidade
exatamente por serem pobres. (CARRANO e DAYRELL, 2002, p. 21 22)

Com todas estas situações colocadas até aqui vemos que a escola
sozinha não consegue dar conta de todos os problemas estruturais que as
pessoas trazem e que surge muito fortemente no desenvolvimento das
crianças e adolescentes, aparecendo de forma mais forte na escola, e a escola

sozinha não pode e não deve dar conta. Para que estes meninos e meninas,
além de ter acesso à escola, permaneçam e tenham sucesso eles necessitam
de uma rede de apoio ou bases de apoio.

4.7 A família e suas (im) possibilidades como um contexto de interrelações
Os meus sujeitos, como é a relação deles com suas famílias:
“Eu não tenho muita relação com a minha mãe porque nunca eu fiquei perto
dela, sempre eu fiquei longe dela, eu nunca tive o companheirismo dela. Eu
não convivo com ela”. Liane
“A relação com a mãe sempre foi boa mas com pai sempre foi meio
diferente. Porque se o cara tá desempregado o pai não aceita que o cara não
faz nada, já a mãe já aceita, mas o pai não consegue, fica brigando todo
tempo com o cara em casa, mas nada vê isso aí. Eles são legal sempre estão
por perto. Quando estou doente a mãe me dá um remédio em casa, senão ela
me leva no médico. Mas geralmente ela me dá em casa. Há dois dias eu
estava com um baita dum gripão, ela que me deu chá, me deu remédio. Eu me
dou bem com a mãe com o pai ele quando começa a falar alguma coisa não
para mais, ele não sabe parar de fala, e sempre a mesma coisa até que o
cara enche o saco. Ele quer que eu trabalhe, mas tem que entende que não é
só eu que estou desempregado tem vários”. Cláudio
“Eu gosto da mãe, só que ela fazia umas coisas erradas para o meu pai, eu
gosto dela sabe, mas o meu pai é o meu pai. Com o pai eu me dou melhor”.
Luiz
“A minha relação com a mãe melhorou, não estou morando mais com a mãe,
ela mora com o marido dela. Moro com meu irmão, só nós dois. Quem sempre
nos ajudou foi a avó. A mãe depois que o pai morreu tinha uns ataques. Ela
falava que ia se matar ia se atirar da ponte com minha irmã, eu ficava
maluco, passava cuidando para que isso não acontecesse”. Lauro
“A minha relação com a mãe hoje está bem, está bom, só está faltando o
emprego, mas ela entende, sabe que está difícil conseguir emprego quando
eu tenho eu ajudo em casa, quando eu não tenho, paciência, já falei para ela

que não vou roubar e nem matar. Às vezes dá discussão mas ela sabe, ela
entende. Eu falei para ela dos exemplos que está acontecendo com os jovens
da minha idade estão quase tudo preso, aquela gurizada que está lá no
presídio, tá louco. E não tem mais futuro depois de ser preso, se sem ter
problemas com a polícia é difícil arrumar emprego imagina depois de ser
preso, se puxa à ficha”. Lucas
“A relação com a minha mãe é horrível. Acho que a minha relação com a mãe
é horrível desde a separação dos meus pais, eu tinha dez anos. Tenho mais
três irmãos. E do meu pai é difícil saber dele, às vezes vejo ele mas não
pergunto prá ele como ele está, onde ele mora, nada. Nunca precisei deles,
nunca me apoiaram em nada, sempre fui esnobado por eles”. Michel.
“Com o pai sempre me dei bem com ele, apesar de ter sido criado pela minha
mãe e minha avó, porque o pai passou grande parte da minha vida preso. Do
meu pai eu sou o mais velho da minha mãe tem outra filha mais velha. Já com
a mãe a briga dela era porque eu queria sair para a fuzarca com os guris e a
mãe não deixava, ela queria que eu fosse alguém e não ficasse solto na vida
como os outros guris. Antes eu não parava em casa, não respeitava minha
mãe, a gente brigava bastante, hoje não. Hoje a coisa é mais tranqüila, acho
que porque eu me acomodei, fiquei mais velho”. Anderson
“Agora estamos nos compreendendo melhor o pai está trabalhando, a mãe
também, com as irmãs também está tudo bem, elas estão estudando”.
Pimentinha
“A relação com os meus pais hoje está mais ou menos. Eu tenho a minha
casinha nos fundos da casa deles, eu me dou bem com eles. É uma casa que
eu ganhei de um amigo que comprou outra e me deu essa. A minha casa está
pronta, mas só tem a minha cama. Eu não moro dentro dela, então não deu
para comprar nada ainda”. Omar
“Desde que minha mãe me separou fui morar com a minha avó, depois ela
faleceu, ela que me cuidava, ela me criou. Depois que ela faleceu eu tomei
conta de mim. A minha mãe mora com o meu padrasto, e eu não me dou com
ele. Tenho uma irmã que mora em Cambe, e é ela que vem me visitar aqui no
presídio”. Carolina
“Depois que o meu pai e a minha mãe se separaram parece que a minha vida
piorou, eu já levava uma vida irregular, tomava pau toda hora. Quando o meu
pai separou da mãe eu tinha uns nove anos, dez anos aí ficou pior. Aí, foi

quando eu comecei a dormir na rua, vocês iam me buscar lembra? Uma vida
sofrida, não é professora?” Eder.
“Meu pai é falecido. É uma situação terrível a minha família, porque a mãe
bebe desde os quinze anos direto até hoje, perdeu os filhos, somos dez,
tiraram deles, estão todos na Aldeia SOS, só que agora eu fui lá vê, eles não
estão mais na Aldeia estão numas casas, elas foram adotadas. Dois tinham
ficado na Aldeia e dois no Lar de Miriam, depois resolveram juntar todos na
Aldeia. Aí ficaram todos juntos. Acho que a mais velha tem onze anos. Era
uma situação muito complicada, nós já passamos por isso, eu e a Imago e tem
o Caio e o mais velho é o Reuni, está casado, tem 03 filhos, está
desempregado, tem 25 anos. Graças a Deus que tiraram as crianças deles.
Os que estão morando com eles é o Imago que fez 19 anos em outubro e o
Caio que tem 15 anos. Mas o Imago para mais na casa do lado ali do que na
mãe, está metido com drogas”. Roberto
As histórias das famílias que estes sujeitos trazem, é uma trajetória de
sofrimento, separações, dificuldades financeiras, problemas no relacionamento
afetivo. Observa-se fortemente a presença da mãe ou da avó na maioria dos
casos como a referência destes sujeitos, muito pouco eles falam do pai. “O
papel central da mãe como responsável pelos cuidados essenciais voltados
para a sobrevivência da criança pouco se alterou” (RIZZINI 2001, p. 32). A mãe
está presente em praticamente todas as atividades das crianças, seja em casa,
na escola ou em qualquer outro espaço social. Apesar de hoje termos
alterações nas relações pelas necessidades sócio econômicas das famílias, da
necessidade da mulher trabalhar fora de casa, mesmo assim “a mãe é tudo”
conforme eles mesmo dizem.

Temos hoje
uma enorme gama de fatores que afeta a vida familiar e seus valores
com muitas variações em diferentes culturas e mesmo em uma única
cultura. Entre eles, alguns destacam-se por provocarem
desequilíbrios e rupturas, como, por exemplo, o aumento da
população urbana, sem que existam condições adequadas para uma

vida digna; a alta incidência de pobreza e de desemprego; a
diminuição de investimentos públicos na área social; a violência e sua
relação com as redes internacionais de armamento e narcotráfico, a
migração permanente de um grande contingente de pessoas; a
acelerada deterioração do meio ambiente, entre outros. (RIZZINI,
2001, p. 32-33)

A medida que a sociedade se desenvolve, a família vem sofrendo diversas
transformações, que se manifestam no âmbito sócio-econômico-político e
cultural. Nesta situação, o assunto apresenta-se dotado de complexidade e
contraditoriedade.

Fonseca (1993) faz uma reflexão sobre casa/rua

dizendo que a casa representa tudo o que é família, segurança. Para a autora
“a palavra família se restringe no nosso imaginário à família conjugal, uma
família que implica a co-residência, dentro de uma mesma casa, de um casal e
seus filhos nada mais nada menos” (p. 31).

A família, em sua constituição histórica, é marcada pela mudança no que
se refere aos elementos que a compõem. O modelo tradicional, na maioria
composto por pai, mãe e filhos vem se reorganizando em novos arranjos
familiares, apresentando diferentes conformações de famílias, conforme
Samara (1992) que apresenta nove tipos de conformações familiares, como:
família nuclear podendo ser incluído duas gerações com os filhos biológicos;
famílias extensas neste caso incluindo de três a quatro gerações; famílias
adotivas temporárias; famílias adotivas que podem se bio-raciais ou
multiculturais; casais sem filhos; famílias monoparentais chefiadas pelo pai ou
pela mãe; casais homossexuais com ou sem crianças; famílias reconstituídas
depois do divórcio e várias pessoas vivendo juntas sem laços legais, mas com
forte compromisso mútuo.

Essas mudanças nos arranjos familiares ocorrem em qualquer classe
social porém as dificuldades de sobrevivência das famílias na forma que for
onde é mais marcada as diferenças são nas camadas populares. Neste estudo
estarei dando destaque à situação das famílias das crianças, adolescentes e
jovens em situação de rua.

A forma como as crianças e adolescentes em situação de rua se
encontram é um reflexo das condições que se encontram suas famílias. As
políticas públicas estão longe de oferecer uma infra-estrutura de serviços
básicos. Então as crianças e os adolescentes frente ao descaso das políticas
dependem exclusivamente das possibilidades de sua família. Temos
programas de renda mínima, estes auxiliam os mais necessitados mas não
resolvem o problema da falta de apoio à família e à comunidade na educação
de seus filhos.

Nesse sentido, o analfabetismo, a não-freqüência à escola, a entrada
precoce no mundo do trabalho, assim como o envolvimento da
criança em atividades ilegais e profundamente danosa ao seu
desenvolvimento integral estão fundamentalmente associados à
situação sócio econômica da família e a inexistência de
oportunidades que favoreçam seu desenvolvimento. (RIZZINI, 2003,
p. 104)

Fonseca (1993) observa em seus estudos que entre os grupos populares
existem estruturas familiares dinâmicas, diferentes dos grupos dominantes. Ela
verifica que um dos princípios básicos da organização familiar é a solidariedade
dos laços consangüíneos.
A família extensa é de suma importância. Freqüentemente há três
gerações morando dentro da mesma casa, sem falar dos tios que
vieram do interior, dos primos que estão dormindo no sofá. A
intimidade do casal e da família conjugal não consta entre os valores

prioritários do grupo e não é incomum ver a relação conjugal se diluir
e até se desmanchar diante desta vasta rede de parentes. Na
dinâmica do grupo, os parentes consangüíneos podem ser aliados
mais seguros e mais duradouros do que qualquer esposo.
(FONSECA, 1993, p. 33)

É importante desmistificar a questão de que as crianças, adolescentes
que estão em situação de rua não têm família, a grande maioria deles a
possuem e vivem com eles, os estudos de Fausto e Cervini (1991) apontam
nesse sentido. Também é importante levantar aqui que as famílias destes
meninos e meninas normalmente são acusados de negligentes por permitirem
que seus filhos vão para as ruas. Porém não podemos nos deter numa razão
tão simplista como sendo o motivo pelo qual eles estão nas ruas. Na verdade é
parte do problema mas não podemos menosprezar a situação de violência
vivida por estas pessoas quando eram crianças e adolescentes com suas
famílias.

Em Santa Maria, na pesquisa realizada por Socal et al (2003), quando
foram visitadas as famílias dos meninos e meninas que estão em situação de
rua na cidade foi confirmada a presença forte na maioria das famílias, da mãe,
porém encontramos em 30,4% das famílias que o pai ou o responsável
(podendo ser o padrasto) é o principal provedor, sendo seguido por 23,9% das
famílias, como sendo a mãe a principal provedora no sustento da família e em
8,7% das famílias obtivemos que o sustento provinha unicamente dos filhos.

É necessário considerar que
no Brasil a inserção da mulher no mercado de trabalho não foi
respaldada por um aparato público de assistência às crianças e
adolescentes. Sendo assim, as famílias das camadas populares
tiveram que desenvolver estratégias alternativas de cuidados, muitas

vezes recaindo sobre os avós, tios e irmãos mais velhos essa
responsabilidade e, em alguns casos, as crianças são deixadas
sozinhas. (RIZZINI, 2003, p. 163)

Nesse sentido está presente a falta de serviços públicos que possam dar
conta das crianças e dos adolescentes enquanto os pais trabalham. De acordo
com o Estatuto da Criança e do Adolescente no art. 3º “a criança e o
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana”, no art. 4º que garante a prioridade absoluta na formulação e
execução de políticas sociais públicas e no art.23 “A falta ou a carência de
recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão
do pátrio poder”. Salientando no Parágrafo Único deste artigo “Não existindo
outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o
adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá
obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio”, daí surgindo à
necessidade da rede que vai dar retaguarda a esta criança, adolescente e
jovem em sua trajetória.

Nesse sentido,
é importante evitar dois movimentos encontrados com freqüência em
nossa sociedade: o de acusar a família pela situação da criança ou
culpar a criança por sua vida na rua, sem lhes prestar qualquer tipo
de apoio ou alternativa. (...) a reflexão sobre a família tem aqui
especial relevância, porque sabemos que a história da criança
começa na família. Acima de tudo, é fundamental conceber o espaço
da família como estratégico. Um espaço a ser compreendido e
fortalecido quando se busca uma ação efetiva de proteção dos
direitos da criança e do adolescente. (RIZZINI, 2003, p. 178)

4.7.1 Constituindo família, sendo pais, novos contextos de significação do
humano
Dos meninos e meninas que são os sujeitos deste estudo seis deles têm
filhos, o Michel, Anderson, Eder, Bianca, Luiz e Liane. Para todos ter filhos é
ver a vida com mais responsabilidade, isto eles dizem:
“É bom, é muito bom... agora foi uma coisa que modificou muito a minha vida
em todos os sentidos. Aprendi a ter responsabilidade, estou vendo o que
meus pais passaram comigo. Estou começando a ver o que eles passaram
comigo. Vou tentar de todo jeito não fazer com ela o que meus pais fizeram
comigo, vou tentar de todas as maneiras, vou fazer o possível. No trabalho
ali dos carros eu tiro o que dá para nós três”. Michel
“Uma coisa muito boa que me aconteceu foi casar e ter filho é a melhor
coisa do mundo, muda a gente, a gente tem mais responsabilidade, é outra
coisa”. Anderson
“Eu não tenho namorado porque simplesmente eu não encontrei a pessoa que
me ajudasse, a criar minha filha, me apoiasse. Então, eu estou sozinha. Eu
quero alguém que me assuma e a minha filha, se não tivesse a minha filha até
que eu poderia namorar, mas com ela não dá para ser só um namorinho sem
compromisso”. Liane
“Os meus filhos, bah são coisa mais linda. Agora quando eu sair tenho que
arrumar um serviço para dar as coisas para os meus filhos. Um dia graças a
Deus eu vou ter os meus filhos do meu lado”. Luiz
“Tudo muda com um filho. Tudo, o amadurecimento foi crescendo, agora sou
responsável pela Luana, graças a Deus”. Bianca
“Que eu saiba tenho duas filhas. Uma tem 3 anos, eu não conheço e ela foi
dada e a outra também foi dada para uma tia dela ela nasceu com um
probleminha no coração, sopro no coração. Mas elas estão bem. Diz que está
sendo bem tratada, estão dando os remédios bem direitinho. Eu não quero
tirar elas deles, eu só quero ver, eu sei que elas estão bem lá. Quero ajudar.
Quando eu sair daqui eu quero ter uma vida organizada, coisa que eu nunca
tive”. Eder

Na fala de todos está presente a alegria de serem pais ou mães e a
responsabilidade com a vida dos seus filhos. Também eles começam a
entender o que os pais passaram, conforme a fala de Michel. Com certeza eles
gostariam de estar com os filhos no caso do Eder e do Luiz que além de
estarem presos, também estão separados dos seus filhos por problemas
familiares. E Bianca por uma necessidade de trabalhar, buscar a sobrevivência
deixa a filha com a avó, fazendo a circulação de crianças que Fonseca (1993)
faz referência. Também está presente na fala de Liane a preocupação em
conseguir alguém que a assuma junto com a filha. Normalmente é discurso
comum entre as pessoas quando dizem “quero ser diferente dos meus pais
com os meus filhos, quero dar para eles tudo que eu não tive”. Estes jovens
não são diferentes deste senso comum eles também querem dar a seus filhos
além de bens materiais, carinho, afeto e segurança que não tiveram em casa.

4.8 As Redes de Apoio no entrelaçamento de idéias e compromissos
sociais com a condição humana
Os nossos meninos e meninas sujeitos desta pesquisa nos falam um
pouco de suas redes de apoio:
Anderson (24 anos) conta:
“Eu usei drogas quando tinha uns 17 para 18 anos, por curiosidade, gostei. O
meu pai tinha saído da prisão. Eu fui morar com ele. E aí tudo ficou fácil
quanto às drogas”.
Ele estava vivendo esta situação mas houve bases de apoio como ele diz:
“Mas daí tinha pessoas que gostavam de mim e me aconselhavam para eu
largar disso, lá na escola e pessoas mais velhas da vila, e aí surgiu a minha
namorada e eu sabia que ela não ia me querer se eu usasse, e eu gostava

muito dela, gostei dela. Aí eu vi que não era certo, não era bom, aí eu sai,
deixei de usar”.
Nessa situação vivida por Anderson temos como base de apoio além dos
educadores da escola, pessoas mais velhas da vila e a namorada que
ajudaram nesse momento de sua vida.

Para Michel (21 anos), em sua história ele diz:
“antes dos dez anos, antes da separação dos meus pais era bom depois ficou
difícil, morei na rua também por causa da separação deles, nenhum deles
quis ficar comigo, não fiquei muito tempo na rua me acolheram”.
A partir de sua situação que foi ficar na rua, mas não por muito tempo
como ele fala, ele consegue apoio de familiares,
“arranjei alguém que me acolhesse, meus avós me acolheram, meus tios me
acolheram, eu fui crescendo assim, né na casa dos outros nunca do lado
deles, com o apoio deles”.
Observa-se pela fala de Michel o que FONSECA (1993, p. 115) chama de
“circulação de crianças” como sendo “um grande número de crianças passa
partes da infância ou juventude em casa que não a de seus genitores”. A
autora diz mais
se, por um lado, às vezes forma-se redes em função da sobrevivência
da criança, por outro lado, as crianças podem ser usadas como
elemento de troca, para consolidar certas redes já existentes. A
circulação de crianças compensa várias tendências que poderiam, de
outra forma, enfraquecer a solidariedade do grupo familiar como um
todo. Ao cuidar de um neto, por exemplo, a mulher justifica sua
demanda de apoio material e de afeto de seus próprios filhos. Além
de unir pessoas de gerações sucessivas, a circulação de crianças
pode também se contrapor à tendência masculina de se afastar do
grupo familiar. (FONSECA, 1993, p.121)

Para Liane que também vem de uma situação de problemas de
relacionamento com a mãe o primeiro apoio que ela encontra é na escola na
situação que ela vive de agressão, ela comenta:

“Quando eu sai da escola, foi quando eu fui para a Casa Abrigo de Meninas
depois de denunciar meu irmão por agressão, aí o Conselheiro Tutelar me
encaminhou para a Casa Abrigo, fiquei internada lá. Aí sai do colégio depois
de um tempo e fui estudar noutro colégio no Marieta Dambrósio, depois eu
saí da Casa abrigo, a minha mãe foi lá e me buscou. Daí eu me desentendi
com a minha mãe e quem me apoiou foi o pai da minha filha”.
Os apoios que Liane encontrou além da escola foi na Casa Abrigo de
Meninas, instituição pública, do Conselheiro Tutelar e do pai da filha.
Omar (23 anos), quando diz:
“Eu era um menino de rua, eu não tinha o incentivo de ninguém” observa-se
em sua fala a ausência de uma rede de apoio porém ele complementa,
“então daí, os professores iam lá aonde eu trabalhava, para dar aula prá
gente. Através da escola aberta é o que a gente é hoje, uma pessoa graças a
Deus bem educada, teve o apoio de pessoas boas. Eu era muito irritado.
Graças a Deus, hoje eu tenho orgulho em dizer, eu sou crente, sou da Igreja
Pentecostal Deus é Amor. Um dia se Deus quiser quero ser pastor”.

Na fala de Omar temos a ausência da base de apoio quando ele diz que
era um menino de rua não tinha o incentivo de ninguém, ai surgem os
professores e depois a igreja que se tornam a sua base de apoio.

Luiz tem 21 anos e está preso, quanto à família, ele não quer que o
visitem, sobre a mãe dos filhos ele está separado e ela também está presa, os
filhos estão com a sogra, então ele fala:
“O Lucas é que nem meu irmão desde que nós fomos lá para a escola nos
somos amigos. Foi lá no colégio que nós fizemos amizade e até hoje, eu gosto
dele prá caramba, como meu irmão, ele já veio um monte de vez me visitar
aqui”.

A situação da Caroline, 18 anos, está presa

“a minha avó faleceu, ela que me cuidava, ela me criou, desde aquela época
eu tomei conta de mim. Tenho uma irmã que mora em Camobi, e é ela que
vem me visitar aqui. Ah, eu tenho namorado, nós andava namorando na rua,
sabe. É preso. Ele caiu, sabe naquele assalto lá na caixa do Fórum sabe?
Quando eu cheguei aqui daí nós começamos a ficar junto, é ele que me ajuda,
porque a minha irmã vem todas as quintas, às vezes ela falha alguma e ela
me traz o que ela pode”.
Para Eder, 23 anos presidiário,
“tenho uma namorada, ela é ali da rua Bozzano mas está morando lá na vila
Carolina, ela tem filho tudo, ela já é mais minha mulher do que namorada, a
gente vive junto, quando eu sair daqui vou morar com ela, vou trabalhar para
ajudar ela”.
Roberto, 22 anos,
“fazem dois meses que estou em tratamento para o álcool. O tratamento é
no COMEN, tem um grupo de AA, eu vou na psicóloga. Tenho uma namorada
fazem três anos. A mãe dela é uma rica de uma pessoa, é como uma mãe
para mim, a mãe que eu não tive. Eu tive um problema sério de saúde aí, de
estômago, fiquei três meses, fui no médico eles não achavam nada, aí um lá
disse que era problema espiritual, aí eu procurei a igreja, graças a Deus
hoje Jesus, hoje eu creio em Jesus, sou da Igreja Quadrangular, antes eu
era guri não dava bola”.

O que os meus sujeitos trazem das redes de apoio que estão durante
seus percursos para Anderson aparece à escola, pessoas mais velhas da vila e
a namorada. Para o Michel os avós e tios. A Liane a escola, a Casa Abrigo e o
conselho tutelar. Para Omar a escola e a igreja. Para o Luiz um amigo. A
Caroline a avó, a irmã e o namorado, para o Eder a escola e a namorada e
para o Roberto a escola, a namorada, a sogra, o COMEN49 (psicóloga) e a
igreja.
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Conselho Municipal de Entorpecentes.

A rede de apoio resume-se na família, na escola, nas namoradas e
namorados, amigos, pessoas mais velhas da vila, igreja e também aparecem
Conselho Tutelar, COMEN, Casa Abrigo. Sendo estes últimos pertencentes à
rede de atendimento de serviços (rede de proteção) existentes no município.
Observamos com isso que para esses meninos e meninas os apoios informais
(família, rede de parentes e amigos) são os que estão mais presentes em suas
vidas. Os programas e projetos existentes na comunidade oferecem pouco
apoio a eles e as famílias aparecendo em algumas trajetórias.

Entende-se por redes de apoio ou bases de apoio (apoios formais e
informais),
aquelas fontes comunitárias e familiares que oferecem a crianças e
adolescentes segurança, relacionamentos afetivos, oportunidades
para o desenvolvimento de habilidades, amizades e autoconfiança;
bem como atividades e serviços que contribuam para o seu
desenvolvimento cognitivo, social, criativo, cultural, vocacional e
emocional. Embora alguns desses apoios possam ser obtidos nos
sistemas formais de educação e saúde, as bases de apoio,
geralmente, se referem aos apoios comunitários e fontes disponíveis
fora dos sistemas de escola e de saúde públicas. Em resumo, estas
bases de apoio englobam a atenção especial, as oportunidades, as
atividades, os programas, os lugares e os espaços que todas as
crianças e adolescentes tanto necessitam nesta fase especial do seu
desenvolvimento. Consideramos ainda, bases de apoio os elos
familiares e as redes de parentesco e de amizades. (RIZZINI, 2001 p.
6)

Em Santa Maria, verificando a rede de atendimento existente nas
diferentes regiões da cidade, temos uma precariedade muito grande destes
serviços50. O que existem são as escolas de educação infantil, porém são em
número insuficiente para a necessidade real das comunidades sendo este um
dos raros tipos de apoio formal existente. Os programas de complementação
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Dados contidos no Plano Plurianual de Assistência Social de Santa Maria para o período de
2002-2005, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

escolar oferecidos pelo poder público também são em número insuficiente
ocorrendo Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto (ASEMA) em três regiões
(sul, norte e oeste) da cidade para crianças e adolescentes. Ocorre também um
Programa chamado Centro Integrado de Comunicação para adolescentes dos
14 aos 16 anos no Centro da Cidade.

O que temos é muito pouco frente às necessidades da população,
precisamos, sem dúvida, de mais serviços e programas de apoio às famílias,
crianças, adolescentes e juventudes. É necessário considerar as demandas
destas comunidades, verificar o que desejam, o que necessitam e também
verificar o que estas comunidades, famílias já estão fazendo para apoiar suas
crianças e seus adolescentes.

A rede de apoio formal que aqui estão incluídas, escolas de educação
infantil existem, porém, em número insuficiente e com atendimento precário. As
iniciativas complementares ao período escolar, públicas, são praticamente
insignificantes pela demanda. Oportunidades de recreação e programas para
os adolescentes os que ocorrem são normalmente de curta duração. Pela
pesquisa realizada por Socal et al (2003) já citado no decorrer deste trabalho,
foi obtido quando das entrevistas com os familiares das crianças e
adolescentes em situação de rua que 68,1% não participa de nenhuma
atividade na comunidade. E quando da situação das famílias de Santa Maria no
geral (entrevistadas 2000 famílias) obtivemos que 67,3% não participam de
atividades na comunidade. Na realidade a oferta de Lazer, um direito, como

política pública atinge no geral 31% da população. E as ofertas de lazer que
existem resumem-se a quadras de esportes e de brinquedos.

Observa-se pelos dados fornecidos pelas Secretarias Municipal de
Educação e Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Santa Maria que
nas regiões centro, leste e oeste funcionam as sedes dos respectivos
Conselhos Tutelares que devem defender os direitos das crianças e dos
adolescentes segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo que a
retaguarda que deveria ser dada pelo poder público aos Conselhos Tutelares
com programas e projetos para o encaminhamento das crianças e dos
adolescentes atendidos pelos Conselhos não dá conta das necessidades
existentes.

Na falta de outras instituições sociais ou mesmo precariedade das que
existem, as igrejas constituem uma importante base ou fonte de apoio formal
ou informal. Nas comunidades elas oferecem alguns serviços formais como
recreação,

educação

infantil,

alfabetização,

computação,

catequese,

participação em corais, danças. E também oferecem no caso destes sujeitos
apoio espiritual.

São quatorze anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA - Lei 8069/90 e muitas das inovações que esta lei aponta ainda estão
longe de sair do papel em sua integralidade. A partir do ECA crianças e
adolescentes passam a ser vistos como sujeitos de direitos. A natureza desta
Lei é exatamente dirigida à proteção integral de crianças e adolescentes.

Os princípios basilares e fundantes do Estatuto estão pautados num
sistema de garantia de direitos onde primeiramente é necessário falar sobre a
máxima priorização da efetivação dos direitos da criança e do adolescente
vindo daí a questão da “prioridade absoluta”51 conforme o artigo 4º do ECA já
citado anteriormente. Em segundo lugar está presente a descentralização
político-administrativa que traz, a municipalização da política da criança e do
adolescente. Em seguida temos que a participação da população será por
meio de organizações sociais representativas, na formulação de políticas
públicas e no controle das ações nos níveis federal, estadual e municipal.

O Sistema de Garantia de Direitos está apoiado em três eixos: Promoção
(Atendimento Direto), Controle (Vigilância) e Defesa (Responsabilização). O
eixo da promoção está voltado ao cuidado para que os direitos se realizem.
Este cuidado é função principalmente das políticas sociais básicas que devem
responder às necessidades humanas. Nesse sentido, os principais atores
deste eixo são os diferentes setores públicos (saúde, educação...) e os
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Setoriais
(Assistência Social, Saúde, Educação).
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Art. 4º - “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária”.
Parágrafo Único - A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e
socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência do atendimento nos serviços públicos ou
de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e a juventude.

Quanto à defesa dos direitos, o Sistema de garantias prevê uma função de
responsabilização, nos casos de omissão, falta de oferta ou oferta irregular dos
direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 98)52, por
parte da família, da sociedade ou Estado. Os atores que atuam nessa área
são: o Ministério Público: Ministério do Trabalho; Conselho Tutelar; Judiciário;
Defensoria Pública; dentre outros.

E no eixo do controle social ou vigilância que está voltado ao
acompanhamento e fiscalização do cumprimento dos direitos sociais,
diferentemente do enfoque tratado no controle das “ações de atendimento”,
previstas no Sistema de Garantias, que tem uma função de mensurar o
impacto social no atendimento as necessidades humanas. Neste eixo, os
atores são as organizações da sociedade civil, articuladas ou não em fóruns de
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

As diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente são a formulação e
avaliação de diretrizes e políticas, em regime de co-gestão democrática, com a
participação da sociedade civil organizada, por meio dos Conselhos dos
Direitos que são deliberativos e normatizadores.

Abordamos então a natureza, os princípios e as diretrizes do ECA e os
três eixos do Sistema de Garantia de Direitos. Isto está escrito na Lei, porém,

52

Art. 98 - As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.

como tirar do papel para que efetivamente tenhamos uma política
municipalizada da criança e do adolescente? Observamos em nosso percurso
na atuação com crianças e adolescentes em situação de rua que ainda não
temos de fato, conforme Costa (1991): vontade política dos nossos
governantes;

capacidade

de

articulação

interinstitucional

dos

setores

envolvidos; elaboração conjunta de propostas de trabalho integrado; formação
de pessoas para aderir, compreender e operar este novo modelo de
atendimento; recursos físicos e materiais capazes de garantir o processo e a
efetivação de mecanismos permanentes de acompanhamento e avaliação. E a
falta de operacionalização destes fatores retarda a efetivação do Estatuto da
Criança e do Adolescente.

No artigo 86 do ECA temos que “a política de atendimento53 dos direitos
da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de
ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios”. A partir deste artigo entendemos que as
entidades de atendimento podem ter um papel importante nesta mudança de
paradigma. Assim, a partir desta Lei devem ser abandonadas às ações
isoladas, e passar-se a construir ações em rede, que deveriam envolver o
Estado, a família, a sociedade civil, os Conselhos Tutelares, os Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e as entidades de
atendimento. Isso é o que está na Lei porém ainda não saiu do papel.
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A política de atendimento encontra-se disciplinada nos artigos 86 ao 89, do ECA.

Para Garcia (1999), ainda existe uma distância das entidades de
atendimento em relação às redes de estudo e pesquisas das instituições de
defesa dos direitos. Faz-se necessário articular as entidades de atendimento
para que aquelas que fazem a execução direta possam trazer subsídios e
discutir, no âmbito da sociedade civil, esses programas, e propostas para
poder enriquecer as políticas públicas de forma que elas sejam mais universais
e adequadas ao Estatuto.

Vemos, como necessária uma articulação destas entidades, digamos em
rede, para que seja possível colocar o que têm em comum, as práticas, os
problemas, montar estratégias de financiamento, sensibilizar a sociedade civil
para que se envolva com as questões da criança, do adolescente e da
juventude. Mas o que entendemos por rede?

Vamos partir de uma idéia bem elementar de rede

trata-se de uma articulação entre diversas unidades que, através de
certas ligações, trocam elementos entre si, fortalecendo-se
reciprocamente, e que podem se multiplicar em novas unidades, as
quais, por sua vez, fortalecem todo o conjunto na medida em que são
fortalecidas por ele, permitindo-lhe expandir-se em novas unidades
ou manter-se em equilíbrio sustentável. Cada nódulo da rede
representa uma unidade e cada fio um canal por onde essas
unidades se articulam através de diversos fluxos. (MANCE, 1999,
p.24)

Tendo presente esta idéia de rede vemos que a doutrina da proteção
integral trazida pelo ECA vislumbra uma nova forma de execução da política e
de seus respectivos agentes. Nenhum serviço, programa ou equipamento
social pode ser pensado como sendo um fim em si mesmo. Com isso

preceitua-se a incompletude dos serviços, dos programas, e das políticas.
Trabalho em rede é estratégia, é meio, é a efetiva operacionalização da
sonhada integração, parceria, interface e tantos outros nomes dados na busca
de uma nova concepção das políticas sociais para dar conta da proteção
integral de crianças, adolescentes e jovens.

Considerando esta visão de rede observamos que ainda, mesmo já tendo
passado quatorze anos do ECA ainda, não temos efetivamente em Santa
Maria um trabalho em rede pois para termos uma articulação interinstitucional
devemos ter como resultado uma proposta que, além de superar os
paralelismos, as superposições, as divergências, os antagonismos entre as
instituições envolvidas seja capaz de coordenar as ações em função de
objetivos comuns, através da negociação e do consenso. Mas para podermos
realmente pensar em trabalho em rede precisamos investir em formação de
pessoal para que ocorra o entendimento sobre o que é trabalhar em rede e as
vantagens dessa forma de trabalhar, porque o que ocorre até o momento é
que as maneiras de entender e agir da cultura organizacional do passado
reproduzem-se no interior da nova proposta, acabando por descaracterizá-la
completamente.

Entendemos que o trabalho em rede destaca exatamente a incompletude
dos serviços e a importância de sua integração a partir de um diagnóstico
realizado na intenção da promoção e garantia dos direitos da criança e do
adolescente. Temos clareza sobre a necessidade de trabalhar para a
universalidade dos direitos, porém existem situações onde temos que intervir

para efetivar o acesso aos direitos que já foram negligenciados ou inexistem
para determinado grupo da população. São muitos os grupos que temos nestas
situações, neste trabalho, nos detemos nas crianças, adolescentes e jovens em
situação de rua. Onde as políticas públicas já falharam com eles e suas
famílias. Como seria esta rede de atendimento para que eles pudessem ter
acesso, permanecessem e tivessem sucesso na escola? Como crianças,
adolescentes e jovens com direito à educação (uma das políticas sociais
básicas) e a todas as outras políticas públicas?

Acreditamos que esta rede deve estar formada dos seguintes serviços:
Programa de Abordagem de Rua; Escolas de Educação Infantil, de Ensino
Fundamental, Educação de jovens e Adultos, Ensino Médio; Conselhos
Tutelares; Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto; Abrigo (para quando for
necessário); Repúblicas Protegidas (para aqueles meninos e meninas que não
tem mais como voltar para casa); Programa de Orientação Sócio-Familiar;
Programa de Renda Mínima às Famílias; Programa de Geração Trabalho e
Renda (para as famílias e para os adolescentes a partir dos 16 anos) estando
aqui também contemplado curso de preparação para o trabalho; Serviço
Especializado de Atendimento a Dependentes Químicos, álcool e para pessoas
em sofrimento psíquico; Serviço Especializado a Vítimas de Maus Tratos e
Abuso Sexual. E outros que se fizerem necessários à melhoria da qualidade de
vida destas pessoas para efetivamente poderem ser cidadãos e/ou cidadãs.

Contudo,
a tarefa é de tal ordem que somente uma abordagem de trabalho em
rede,
associando
organizações
governamentais
e
nãogovernamentais, pode vir a ter a chance de contribuir para a solução

do problema, desde que haja uma perspectiva comum entre as
partes. Mais do que nunca, este é, provavelmente, o momento de
elaborar um modelo de desenvolvimento caracterizado pela análise
profunda da relação entre economia e sociedade. (RIZZINI, 2003, p.
98-99)

Os sujeitos deste estudo tiveram acesso a alguns serviços da rede aqui
citados, todos eles passaram pela abordagem de rua e pela escola de ensino
fundamental. Suas famílias fizeram parte de programa de renda mínima, porém
não houve acompanhamento destas famílias (nem para avaliação, nem para
participação de programas de geração trabalho e renda e tampouco para
preparação para o trabalho sendo somente repassado o dinheiro - Programa
Piá 2000). As famílias também tiveram acesso a serviços especializados para
dependentes químicos, álcool e sofrimento psíquico porém de forma
centralizada (necessidade de deslocamento de suas moradias até o serviço
oferecido), sendo este um complicador pela necessidade de deslocamento que
traz custos. Sete dos sujeitos necessitaram do trabalho dos Conselheiros
Tutelares (Pimentinha, Michel, Liane, Luiz, Ronaldinho, Carolina e Eder). E
uma das meninas a Liane passou pelo serviço de abrigagem. Seis deles
(Lauro, Lucas, Pimentinha, Bianca, Roberto e o Omar) tiveram acesso a cursos
de preparação para o trabalho, fora da escola, no SENAI e na Gráfica Pallotti.
Aos demais serviços eles não tiveram acesso.

Trago aqui algumas histórias dos meus sujeito que conta um pouco desta
passagem pelos serviços da rede:

A História de Liane

Liane tinha mais dois irmãos na escola, esta família fez parte do Programa
de Renda Mínima do Governo do Estado - Piá 2000.

Liane tinha problemas

sérios com a família. O irmão mais velho era bastante comprometido pelo uso
de drogas e era apoiado pela mãe. Ela sofreu muito com essa situação,
conforme ela mesmo conta,
“era complicado, eu queria ir para a frente, eu tinha vergonha de ir para o
colégio, porque cada vez que eu ia para o colégio, eu ia marcada, eu ficava
com vergonha dos meus colegas ou das minhas professoras, mas eu fui
vencendo”.
Liane era agredida pelo irmão, em suas palavras era “porque tinha
ciúmes, ele queria eu para ele, entendeu, aí eu não quis ele, ele é meu irmão.
Somos irmãos de sangue sim”.
“Ele é drogado, mas ele sempre foi apaixonado por mim, ele sempre foi a fim
de mim. E eu sempre coloquei para ele que não, que eu nunca iria ficar com
ele, nem viver com ele, porque eu sou irmã dele. Então ele deveria me
respeitar, ele não entendia isso. Ele tentou, mas nunca conseguiu”.

As agressões que a Liane passou foram tantas que vínhamos conversando
com ela para que ela tomasse uma atitude, conversamos com a mãe ela negou
que houvesse qualquer situação. Até que um dia, ela chegou toda machucada
no rosto então, uma colega a levou para registrar ocorrência na Delegacia da
Mulher. Liane foi afastada da família, encaminhada para um abrigo pelo
Conselheiro Tutelar.

Liane encontrou uma rede de apoios na rede de atendimento, na escola
com seus educadores (professores e funcionários) e colegas, passou por um
abrigo, teve um Conselheiro Tutelar. Uma família a levou para morar com eles,
Liane tinha a idéia de que seria adotada porém ela já tinha seus 15, 16 anos e

é difícil a adoção nessa idade. Na realidade a queriam como empregada
doméstica. Ela fazia confusão nessa relação pois chamava estas pessoas de
pai e mãe. Nessa família não permaneceu. Teve um namorado que é o pai da
filha que deu apoio por um certo tempo, esta relação também não durou. O pai
da menina não queria filhos então, a deixou. Voltou a morar com os irmãos.
Passou um tempo sozinha, trabalhando como babá. Voltou a estudar agora na
Educação de Jovens e Adultos, numa escola perto de sua casa. Hoje ela está
vivendo com um aluno da escola que sempre foi apaixonado por ela, e está
grávida novamente.

A história de Ronaldinho
Ronaldinho quando ainda tinha seus pais freqüentava a escola Pão dos
Pobres, dormia nas aulas indo bilhete para casa quase todos os dias. Terminou
saindo da escola e indo para a rua onde participou do trabalho de abordagem
de rua que realizávamos. Quando iniciou a escola foi dos nossos primeiros
alunos. Fez vínculos com os educadores, na metade do ano a mãe faleceu e a
escola era a referência dele, foi nos avisar e ficou o tempo todo na escola.
Passado um tempo o pai faleceu e ele ficou com dois irmãos que morreram de
overdose. Eles são vários irmãos e tem a irmã mais velha, que todos quando
estão com problemas, se socorrem com ela. Ele ia na escola e à noite
trabalhava, cuidando carros. Cometeu algumas infrações esteve na FEBEM por
pouco tempo.

Saiu da escola, estava envolvido com drogas e continuava cuidando
carros, teve uma namorada que era portadora do vírus da aids, se contaminou.

A namorada foi para a FEBEM em Porto Alegre ele continuou por aqui
cuidando de carros, vendendo drogas e se envolvendo em pequenos furtos,
assalto a pessoas durante a noite. Foi preso, no presídio já era maior de
dezoito anos.

Observando a história de cada um destes sujeitos percebe-se que muito
pouco eles tiveram o apoio da rede de atendimento. O que foi mais presente na
vida de todos eles, dos serviços da rede, foi à abordagem de rua, a escola, o
conselho tutelar, abrigo e preparação para o trabalho.

Então vemos que para a efetiva execução das políticas públicas,
principalmente as políticas sociais básicas (educação, saúde...), elas
necessitam estar articuladas em rede para um melhor aproveitamento de
recursos, atendimento aos direitos das crianças, adolescentes, jovens e suas
famílias. RIZZINI (2003, p. 116) afirma que “as trocas de experiência entre as
redes são extremamente preciosas, podendo vir a exercer grande peso junto a
governos. Está se tornando evidente que o potencial das redes pode ser
ampliado ainda mais através da experiência partilhada”. Aqui em Santa Maria
temos os serviços mas não podemos dizer que os temos articulados em rede.

Dentre as histórias dos meninos e meninas vou destacar a de Anderson
na utilização da rede, ele como criança, adolescente e jovem. Teve acesso ao
serviço de abordagem de rua, a escola, foi para programa de geração trabalho
e renda. Depois ele casou, teve um filho. O que ele diz: “É uma coisa muito boa

que me aconteceu foi casar e ter filho é a melhor coisa do mundo, muda a
gente, a gente tem mais responsabilidade, é outra coisa”.

Este menino nasceu prematuro e tem um problema de saúde sendo
tratado primeiramente aqui no Hospital Universitário de Santa Maria, porém
chegou um momento que os médicos disseram que ele fosse para Porto Alegre
que lá ele iria ser melhor atendido pela situação que estava. A esposa dele
pediu demissão no emprego para poder ter dinheiro e eles foram de ônibus.
Tiveram o atendimento, gastaram todo o dinheiro que tinham, voltaram para
Santa Maria, porém precisavam retornar com o menino. Não tinham mais
dinheiro, nem de onde tirar. Ele ficou sabendo que a Secretaria de Saúde tinha
a obrigação de fazer o transporte deles para Porto Alegre caso não houvesse o
atendimento aqui. Procurou a Secretaria e lá informaram que não tinha viatura
disponível, que era difícil. Ele ficou sabendo pelos amigos e pessoas com
quem conversava que deveria entrar com um pedido pelo Ministério Público
(Promotoria da Infância e da Juventude). A Promotoria se manifestou para o
imediato deslocamento da ambulância com o menino para ser atendido em
Porto Alegre. Ele conta que agora quando precisa é só chegar, que é
encaminhado imediatamente.

Com esta história relatada pelo Anderson, o que ocorreu, ele, pessoa
numa necessidade soube buscar o serviço, não por um conhecimento da Lei.
As pessoas precisam saber onde estão os serviços e como buscá-los. Isto
acredito faz parte do processo de construção de cidadania.

4.9 A história dos jovens além da linha do tempo cronológico: como eles
estão? Que conquistas consolidaram? Quais as realizações? Quais as
frustrações?
Lauro
“Estou trabalhando no jornal de segunda a sábado, entrego jornal. Começo a
trabalhar às 2:00 h da manhã. Foi o único que consegui. Trabalhava de
vendedor no centro, mas lá não dava lucro. Hoje eu ganho um salário de R$
200,00. Quero trocar de serviço, estou procurando. Não estou estudando.
Queria fazer um curso”. Lauro
Lúcio
Quando foi realizada a entrevista a situação do Lúcio era:
“Está boa, só falta alguns” detalhezinhos “que logo, logo vai se resolver,
emprego, está difícil, mas é só procurar, fazem dois anos que estou
procurando. Quero trabalhar em Serviços Gerais que é o que sei fazer. No
clube Santa-mariense trabalhei de garçom, sai de lá porque mudou o
presidente senão estaria lá até agora.
Estou namorando uma menina lá de perto de casa. Ela tem 16 anos e
terminou o primeiro grau. Ela quer trabalhar primeiro porque a mãe dela não
tem condições de comprar material, as coisa necessárias para a escola. Por
enquanto casar eu não penso, tenho 20 anos se eu casar é lá pelos 40, 35.
Dos colegas da escola não tenho mais contato, com quem eu mais conversava
era com o Luiz agora ele está preso“.
Depois disso conversamos o ano passado 2003 e ele contou “Estou
trabalhando na entrega de jornal, pego meia noite e largo às oito horas da
manhã. Voltei a estudar”.
Pimentinha
“Não estou trabalhando. Empregado assim não mas faço biscate por fora.
Estou ajudando a fazer uma casa, de servente de carpinteiro. Estou
estudando no 2º grau. Agora no momento queria servir no quartel. Mais para
diante quero ser um brigadiano”. Pimentinha.
Michel
“Trabalho cuidando carro, como não tenho estudo não aproveitei, então fica
difícil um outro trabalho. Quando vou procurar trabalho chego bem ajeitado
como se fosse da alta sociedade, que nem eles dizem que querem, mas curso
não tenho nenhum na verdade. Sabe às vezes eu penso em voltar a estudar

porque sei que não tenho estudo, não tenho curso nenhum, então fica difícil
conseguir trabalho. Sobre estudar no EJA, o problema que os cursos
gratuitos são à noite no horário que trabalho e de tarde é só pago. Não
tenho como pagar”. Michel.

Anderson
“Hoje minha vida é outra, melhorou bastante de uns anos para cá. Em tudo,
familiar, hoje eu tenho família, tenho filho, tenho uma casa, com tudo
dentro não dependo dos meus pais, trabalho, essas coisas assim. Eu trabalho
na PRT54. Voltei estudar de novo de noite numa escola municipal de noite, no
EJA. É bem bom estudar de noite, eu não sei se é porque eu estou mais
interessado, eu quero passar, eu quero terminar os estudos, mas eu gosto de
lá”. Anderson.
Cláudio
“Mais ou menos, tou desempregado, só em casa, tou procurando. Namorada
não tenho agora, já tive várias. Penso terminar de estudar, eu estou na 7ª
série só que eu estava desempregado e me surgiu esse emprego. Aí tive que
largar a escola, perdi o emprego depois, aí não dava para voltar, já era quase
fim do ano. Quero fazer uma casa, ter o que é meu”.
Omar
“Na minha vida tá acontecendo só coisa boa, eu tô bem, tou trabalhando. Eu
trabalho na realidade na reciclagem, hoje eu estou de caseiro na eletrônica.
Mas eu trabalho na reciclagem. Eu junto material na rua, trabalho de
carreta, eu tenho a minha própria carreta e eu entrego ali no parque Dom
Antonio Reis. Eu ganho por peso. O preço é variado, cada coisa tem um
preço. Dá para sobreviver. Quanto à escola eu tinha feito a minha matrícula
na escola aberta no EJA de noite, mas não deu para freqüentar.” Omar
Bianca
“A minha vida hoje vou levando a medida do possível. De vez em quando eu
vendo churrasquinho, trabalho no bar do meu compadre. O problema é que
eu não fiz ainda a minha carteira de trabalho, porque eu não tenho dinheiro
para tirar foto. Não voltou para a escola”. Bianca
Bianca deixou a filha aos cuidados da mãe e foi para Taquari trabalhar
como prostituta com uma amiga e agora está grávida.
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Prestação de Serviços de Terceiros.

Liane
“Trabalho cuidando de uma casa, limpo e cuido de uma criança. Estou
estudando aqui na escola perto de casa, tenho todo apoio da escola, estou
repetindo a 3ª e 4ª porque não consta que eu cursei até a 5ª no EJA, lá no
Marieta D’Ambrósio. Extraviaram. Então só consta o que eu estudei no Pão
do Pobres, na Escola Aberta eu não cheguei a trocar de etapa. Tenho hoje
uma filha, desde o dia que eu aprendi a ser mãe, mudou muito a minha vida.
Eu tenho vontade de namorar, mas não dá certo, é meio difícil, já para mim
namorar eu deveria encontrar uma pessoa que compreendesse eu, que
poderia me ajudar a criar a minha filha, então fica difícil. Então eu não
tenho namorado porque simplesmente eu não encontrei a pessoa que me
ajudasse, a criar minha filha, me apoiasse. Então, eu estou sozinha. Eu quero
alguém que me assuma a minha filha, se não tivesse a minha filha até que eu
poderia namorar, mas com ela não dá para ser só um namorinho sem
compromisso “. Liane
Esta situação da Liane aqui relatada foi em 04 de junho de 2003, hoje
agosto de 2004, ela tem um companheiro que assumiu sua filha, engravidou
desse menino, aluno nosso da escola. Nasceu o nenê, uma menina.

Roberto
“A minha vida hoje, ela se encontra bem até porque eu estou com saúde.
Porque saúde em primeiro lugar, eu tive um problema sério de saúde aí, de
estômago, fiquei três meses, fui no médico eles não achavam nada, aí um lá
disse que era problema espiritual, aí eu procurei a igreja, graças a Deus
hoje Jesus, hoje eu creio em Jesus, antes eu era guri não dava bola. Então
para mim hoje está bom. Tenho uma namorada fazem três anos que estou
com ela. Ela está estudando, vai fazer concurso para funcionária da
Universidade. Estou trabalhando, alugo uma peça para morar, pago a comida
e a minha higiene, minha roupa. Não vivo folgado mas dá para pagar as
minhas coisas, dá para me defender, “sólito”, porque ela mora lá na
Tancredo Neves (COHAB), e eu aqui na Nonoaí. Ela mora com a mãe, os pais
dela são separados. A mãe dela é uma rica de uma pessoa, é como uma mãe
para mim, a mãe que eu não tive. Queria ir para o quartel na época me
inscrevi, peguei a terceira, excesso de gente. De cento e vinte, cem foram
dispensados, só ficaram 20. Foi uma pena porque eu queria tanto ir para o
quartel, era a chance que eu teria de me erguer um pouco. Eu sou
interessado, poderia fazer um curso lá dentro, oficina de mecânica. Depois

que eu sai de lá da Escola Aberta fui fazer o Supletivo na escola Dom Luiz
Sartori que era perto da minha casa, ali na zona sul, estou na 8ª série”.
Roberto
A situação destes meninos e meninas, mesmo sendo um percurso de
pobreza, de perdas, de faltas comparando com os dados trazidos por Rizzini
(2003), sobre a situação dos meninos e meninas em situação de rua no Rio de
Janeiro e aqui em Santa Maria temos uma situação que podemos dizer seja
possível de ser contornada partindo de uma ação conjunta e articulada do
poder público, das organizações governamentais e não-governamentais. Basta
que tenham vontade política para efetivamente reverter à situação, não
somente dos que já estão em situação de rua (visibilidade) mas trabalhando as
crianças, adolescentes, jovens e suas famílias que ainda estão nas
comunidades de forma preventiva através da rede de atendimento e do
fortalecimento das bases de apoio.

Luiz
Está preso por furto.
“É hoje, eu não vou dizer que não sofro, eu sofro. Eu estou aqui dentro sabe,
é mas tenho que dar mais valor a minha vida, agora quando eu sair tenho que
arrumar um serviço para dar as coisas para os meus filhos. Um dia graças a
Deus eu vou ter os meus filhos do meu lado. Fazem dez meses que eu estou
aqui, eu tenho 02 meses de redução agora faltam dois meses para eu ir
embora. Quando eu entrei dentro da cadeia até comecei a estudar porque
tem remissão para ir embora mais cedo sabe, mas daí eu arrumei um serviço
no corredor da galeria, mas daí eu estou de plantão e estar de plantão
recebe remissão direta sabe, e a aula ganha remissão mas não é igual a do
plantão, é diferente. Então não dá para estudar, eu não tenho tempo porque
eu estou de plantão. Vou sair daqui, vou para o semi aberto, ali na frente, aí
vou começar a trabalhar na prefeitura, até conseguir um outro serviço. O
trabalho pela prefeitura é para varrer rua. Eu estou aqui dentro sabe, é mas
tenho que dar mais valor a minha vida, agora quando eu sair tenho que

arrumar um serviço para dar as coisas para os meus filhos. Eu vou pagar e
vou sair dessa. Eu tenho fé, Deus está sempre do meu lado. Meu pai tem 70
anos e depois que ele morrer já era, e eu não vou ver mais ele, eu gosto
muito dele”. Luiz
Ronaldinho
Está preso por furto.
“Quando eu sair daqui, vou para o EJA. Eu quero aprender a escrever sem
parar assim, corrido tudo, isso eu não consigo fazer. Saindo daqui vou
procurar viver a minha vida, procurar trabalhar, ter as minhas coisas, achar
uma companheira se já não saiu não é”. Ronaldinho
Ronaldinho ficou preso um ano e saiu para a externa (durante o dia
trabalha e a noite volta para o presídio). Só que ele não retornou para cumprir a
medida, está foragido.

Eder
Foi preso por furto.
“Eu já fui julgado peguei sete anos, já cumpri a metade, não trabalho aqui.
Quando eu sair daqui eu quero trabalhar e fazer um Supletivo, eu estava
estudando aqui, estava indo certinho, sabe professora, mas acabei
desobedecendo às regras e perdi a escola, aí estive em Uruguaiana, fiquei
três meses. Lá é muito ruim”. Eder
Eder está hoje na externa trabalhando durante o dia numa fábrica de bolas
e a noite retorna para o presídio.

Carolina
Carolina está presa por tráfico de drogas.
Quanto tempo tu vais ficar ainda?
“Não sei ainda, não fui à audiência, já fazem três meses que estou aqui. Mas
eu acho que não vou ficar muito, porque eu trabalho desde que eu cheguei
aqui, trabalho na limpeza, aqui na frente. Limpo toda à frente, limpo a gaiola

ali aonde vocês entram, sabe? Eu imagino, tudo indica, que eu trabalhando eu
fique uns oito meses, aí eu vou para o externo, tudo indica, não é, mas não
sei o certo. Esses dias falei com o Juiz, e ele me disse que acha que vão me
dar três anos fechada, se eu não tivesse trabalhando eu teria que ficar dez
meses na tranca sem trabalhar daí eu ia para o externo. Como eu estou
trabalhando eu acho que vou ficar sete meses no máximo e depois vou para o
externo. Aí no externo eu vou ter que trabalhar na Prefeitura, de manhã
(varrer rua, essas coisas), porque eu vou precisar ter algum dinheiro para
pagar aluguel, preciso garantir o aluguel pelo menos. O resto eu janto e
almoço na minha irmã, mas ao menos o aluguel garantido”.
O que tu pensas fazer da tua vida depois que saíres daqui?
“Esses dias eu estava conversando com as gurias lá na cela, dizendo que eu
não posso sair na condicional, e as gurias perguntaram por que, eu não tenho
condições de sair agora e alugar uma casa direto, e me manter, se eu sair
assim sem nada eu vou me envolver de novo com as drogas. Vou ser obrigada,
não tenho estudo, não tenho nada, não tenho serviço fixo, não tenho
carteira assinada, não tenho nada, então ninguém vai me dar serviço, agora
se eu saio para o externo eu vou ter esse emprego pela prefeitura e vou
poder pagar um aluguel para poder deixar as minhas coisas, são cento e
vinte reais, se eu arrumo um quarto por oitenta reais, ainda sobra quarenta
para mim me manter, sabe me preocupa muito eu ter um lugar para deixar as
minhas coisas, e eu estando no externo às sete horas tem que vir para a
cadeia
então
dá”.
“Tenho namorado, ele está aqui dentro também, é o Nei. Nós andava
namorando na rua, sabe. É preso. Ele caiu, sabe naquele assalto lá na caixa
do Fórum sabe? Quando eu cheguei aqui daí nós começamos a ficar juntos, é
ele que me ajuda, porque a minha irmã vem todas as quintas, às vezes ela
falha alguma e ela me trás o que ela pode, e aqui agente precisa de shampoo,
condicionador, sabonete, papel higiênico, absorventes. A única coisa que eles
dão aqui é pílula e camisinha”.
“Sabe Nara, eu acho que a gente tem que tomar a primeira queda para se
orientar. Porque se eu não tivesse essa queda eu ia continuar, até...”.
Como é isso aqui?
“É horrível, agora eu não tou... estou mais calma, eu estou sempre com o meu
parceiro todos os dias, as gurias são todas minhas amigas, agora estou
trabalhando, mas antes não, quando eu cheguei era aquele peso, assim, as
outras te olhando com cara feia, não tinha ninguém para conversar, tem
dezessete mulheres aqui, na minha cela tem cinco. Quatro dormem em

camas e tem uma no chão, no começo era bem ruim mesmo. Eu trabalho das
sete e meia até às nove e meia mais ou menos, quando termina o serviço eu
entro para a cela. Tomo café na cela. Ao meio dia a gente faz o nosso
almoço, a gente faz não, a gente retempera a comida que vem, não entra
nada cru, que é muito ruim, nós temos um fogãozinho. A comida da cadeia é
horrível, não horrível, mas muito relaxamento dos caras. Daí a gente faz,
improvisa o nosso lanche também. Depois do almoço eu sesteio até às duas
horas, tomo o meu banho e vou para o sol, aí eu fico na janelinha do Nei
namorando todo tempo. Eu fico até as quatro na janela dele, e depois ele sai
para o pátio, aí ele fica na minha janela. Quinta a gente tem visita, sábado
tem vista e domingo tem visita”.
Tu lês alguma coisa?
“Não tem muita coisa legal, assim livros, o que mais a gente lê são
revistinhas de sonhos, signos, tem uma guria lá na cela que tem uns livros de
código penal ela está estudando quer ser advogada, então aí chega uns livros
mais legais, através dela. Nós escutamos bastante o Programa do canal 10,
que é religioso, nós temos os cds do Cid Moreira, escutamos. Tem bastante
Cd evangélico. Nas outras celas dizem que nós somos crente, nos passamos
escutando música da igreja, mas não são música loucona, música boa bem
suave”.
Tu pensas voltar a estudar?
“Só depois que eu sair na condicional”.
Mas aqui tem escola, por que tu não começas aqui?
“Eu não gosto muito. Não combina com meu horário de trabalho e nos outros
horários já está tudo organizado. No trabalho, três dias e eu ganho um de
remissão e na escola para eu ter remissão tem que ir seis dias para ter um
dia de remissão”.
Mas não daria para conciliar as duas coisas, pois tu irias aproveitando o
tempo?
“De manhã eu trabalho até as nove e meia, e de tarde eu não posso perder o
meu pátio, é a única hora que eu pego sol, e tem o Nei”.

Eu voltei ao presídio para falar com Ronaldinho que me chamou, recebi o
recado pela irmã dele, ele queria que eu conversasse com o advogado para
resolver o problema dele, então fiquei sabendo que fazia uma semana que a
Carolina tinha perdido a mãe. Pedi para conversar com ela, estava muito

abalada, senti muito forte a minha limitação quanto aos problemas que eles
enfrentam. Também mais do que nunca estava presente a vulnerabilidade
destes jovens. Carolina tinha na época 18 anos de idade cronológica mas tão
imatura, tão frágil para enfrentar toda situação de sua vida. E ela me
perguntava: por que Nara? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Agora
que eu estava me dando bem com a minha mãe, tinha que acontecer isso. O
que eu ia dizer nessa situação? Como “consolar”? Como tentar “aliviar”? Como
me senti impotente e pequena frente a tudo isso.

Frente a isto,
reconhecer que o sistema atual não inclui a todos, não basta. É
necessário precisamente por causa deste reconhecimento lutar
contra ele e não assumir a posição fatalista forjada pelo próprio
sistema e de acordo com o qual “nada há que fazer, a realidade é
assim mesmo. (FREIRE, 2000, p. 123)”.

Uma das questões que está presente na fala de todos estes jovens é a
preocupação com o trabalho, este aparece em sua precariedade que hoje faz
parte da nossa sociedade, atingindo principalmente os assalariados e os jovens
pobres. Vivendo de bicos, a maioria deles tenta sobreviver através de trabalhos
temporários e de trabalho informal. Quatro dos meus sujeitos, somente, estão
realizando trabalho formal com carteira assinada. O trabalho aparece para este
jovens como possibilidade de melhoria de vida e, não só isso, mas quem sabe
sendo o diferencial entre ser uma “pessoa de bem” ou um marginal.

Os efeitos do desemprego para os jovens são bastante acentuados
por esses se encontrarem num momento do ciclo de vida de intensa
organização pessoal e social. A depressão, a ansiedade, a apatia e a
baixa estima são manifestações recorrentes em jovens frustados em
suas buscas de inserção profissional. A socialização dos jovens
ocorre nesse quadro de escassez de alternativas econômicas para a

satisfação de necessidades pessoais e coletivas. (CARRANO e
DAYRELL, 2002, p. 6)

O sonho de todos os meninos e meninas mesmo aqueles que estão em
situação limite (aqueles que estão no presídio) não é diferente dos sonhos e
valorização das mesmas coisas que tem as pessoas em geral, é ser
respeitado, ter casa, uma companheira ou companheiro, formar família,
trabalho e o estudo. Rizzini (2003) em seus estudos corrobora com os dados
levantados sobre os valores citados por estes jovens. Para o jovem, trabalhar,
significa independência, realização e dignidade.

Percebi que ainda precisamos trabalhar muito para que tenhamos uma
sociedade mais justa e igualitária. Para que as crianças, os adolescentes e os
jovens possam ser crianças, adolescentes e jovens de fato, independente de
sua condição social possam viver, com plenitude, sua condição de pessoas em
desenvolvimento, como sujeito de direitos. E mais do que nunca precisamos
repensar as políticas sociais que não estão dando conta dos direitos destas
pessoas. Quero transformar a minha indignação, por estas situações aqui
relatadas, por mais forças e formas de trabalhos articulados em rede para
melhoria da qualidade de vida. Vemos que estes jovens amam, sofrem, se
divertem, pensam a respeito de suas experiências de vida e possuem desejos
e propostas para melhorar suas condições de vida.

E AGORA... QUE TEMPO SE ANUNCIA NA TRAJETÓRIA DE UMA IDÉIA
QUE SE (RE) CONSTRÓI?

Esta pesquisa foi iniciada com uma questão que tinha a intenção de
buscar em que medida a escola com sua proposta pedagógica, escola aberta,
influenciou

a

vida

destes

jovens

egressos,

procurando

compreender

reflexivamente o significado desta escola para suas vidas. Aqui nestas
considerações volto a esta questão com a afirmação de que esta proposta
pedagógica foi um diferencial na vida deles.

Evidenciarei os pontos que, acredito que ao final deste estudo,
sobressaem para que sejam considerados na elaboração de políticas públicas
para crianças, adolescentes e jovens que estão na situação destes sujeitos,
mas também para serem pensadas formas de prevenção para trabalhar com
crianças, adolescentes e jovens que não estão tão visíveis quanto os em
situação de rua, aqueles que estão em suas casas, vilas, bairros morando com
suas

famílias

em

condições

precárias

que

comprometem

o

seu

desenvolvimento.

Educação:
n A Proposta Político Pedagógica: Escola Aberta
Pelo desenvolvimento deste trabalho, nas falas dos sujeitos sobre essa
escola e nos autores com os quais trabalho no referencial teórico utilizado
saliento primeiramente que: as crianças, os adolescentes e os jovens têm que
se sentir sujeitos. Devemos considerar sua história individual e coletiva, pois só
poderemos sentar e conversar com o outro, se discutirmos o sujeito. Nesse
caso o eu, que é a história pessoal, da família, da comunidade, poderá fornecer
o resgate da identidade. Para uma visão integral da pessoa, precisamos ver

crianças, adolescentes e jovens como um todo, de onde vêm, se e onde estão
trabalhando, sentir seus desejos, emoções, conhecer sua realidade concreta.
Crianças, adolescentes e jovens em situação de rua têm que entender porque
estão na rua. A proposta político-pedagógica deve chegar a este entendimento
para que se concretize. Para tanto, o projeto precisa ter claros seus objetivos.
A proposta não pode ser fechada, mas precisamos de um referencial, com
muita disciplina operacional. O educador precisa teorizar a prática, construindo
tal referencial.

As crianças, os adolescentes e os jovens que chegam na escola trazem
vivências que não são possíveis desconsiderar, não partimos da estaca zero.
Estes sujeitos necessitam ser cuidados para poderem ser educados, não é
possível trabalhar com eles sem ter presentes essas vidas. Então questionar:
com que valores eles chegam? Que história trazem? Que cuidados possuem?
Quais cuidados não têm? Estas questões devem ser as primeiras inquietações
de um educador/educadora que pretende trabalhar com seus educandos, em
sua integralidade.

Observa-se, neste estudo, a importância desta escola na fase de vida
(crianças, adolescentes e jovens) em que se encontravam quando estiveram
nessa escola. Esta foi cuidadora, referência, formadora, trabalhou com a
educação de forma integral não ficando somente na escolaridade, construindo
valores, relações, conhecimentos, o humano sendo humana.

Os sujeitos deste estudo, os egressos, o trabalho desenvolvido na escola,
nos mostraram a necessidade de uma pedagogia que considere o respeito às
diferenças, às histórias de vida, aos projetos, às liberdades, às paixões e às
emoções de cada menino e/ou menina. Uma pedagogia sensível construtora
de parâmetros, definidora de saberes, capaz de estabelecer de forma solidária
a compreensão dos limites de cada um na dimensão dos limites da própria vida
e do mundo. Limites estes que são parte da vida cotidiana do humano. Uma
pedagogia capaz de construir uma intervenção social prolongada e
transformadora.

A proposta político-pedagógica: escola aberta tem o papel acredito de
tensionar a escola tradicional servindo de observatório para os educadores. Até
quem sabe tornando-os mais humanos. Esta escola precisa fazer parte da
rede, rede esta no sentido da interdependência. Não queremos aqui que a
escola aberta seja um modelo bom para contrapor a outros modelos que são
ruins, como se a questão fosse deflagrar uma produção em série destas
propostas pedagógicas, uma nova forma de escola. Porém sua riqueza é
analógica, simbólica, no sentido de ser possibilitadora de consonâncias e
caminhos. Não é uma receita, nem mesmo uma resposta: é uma indicação, um
aceno, um vislumbre.

Conforme está presente na fala dos meninos e meninas o nosso objetivo é
ampliar a educação ao conjunto da experiência humana: ser, conviver, fazer e
aprender, estendendo-a ao longo da vida, transcendendo assim aos limites da
instituição e da idade escolar. A concepção de escola aberta para o jovem

implica na idéia do currículo como lugar onde a vida corre, onde os sonhos dos
alunos escorrem e o onde o espaço e o tempo da juventude transcorrem. Esta
é a escola em que cada um tem o direito de ser cada um.

O jovem quando chega à escola encontra de um lado ambientes receptivos
ao significado dos conhecimentos que ele traz, e, de outro, o que ele busca. É
preciso valorizar os seus desejos e, sobretudo enxergá-lo como um interlocutor
capaz de pensar, de sentir, de agir, de reagir de corpo inteiro. Este acredito,
deve ser o sentido da escola para a criança, o adolescente e o jovem. Esta
escola, dessa forma vista e tornada realidade, vai fazer parte do coletivo
juvenil, escola esta que parte do respeito pela diversidade e da busca de
identidades juvenis com autonomia.

Educar e cuidar deve ser uma premissa em qualquer escola em qualquer
nível de ensino no momento que trabalha com o humano. A escuta sensível
deve estar presente em todos os momentos da proposta pedagógica, desde a
abordagem nas ruas até os diferentes momentos e espaços da escola. O
diálogo e a convivência tem destaque na fala dos sujeitos da pesquisa como
sendo uma prática presente nesta proposta pedagógica. Percebemos
importante, nesta escola, em sua construção, dar atenção especial também
aos educadores (professores e funcionários) visto que os mesmos são fator
importante na proposta, investindo nesse educador e também cuidando dele.
Sendo assim a escola é uma escola de cuidado do humano.

Tendo como referencial Costa (2000) e Frigotto (2000) as oficinas
pedagógicas, enquanto trabalho educativo dão a maior ênfase para o
pedagógico, onde o processo, aprender fazendo, é mais importante que o
produto. É possível a comercialização onde eles participam da renda obtida
sendo isto um fator que poderá contribuir para a permanência deste
adolescente e jovem na escola. A escola ainda não conseguiu fazer com uma
certa regularidade a distribuição da venda dos produtos. Penso que as oficinas
poderiam ter um papel mais reforçador e estimulador da presença do
aluno/aluna na escola

Dos jovens que estão no presídio todos eles têm uma boa lembrança da
época da escola e falam que quando saírem da prisão querem voltar a estudar,
mas percebe-se que este não é o principal objetivo e sim conseguir trabalho.
Aqui fica muito claro que entre a escola ou a sobrevivência, com certeza a
sobrevivência vem em primeiro lugar.

Quanto ao ingresso no ensino médio dos sujeitos que foram pesquisados
observamos que precisamos trabalhar com eles a autonomia e estimulá-los a
resolver os seus problemas de uma forma mais independente. Apesar de ter
muito claro que muitas vezes fomos enquanto escola a referência de família
que eles não tiveram quando eles precisam resolver algum assunto, ainda nos
procuram para conversar, que na realidade é o papel da família.

Eu acreditava que deveríamos lutar por uma escola única de qualidade
para todos, hoje penso que a escola deve ser de qualidade mas que considere

a diversidade com que trabalha e isto esteja presente na sua proposta
pedagógica, então ela não deve ser única, mas sim plural. A educação é um
direito e como Arroyo (2000) nos diz que este direito deve ser real, para que
isso se concretize precisamos de uma escola real que dê conta desse direito
real e não um direito ideal para crianças e adolescentes idealizados com uma
escola também idealizada. Temos na maioria dos casos escolas idealizadas
para meninos e meninas reais, com necessidades reais, com problemas reais,
com marcas de gênero, de etnia, de preconceitos que a escola ideal não dá
conta.

Uma das questões que quero trazer nestas considerações é a situação dos
educadores enquanto forma de serem encaminhados para as escolas. Acredito
que depois de ter vivido momentos em diferentes escolas na minha trajetória
de educadora, observo que nós não deveríamos ser encaminhados para as
escolas por questões políticos partidárias, nem por questões de possibilidade
de perceber um “a mais” no salário, por trabalhar com esta ou com aquela
escola. Tenho consciência que nós, professores, ganhamos muito pouco e
ainda existem diferenças de salários, se a escola é considerada de
periculosidade ou de difícil acesso entre outros “penduricalhos”. Frente a essa
situação e a muitas outras que ocorrem e que aqui não cabe aprofundar
acredito que os professores deveriam poder escolher o seu estabelecimento
escolar de acordo com a proposta pedagógica e nele se engajar, sendo então
cooptados para esta ou aquela escola, aí sim poderíamos ter uma equipe que
realmente como se diz “vista a camiseta” desta proposta. Precisamos ter
coragem de quebrar as regras estabelecidas há tanto tempo, com um contexto

tão diferente que vivemos hoje, não podendo acomodar-nos com o “foi sempre
assim”.

Em relação à categoria trabalho, temos que a partir dos anos 90,
conforme Leite (2003), no plano internacional e nacional começa a surgir uma
nova forma de análise do trabalho realizado pelo jovem. Essa forma é marcada
pela busca de racionalidade, focalizando de um lado, o trabalho de
adolescentes

e

jovens

não

como

um marco

de

uma

tragédia

do

subdesenvolvimento da família ou de um país, mas ocorrendo em todas as
partes do mundo, em famílias pobres e não pobres. E também, impondo o
olhar sobre o jovem trabalhador não mais como sendo vítima passiva da
pobreza e da exclusão, mas como ator social que sofre as imposições e
injustiças sociais.

Utilizo estudos de Frigotto (2000), Novaes (2003), Leite (2003) para discutir
a categoria trabalho. Considerando que os jovens são atores sociais e
portadores de novas identidades coletivas, faz-se necessário desenvolver e
implementar novos paradigmas sobre o trabalho de jovens. Pois conforme Leite
(2003) não estamos mais tratando trabalho como atenuante da pobreza ou
alternativa à marginalidade e à exclusão, mas sim, de trabalho como direito e
como componente essencial na formação do jovem como indivíduo e cidadão.

Para os nossos sujeitos, pelo pouco estudo, e mesmo para os que
conseguem terminar o ensino fundamental o acesso ao emprego não é mais
fácil. Para as meninas ainda é mais complicado, os trabalhos que mais surgem

para elas são de babá ou de empregada doméstica, terminando no caso das
que estão neste estudo, indo para a prostituição.

Vimos que a escola aberta não consegue dar conta da evasão, assim
como a escola como um todo não dá conta dos problemas enfrentados por
estes jovens. Necessitamos de uma rede de atendimento disponibilizada pelo
poder

público,

governamentais

formada
para

dar

pelas

organizações

retaguarda

às

governamentais

necessidades

das

e

não

crianças,

adolescentes, jovens e suas famílias para que eles possam permanecer na
escola. Através da rede de atendimento se faz necessário o fortalecimento das
bases de apoio destas crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

Rede de apoio e Rede de Atendimento:
Neste ponto sobre Redes de Apoio ou Bases de Apoio e Rede de
Atendimento Rizzini (2003) foi à autora que utilizei para estar refletindo,
também os sujeitos deste estudo e a utilização da rede que eles tiveram e
minha própria vivência enquanto professora e também diretora da escola sobre
esta questão. Procuro aglutinar as políticas públicas (saúde, educação,
trabalho, geração de renda, saneamento básico, moradia, alimentação,
assistência social...) com os diferentes serviços que se fazem necessários para
que efetivamente as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias possam
usufruir de seus direitos como cidadãos de fato. Proponho, neste estudo, uma
rede de atendimento para dar possibilidade para quem sabe reverter à situação
dos meninos e meninas em situação de rua e, também para prevenção, sobre
os que ainda não estão em situação de rua.

Proponho a rede assim constituída: Programa de Abordagem de Rua;
Escolas de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, Educação de jovens e
Adultos, Ensino Médio; Conselhos Tutelares; Programa Sócio-Educativo em
Meio Aberto; Abrigo (para quando for necessário); Repúblicas Protegidas (para
aqueles meninos e meninas que não têm mais como voltar para casa);
Programa de Orientação Sócio-Familiar; Programa de Renda Mínima às
Famílias; Programa de Geração Trabalho e Renda (para as famílias e para os
adolescentes a partir dos 16 anos) estando aqui também contemplado curso de
preparação para o trabalho; Serviço Especializado de Atendimento a
Dependentes Químicos, álcool e para pessoas em sofrimento psíquico; Serviço
Especializado a Vítimas de Maus Tratos e Abuso Sexual. E outros que se
fizerem necessário para melhorar as bases de apoio e a qualidade de vida
destas pessoas.

Neste momento de considerações finais e depois de ter feito as reflexões
acima retorno com um pouco dessa minha experiência, enquanto pesquisadora
desta escola e, principalmente, destes egressos. Durante o tempo em que
realizei este estudo, que fui buscar estes sujeitos percebi o quanto nós,
educadores e enquanto escola fomos importantes na vida destes meninos e
meninas. Em cada lugar que cheguei para realizar as nossas conversas, tanto
nas suas casas, quanto nas ruas e mesmo no presídio o que sentia era uma
grande alegria no encontro que era recíproca e nas lembranças que nós
trazíamos durante nossas conversas, uma lembrança de um tempo de vida na
escola, bom, alegre e era assim que eles me recebiam, mesmo que depois, à

medida que aprofundávamos nossas trocas e confidências viessem situações
de tristezas, de perdas.

Nas nossas conversas, durante a pesquisa, tive oportunidade de percebêlos apesar de já terem passado por situações tão duras em tão pouco tempo de
vida, como jovens com esperança e com vontade de fazer de suas vidas, vidas
diferentes ou quem sabe igual à de qualquer jovem da idade deles. Uma vida
com uma família que os queira, com afeto, trabalho, segurança, moradia,
estudo. Nos encontramos como velhos conhecidos e era nesse clima de
camaradagem e amizade que desenvolvia o trabalho de pesquisa muitas vezes
sendo também momentos de confidência. Houve momentos que eles pediam
que eu desligasse o gravador, que gostariam de contar alguma coisa, mas que
não fosse gravado. Depois dessas confidências continuávamos o nosso
trabalho.

Fazer pesquisa com juventude é na realidade muito instigante e nos leva a
terrenos inusitados. Percebi o quanto eles tinham crescido, amadurecido,
tinham ficado sérios, enfim homens e mulheres e quanto eles sentiam-se
preocupados com suas vidas, responsáveis pela vida de seus filhos. Os estudo
de Melucci (1992, 1997, 2001), de Pais (1993, 2001), de Spósito (1997, 1998,
1999), de Dayrell (1999, 2002, 2003) estiveram presentes nestas reflexões
sobre juventude. Também esteve muito presente a falta de ocupação do tempo
livre destes jovens, percebendo que a política pública como um todo, para os
jovens em geral, é quase inexistente.

A categoria tempo esteve presente durante todo desenvolvimento deste
estudo, Melucci (1988, 1992, 1997, 2001), um tempo de escola, um tempo de
história, um tempo de sonhos, de esperanças, de encantos, des-encantos, desconstruções,

construções,

um

tempo

de

ser

criança,

adolescente,

jovem...,enfim um tempo interno e um tempo externo que fizeram parte de um
tempo de vida.

Na metodologia, a relevância do comprometimento ético assegurado pela
minha relação com os sujeitos, a camaradagem, a confiança, o respeito. A
relevância deste conhecimento na interlocução com estes jovens que
normalmente são classificados como “perigosos”, “marginais” e que, na
realidade, são jovens sofridos e embrutecidos pela dureza de suas vidas. Este
tempo de con-vivência anterior a esta pesquisa incidiu na pronta aceitação, na
participação deles e na facilidade do desenvolvimento do diálogo. Também
considero importante a maturação desta relação construída com eles por um
longo tempo. Mesmo com esta relação, conhecimento e inserção procurei fazer
o estranhamento necessário para as minhas reflexões de forma autônoma,
aqui presentes neste estudo. Aprendi muito com eles, de suas vidas, suas
buscas, suas formas de vida. Saliento que o tempo, efetivamente, teve
repercussão na questão metodológica.

Outro tema que esteve muito presente durante este estudo e nas minhas
reflexões foi sobre a exclusão/inclusão, sobre que tipo de inclusão estamos
falando e tentando fazer. Nesta questão reporto-me a Martins (2002) quando
ele diz que a vivência real da exclusão é constituída por uma multiplicidade de

dolorosas experiências cotidianas de privações, de limitações, de anulações e,
também de inclusões enganadoras. Percebi, nas muitas conversas com meus
sujeitos, como eles têm uma vivência real da exclusão nas suas várias formas:
social, geográfica, política, sexual, econômica, entre outras. E também ficou a
pergunta, estamos fazendo realmente alguma coisa para a verdadeira inclusão
social ou estamos fazendo o desenraizamento? Martins (2002) diz que quando
não são consideradas as reais necessidades das pessoas e nem lhes é
perguntado o que querem e como querem, sendo realizado o que “nós”
consideramos o que é bom e o que é certo, não sendo considerado o querer
destes, estamos fazendo um desenraizamento e não a inclusão.

Para enfim colocar o ponto final tão difícil, nesse momento busco em Freire
(1994) quando ele chama atenção que para ocorrer à aprendizagem dos
educandos é necessário ter presente as dificuldades que eles enfrentam em
casa, com as possibilidades de que dispõem para comer, vestir, dormir, brincar,
com as facilidades ou dificuldades para a experiência intelectual. Isto tudo tem
a ver com sua saúde, com seu equilíbrio emocional. A aprendizagem destas
crianças, adolescentes e jovens tem a ver com a docência dos educadores,
com sua seriedade, com sua competência científica, com sua amorosidade,
com seu humor, com sua clareza política, com sua coerência, assim como
todas estas qualidades têm a ver com o respeito que lhes é dispensado.
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ANEXOS

1 Termo de Consentimento
2 Mapa Síntese das Entrevistas
3 Educação Social de Rua
4 Prédio Antes da Reforma
5 Prédio Restaurado, Inauguração
6 Carteiras em 1996 e depois em 1999
7 Passeios, Comemorações, Participação em Eventos na Comunidade
8 Oficinas Pedagógicas
9 Prédio, Arquitetura, Espaços
10 Formatura

Termo de Consentimento Informado

TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu,__________________________________tenho

conhecimento

dos

objetivos e propósitos do estudo e fui informado de forma detalhada sobre o
sigilo e confidencialidade das informações que prestar, assim como fui
assegurado da impossibilidade de que qualquer informação possa ter
repercussão em minha vida pessoal. Estando ciente destas orientações, estou
de acordo em participar voluntariamente da pesquisa proposta, respondendo
as questões realizadas pela pesquisadora Nara Vieira Ramos, aluna do Curso
de Pós-Graduação de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS.

Santa Maria,

Assinatura do Respondente

