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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho estuda a participação da Igreja Metodista no “Projeto Meninos e Meninas 

de Rua” da cidade de São Bernardo do Campo, desde a sua fundação em 1983, até 

1993, quando este experimentou o distanciamento daquela instituição religiosa. Analisa 

a contribuição da Igreja Metodista, de suas instituições e seus agentes pastorais no 

cuidado das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Leva em 

consideração o contexto social e político vivenciado em nível nacional, na Região do 

Grande ABC e na cidade de São Bernardo do Campo, bem como na Igreja Metodista, 

no final da década de 1970 e início da década de 1980. O estudo apoia-se em pesquisa 

documental e em entrevistas com lideranças religiosas, agentes de pastoral e pessoas 

que foram atendidas pelo PMMR.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This work studies the participation of the Methodist Church in the "Street Boys and 

Girls Project" (PMMR) in São Bernardo do Campo, since its founding in 1983 until 

1993, when it established distance from that religious institution. It analyzes the 

contribution of the Methodist Church, its institutions and its pastoral agents in the care 

of children and adolescents in their social vulnerability.  The work takes also into 

account the social and political context experienced nationally, in the wider ABC 

Region and in the city of São Bernardo do Campo as well as in the Methodist Church in 

the late 1970s and early 1980s. The study is based on documental research and 

interviews with religious leaders, pastoral workers and people who have been attended  

by the PMMR. 

 

Keywords: Street boys and street girls, São Bernardo do Campo, social vulnerability, 

Methodist Church. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho aqui apresentado é resultado da pesquisa sobre a participação da 

Igreja Metodista no Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, 

daqui em diante denominado neste trabalho com a sigla PMMR, desde a sua fundação 

em 1983, até 1993, quando completou 10 anos de existência e experimentou o 

distanciamento da instituição religiosa e também de seus agentes de pastoral. O trabalho 

apresenta estudo sobre a contribuição da Igreja Metodista, suas instituições e seus 

agentes pastorais no cuidado das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social. Também analisa as motivações do envolvimento e as causas e conseqüências do 

distanciamento verificado.  

O capítulo I apresenta estudo sobre a cidade de São Bernardo do Campo e o 

contexto religioso em que surge o PMMR.
3
 Trata sobre o contexto nacional no final da 

década de 1970 e início da década de 1980; sobre a região do Grande ABC e a cidade de 

São Bernardo do Campo; e sobre a Igreja Metodista e a exclusão social. 

Para tratar sobre o contexto nacional e a cidade de São Bernardo do Campo no 

período que antecede e durante o início dos trabalhos do PMMR, embora considere 

outras fontes, o trabalho é apoiado fundamentalmente em matérias publicadas na 

Revista Tempo e Presença – RTP do Centro Ecumênico de Documentação e Informação 

– CEDI e no Rudge Ramos Jornal – RRJ do Instituto Metodista de Ensino Superior. Na 

parte que trata sobre a Igreja Metodista, a análise é apoiada em jornais metodistas como 

o Expositor Cristão – EC, jornal oficial da Igreja Metodista desde 1886, e o Rudge 

Ramos Jornal – RRJ, produzido pelo Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS 

desde 1980; também em documentos oficiais como o Plano para a Vida e a Missão – 

PVMI.
4
 Ressalta-se que a pesquisa no Jornal Expositor Cristão – EC cobriu todo o 

período de 1979, ano Internacional da Criança até o ano 2000, com anotação das 

                                                 
3
 O Projeto Meninos e Meninas de Rua conta também com as unidades do Município de Guarulhos SP, 

iniciada em 2003, e de Diadema SP, iniciada em 2008. 
4
 Plano para a Vida e a Missão da Igreja – PVMI: documento histórico da Igreja Metodista aprovado no 

XIII Concílio Geral, em julho de 1982, de caráter permanente e norteador da vida e missão da igreja. 
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referências de todas as edições que contemplam matérias relacionadas diretamente ao 

PMMR ou que tenham relação com o contexto da cidade de São Bernardo e ambiente 

interno da Igreja Metodista. A pesquisa no Rudge Ramos Jornal – RRJ cobriu todo o 

período de 1980, quando foi fundado, até o ano 2000, com o mesmo padrão de anotação 

das matérias do EC.  

O capítulo II apresenta e analisa a origem e desenvolvimento do PMMR, e está 

subdividido em 04 partes: A origem do Projeto Meninos e Meninas de Rua de São 

Bernardo do Campo; O Projeto Meninos e Meninas de Rua e a Faculdade de Teologia e 

IMS; O Projeto Meninos e Meninas de Rua na Associação Comunitária; e O Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Para tratar sobre origem e desenvolvimento do PMMR são considerados, em 

parte, os depoimentos colhidos com 07 pessoas que participaram ou participam das 

atividades do PMMR, de forma direta ou indireta.
5
 Também foram acessados relatórios 

do PMMR, alguns em versão impressa e outros em versão digital disponível no site do 

PMMR; além de diversas matérias encontradas em pesquisa no Jornal Expositor Cristão 

– EC, no Rudge Ramos Jornal – RRJ, na Revista Tempo e Presença – RTC e em outras 

publicações que contemplaram informações sobre o PMMR. Das 07 pessoas 

entrevistadas, 02 são pastoras metodistas, sendo que uma delas esteve no PMMR desde 

o início até a sua instituição como Organização Não Governamental – ONG, enquanto 

que a outra participou ainda nos primeiros anos como educadora de rua, passando, 

depois, a dirigente até o encerramento desta pesquisa; 01 pastor, que desde o início das 

atividades acompanhou e participou de diversas situações em apoio ao PMMR na 

condição de bispo da Igreja Metodista; 01 pessoa leiga que acompanhou toda a 

trajetória do PMMR e participou em momentos significativos com assessoria e 

intervenções perante o poder público e em atividades no trato com o público alvo do 

PMMR; 01 pessoa não vinculada à confissão religiosa que ingressou no PMMR para 

compor a equipe de educadores/as de rua, passando depois a dirigente até o 

encerramento desta pesquisa; 01 pessoa não vinculada à confissão religiosa, que 

participou desde o início como beneficiário das ações do PMMR, passando à condição 

de educador de rua em treinamento, educador de rua e, depois, passou a desempenhar 

função de dirigente executivo do PMMR até o encerramento desta pesquisa; 01 pessoa 

não vinculada à confissão religiosa, que participou em certo momento como beneficiária 

                                                 
5
 Os dados das pessoas entrevistadas, bem como os roteiros das entrevistas encontram-se em documentos 

anexados ao final do trabalho. 
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e que hoje atua como parte do quadro dos/as educadores/as de rua do PMMR. Neste 

ponto, ressalta-se que os depoimentos foram colhidos em entrevistas, gravados em 

áudio e transcritos em textos anexados ao final deste trabalho; sendo que os 

questionários oferecem roteiro sobre o funcionamento do PMMR, bem como a 

participação da Igreja Metodista e outras instituições religiosas, possibilitando verificar 

a eficácia dessas ações, assim como as razões e consequências do distanciamento. 

O capítulo III contempla análise das práticas religiosas na pastoral com meninos 

e meninas de rua, subdivido em três partes: A condição de vulnerabilidade e exclusão 

social de crianças e adolescentes em São Bernardo do Campo; As práticas pastorais de 

agentes e instituições religiosas, especialmente de metodistas, no PMMR; e O 

distanciamento das instituições religiosas e dos agentes de pastoral do PMMR, suas 

razões e consequências. 

Esta parte encontra fundamentação especialmente nos depoimentos colhidos de 

forma cuidadosa através de entrevistas que seguiram roteiro previamente estabelecido, 

conforme consta em documentos anexados. As entrevistas foram gravadas em áudio que 

somam o total de 347 minutos e que foram transcritas em documentos com total de 132 

páginas. Com algumas das pessoas entrevistadas, foram realizados mais de um encontro 

para que pudessem ser aprofundadas as questões levantadas. A entrevista com a pastora 

Zeni de Lima Soares foi feita em sua casa na cidade de Sorocaba SP, durante todo o 

período da tarde do dia 07 de junho de 2012. Outras pessoas, embora seus muitos 

compromissos, tiveram o cuidado de reservar tempo significativo para as entrevistas 

que foram realizadas, em sua maior parte, nos próprios locais de trabalho dessas 

pessoas.     

O trabalho busca a compreensão da presença das práticas pastorais e sua 

contribuição no PMMR, como também as razões e consequências do distanciamento.  

Na primeira parte, aproveitamos o conceito de vulnerabilidade social tal como definido 

por Lúcio Kowarick (2009) e também de “exclusão social”, no sentido discutido por 

Everaldo Santos Melazzo (2010). Na parte que trata sobre as práticas pastorais, partimos 

dos depoimentos colhidos, e para a fundamentação teórica é considerada a abordagem 

de Clóvis Pinto de Castro (1996) e de Helmut Renders (org.) (2005). Por sua vez, sobre 

o distanciamento das instituições e agentes religiosos se baseia fundamentalmente nos 

depoimentos colhidos nas entrevistas e, no que se refere à base teórica, na abordagem de 

Clóvis Pinto de Castro (org.) (2006). 
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A presente dissertação pode ser considerada como monográfica e expositiva, por 

apresentar assunto específico, metodologia adequada e fontes de diversas origens 

(MARCONI E LAKATOS, 2010). 

Parte-se do pressuposto de que as práticas pastorais das instituições e seus 

agentes religiosos, seja no PMMR ou em qualquer outra frente de trabalho com pessoas 

e comunidades, deve implicar um envolvimento sério e consistente nas questões que 

afetam a vida dessas pessoas. Não é concebível que as instituições religiosas ajam 

pensando em si mesmas, voltadas para sua própria existência e com suas atividades 

domésticas, entre suas paredes denominacionais (SILVA, 2009, p.19). 

Nem sempre as ações das instituições e agentes religiosos vão, de fato, ao 

encontro das reais necessidades e anseios do público alvo dessas ações. Neste sentido, o 

presente trabalho procura averiguar a eficácia da parceria entre as igrejas envolvidas, 

especialmente a Igreja Metodista, e o PMMR. 

A participação da Igreja Metodista no PMMR é escolhida como objeto da 

pesquisa realizada devido à importância das possibilidades que surgiram com a parceria 

nas ações de cuidado para com crianças e adolescentes em condição de rua na cidade de 

São Bernardo do Campo. Desperta interesse o fato do PMMR de São Bernardo do 

Campo, que está presente também nos municípios de Guarulhos e Diadema SP, seja 

considerado como importante referencial do envolvimento de igrejas com suas práticas 

pastorais em ações na comunidade. Também o fato de ter havido significativo 

distanciamento das instituições religiosas, inclusive da Igreja Metodista, exatamente 

quando o PMMR completava a primeira década de existência. 

Nos últimos anos, o PMMR não tem contado com a atuação de agentes 

pastorais, sendo que o envolvimento da Igreja Metodista se limita ao apoio institucional 

e participação na administração através de algumas pessoas que ainda ocupam funções 

diretivas no conselho diretor. 

A experiência de 05 nos de estudos teológicos, mais 17 anos de prática pastoral 

em pequenas cidades localizadas no interior do Paraná, somada a outros 05 anos de 

trabalho como pastor de vida comunitária na Faculdade de Teologia da Universidade 

Metodista de São Paulo, também oferece importante pano de fundo e estímulo para as 

reflexões deste trabalho. Experiência que sempre foi acompanhada do desafio de 

exercer uma pastoral para além das paredes denominacionais no envolvimento com as 

igrejas locais e as comunidades onde estavam inseridas, buscando caminhos de 
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superação na atuação junto a diversos órgãos e movimentos representativos da 

sociedade civil.  

A escolha do tema também é justificada pela convivência, sempre de perto, com 

pessoas que atuavam ou atuam no PMMR, além do envolvimento da Faculdade de 

Teologia da Igreja Metodista
6
 e da Universidade Metodista de São Paulo como parceiras 

em diversas situações e programas desenvolvidos pelo PMMR.  

Necessário ressaltar, dentre os limites da pesquisa realizada, o fato de não dispor 

de tempo hábil para trabalhar o envolvimento e também o afastamento das outras igrejas 

que participaram das atividades do PMMR ainda no seu início; o fato de não ter sido 

possível entrevistar outros meninos e meninas atendidos, como também com diversas 

outras pessoas que tiveram envolvimento significativo com o PMMR, como é o caso de 

Holney Antônio Mendes, Jaider Batista da Silva, Onésimo Genari, dentre outros que são 

mencionados várias vezes no trabalho. Embora faça referência, o trabalho não 

contempla o aspecto quantitativo dos atendimentos realizados durante o período 

estudado. 

Como pastor metodista há 22 anos, vejo-me no dever de buscar compreender a 

participação da Igreja Metodista, assim como de outras igrejas e instituições 

confessionais, e verificar sua contribuição, bem como as razões e consequências do 

distanciamento ocorrido. A expectativa é que contribuir para a reflexão que possibilite o 

envolvimento para atender os desafios que a realidade urbana de exclusão e 

vulnerabilidade social apresenta para a pastoral urbana, ressaltando como importante a 

relação e a parceria de igrejas com o poder público para o fortalecimento de projetos 

sociais que caminham na direção das pessoas afetadas por essa realidade. 

                                                 
6
 Faculdade de Teologia da Igreja Metodista – FATIM, assim identificada em suas relações com a 

instituição Igreja Metodista. Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo – FaTeo, 

assim identificada em sua relação na estrutura da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. 
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CAPÍTULO I – A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E O 

CONTEXTO RELIGIOSO EM QUE SURGE O PROJETO MENINOS E 

MENINAS DE RUA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Com o objetivo de identificar e analisar o ambiente em que se dá a origem e o 

desenvolvimento do PMMR, este capítulo busca descrever e situar o contexto social e 

político vivenciado em nível nacional e, de forma mais especifica, na cidade de São 

Bernardo do Campo. Busca também descrever e situar o momento e as reflexões que se 

faziam no ambiente da Igreja Metodista, especialmente quando das primeiras ações que 

deram origem e estruturação ao PMMR.  

O capítulo está dividido em duas partes principais. Em um primeiro momento, 

trata sobre a cidade de São Bernardo do Campo no contexto nacional do final da década 

de 1970 e início da década 1980. Na sequência, contempla descrição e análise do 

ambiente interno da Igreja Metodista, especialmente através de textos e reflexões que 

foram publicados na época, como também eventos importantes que foram realizados e 

decisões tomadas no período.  

Para tratar sobre o contexto e a cidade de São Bernardo do Campo, embora 

considere outras fontes, o trabalho é apoiado fundamentalmente em matérias publicadas 

na Revista Tempo e Presença – RTP do Centro Ecumênico de Documentação e 

Informação – CEDI e no Rudge Ramos Jornal – RRJ. Na parte que trata sobre a Igreja 

Metodista, apoiamos nossa análise em jornais metodistas como o Expositor Cristão 

(EC), que é o jornal oficial da Igreja Metodista desde 1886, e o Rudge Ramos Jornal, 

que é produzido pelo Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS desde 1980, e em 

documentos oficiais como o Plano para a Vida e a Missão – PVMI.  

Trata-se de importantes fontes para a pesquisa por contemplar diversas matérias 

de cunho histórico e também reflexivas de vários momentos vivenciados, tanto no 

ambiente mais eclesiástico, voltado para Igreja Metodista, como também no ambiente 

acadêmico e comunitário do Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS. Pode-se 

notar que ambos os jornais, mesmo tendo o caráter institucional, também preservam 
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certa medida de imparcialidade e crítica à instituição-igreja, especialmente quando trata 

de determinados assuntos de cunho mais político e ideológico. Os dois periódicos 

continuam sendo editados regularmente e suas edições anteriores se encontram 

disponíveis para consulta, em blocos encadernados por ano, nas bibliotecas da 

Universidade Metodista de São Paulo. 

 

 

O contexto nacional no final da década de 1970 e início da década de 

1980 

 

Antes de discorrer sobre o contexto da cidade São Bernardo do Campo e 

também da região do Grande ABC, é importante situar o contexto nacional vivenciado 

no período que antecede e durante a implantação do PMMR, no final da década de 1970 

e início da década de 1980. 

Uma primeira questão a ser lembrada é que o período em que se dá a 

implantação do PMMR, entre 1979 e 1985, enquadra-se na vigência do Regime Militar, 

que durou de 1964 a 1985.  

Sobre o Regime Militar, destaca-se o Ato Institucional 5 – AI-5, baixado em 13 

de dezembro de 1968, durante o governo de Costa e Silva que, nas palavras de Maria 

Celina D‟Araujo, é considerado “expressão mais acabada da ditadura militar brasileira”. 

Em vigor até 1978, o AI-5 produziu uma infinidade de ações arbitrárias com muitos 

desdobramentos que duraram por muitos anos: “Definiu o momento mais duro do 

regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que 

fossem inimigos do regime ou como tal considerados”
7
. 

Ainda sobre o Ato Institucional 5, ressalta-se que: 

Autorizava o presidente da República, em caráter excepcional e, portanto, sem 

apreciação judicial, a: decretar o recesso do Congresso Nacional; intervir nos 

estados e municípios; cassar mandatos parlamentares; suspender, por dez anos, 

os direitos políticos de qualquer cidadão; decretar o confisco de bens 

considerados ilícitos; e suspender a garantia do habeas-corpus. No preâmbulo 

do ato, dizia-se ser essa uma necessidade para atingir os objetivos da 

revolução, „com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra de 

reconstrução econômica, financeira e moral do país‟.
8
 

                                                 
7
 Cf. D‟ARAUJO Maria Celina. O AI-5. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5>. Acesso em: 16 out. 2012. 
8
 Ibid. Acesso em: 16 out. 2012. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5
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Sobre o governo de Emílio Médici, no período de 1969 a 1974, chamado de 

“Milagre Brasileiro”, a indicação é que foi de crescimento para a economia brasileira, 

“época de grandes projetos como a Ponte Rio-Niterói e a Rodovia Transamazônica”
9
, 

mas também foi período de grande aumento da miséria e desigualdades sociais, com 

graves problemas, inclusive relacionados à invasão de terras indígenas, degradação do 

meio ambiente e denúncias de torturas. O período de Ernesto Geisel (1974 a 1979) 

marca a tentativa de redemocratização, a extinção do AI-5 em 1978 e prepara a 

realização da Anistia Política e a volta dos exilados, que se dá sob o governo de João 

Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985); último do Regime Militar, o governo de 

João Figueiredo promoveu lenta transição do poder político para os civis, marcado pela 

grande manifestação popular pelas Diretas Já. Período caracterizado pelas greves, 

surgimento do Partido dos Trabalhadores (PT) como “partido de massa focado nos 

operários de classes mais baixas”
10

. No ano de 1985, o poder é entregue ao civil 

Tancredo Neves, eleito pelo Congresso Nacional que, mesmo sendo festejado por 

milhões de brasileiros que foram às ruas comemorar o fim do regime militar, morreu de 

insuficiência cardíaca antes de tomar posse, quando o governo foi assumido pelo seu 

vice, José Sarney, que governou até 1990.
11

 

Ainda para situar o contexto nacional, o contexto da região do Grande ABC e da 

cidade de São Bernardo do Campo, dentre as fontes utilizadas o destaque é para a 

matéria publicada no nº 151 da Revista Tempo e Presença (de junho de 1979) com o 

título “Greves... e há mais do que isto”. A matéria, de autoria da equipe de redação
12

, 

cujo redator responsável fora Paulo Cezar Loureiro Botas, é ilustrada com foto do então 

operário Lula, atual ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando discursa para uma 

multidão de milhares de operários do ABC, que recebe a inscrição “que ninguém mais 

ouse duvidar da capacidade de luta da classe trabalhadora”. A matéria inclui no seu 

cabeçalho o texto bíblico: “Eis que o salário dos trabalhadores que por vós foi retirado 

com fraude está clamando, e os clamores penetraram até os ouvidos do Senhor” (Tg 

5.4). 

                                                 
9
 Ditadura Militar (1964 – 1985). Disponível em: <http://soulbrasileiro.com.br/main/brasil/historia-do-

brasil/5-ditadura-militar-1964-1985/ditadura-militar-1964-1985/>. Acesso em: 09 out. 2012. 
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
12

 Revista Tempo e Presença nº 151. Equipe de redação: Beatriz Araujo Martins, Celina Costa Ribeiro, 

Claudio Araujo Nascimento, Claudius Ceccon, Jether Pereira Ramalho, Maria da Graça Floriano, 

Marlene Campante e Virgilio Lourencetti Junior; Redator responsável: Paulo Cezar Loureiro Botas. 

Centro Ecumênico de Documentação e Informação – CEDI.  

http://soulbrasileiro.com.br/main/brasil/historia-do-brasil/5-ditadura-militar-1964-1985/ditadura-militar-1964-1985/
http://soulbrasileiro.com.br/main/brasil/historia-do-brasil/5-ditadura-militar-1964-1985/ditadura-militar-1964-1985/
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Numa época em que se vivenciava grave crise, especialmente relacionada ao 

trabalho e emprego, com desdobramentos na questão da moradia, da alimentação e da 

segurança, a matéria “Greves... e há mais que isto” inicia com a seguinte afirmação: 

Abrimos os jornais hoje em dia e o que normalmente encontramos são notícias 

sobre greves, manifestações, protestos, reivindicações. Há uma inquietação 

generalizada. O que está acontecendo? As greves estão se alastrando em São 

Paulo [...] E os metalúrgicos do ABC com assembléia marcada para decidir se 

entram ou não em greve, exatamente, dois meses após o início da última que 

mobilizou quase 200.000 operários (RTP 151, 1979, p. 3). 

No final da década de 1970, diversas manifestações (como protestos de 

operários, de funcionários públicos, de estudantes e de professores de universidades) e 

também os movimentos do povo do campo acontecem por todos os lados, especialmente 

nos grandes centros urbanos, como é o caso de São Bernardo do Campo na região do 

Grande ABC Paulista. Neste sentido, encontramos a seguinte afirmação:  

É perceptível uma mobilização crescente em todo o país, onde diversas 

categorias sociais vão se dando conta de que ocorreram, ao longo dos últimos 

anos, perdas reais no seu poder aquisitivo. Metalúrgicos, professores, médicos, 

lixeiros, serventes, motoristas – todos querem, afinal de contas uma política 

salarial mais justa (RTP 151, 1979, p. 3). 

O que se percebe é que as manifestações surgem como reação ao arrocho salarial 

e às perdas do poder aquisitivo por parte dos trabalhadores e trabalhadoras. Tanto que, 

ao discutir “o porquê dos fatos”, com base em dados do final dos anos de 1960 e início 

dos anos de 1970, Botas afirma que “a economia vai bem, mas o povo vai mal” (RTP 

151, 1979, p. 4). Um claro desequilíbrio, cuja razão é apontada nos gráficos de 

indicadores que demonstram que os salários não acompanham o crescimento do PIB. É 

ressaltada a constatação de que “80 % da população detém 34,8%, enquanto os restantes 

20% se apropriam de mais da metade da renda total do país” (RTP 151, 1979, p. 4). Já 

em 1974, os sinais de crise, também da economia, eram evidentes, com índices de 

inflação que chegavam a 30%. E a política econômica se mostrava ineficaz, a ponto de, 

em 1976, a inflação chegar a 46,4%. E se conclui o que parece óbvio: “A crise atingia 

os mais fracos: os pequenos e médios empresários nacionais e, sobretudo, a classe 

trabalhadora sofria ainda mais com as medidas decretadas” (RTP 151, 1979, p. 4). 

Enquanto isso, da parte governamental, é ressaltado que as ações na busca de solução 

não mexeram na “concentração da renda e da terra, na política de „exportar é a solução‟, 

na saída de uma boa parte da riqueza nacional através das multinacionais, na 

dependência da tecnologia e maquinária estrangeiras” (RTP 151, 1979, p. 4). Fatos da 



 19 

época são indicados para confirmar a afirmação de ineficácia das ações do poder 

publico:  

1) O déficit comercial no período de janeiro a outubro de 1979 estava em 

torno de 800 milhões de dólares; 2) 1978 foi mais um ano que reforçou a 

grande influência do capital estrangeiro no país: a dívida externa passou de 

32 milhões de dólares em 1977 para 42 bilhões de dólares em 1978; 3) o 

novo ministério, composto de ex e já conhecidos ministros, dando ênfase 

especial à agricultura, pretende transformar o Brasil em uma espécie de 

„celeiro do mundo‟, via modernização do campo, através da penetração 

maciça do capital estrangeiro (RTP 151, 1979, p. 4). 

A modernização, que já acontecia há algum tempo, é apontada como a “causa do 

êxodo rural e do aparecimento da nova categoria dos trabalhadores assalariados: os 

bóias-frias”; os “incentivos dados à agricultura de exportação, em detrimento da cultura 

para consumo interno, tornam ainda mais agudos os problemas de escassez e 

encarecimento dos alimentos” (RTP 151, 1979, p. 5). 

Já em 1979, as medidas de combate à inflação, que alcança maior índice desde 

1965, “estão levando a economia na direção de uma recessão, além de serem 

extremamente injustas, socialmente” (RTP 151, 1979, p. 5). A classe trabalhadora 

assalariada é severamente afetada pela política econômica vigente, que tem implicado 

em:  

Redução dos empregos industriais e, portanto, em salários baixos em virtude 

da concorrência maior do exército de desempregados [...] diminuição do 

salário real, já que a política de combate à inflação tem nos salários a sua 

principal vítima, [inclusive com a] manipulação oficial das estatísticas para 

prejudicar a classe trabalhadora: o controle e o cálculo dos reajustes salariais 

são baseados no índice da inflação (RTP 151, 1979, p. 5). 

O quadro abaixo demonstra a “Concentração de Renda no Brasil – 1960-1976”, 

ressaltando a progressão da desigualdade e injustiça na distribuição de renda e, 

consequentemente, a posse do capital e dos meios de produção: 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA: 
PARTICIPAÇÃO NA RENDA: 

Ano 1960 Ano 1976 

50% mais pobres  18% 12% 

30% seguintes  28% 21% 

15% seguintes  26% 23% 

5% mais ricos  28% 39% 

(Fontes: LANGONI, 1973; IBGE, 1976; RTP 151, 1979, p. 5). 

A análise dos dados relatados permite verificar que há séria discrepância na 

participação da população ativa na renda, entre pobres e ricos, o que se agravava de 
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forma gritante em 1976. Em 1960, 50% da população “mais pobre” detêm 18% da 

renda, enquanto que 5% da população “mais rica” detêm 28%, ficando os 54% restantes 

da renda distribuídos gradativamente entre os 45 % da população intermediária aos 

“mais pobres” e aos “mais ricos”. Em 1976, 50% da população mais pobre detêm 

apenas 12% da renda, enquanto que 5% da população “mais rica” detêm 39%, ficando 

os 44% restantes da renda distribuídos gradativamente entre a população intermediária 

aos “mais pobres” e aos “mais ricos”. Mostra que, não apenas aumenta drasticamente a 

distância entre a renda dos “mais pobres” e a renda dos “mais ricos”, como também 

diminui drasticamente a renda da população tida como intermediária. Isso num espaço 

de 16 anos, de 1960 a 1976. 

Outro quadro publicado na matéria “Greves... e há mais do que isto” compara 

dados do custo de vida, em março de 1971 e março de 1976, e mostra a evolução das 

condições de vida dos trabalhadores brasileiros: 

 MARÇO DE 1971 MARÇO DE 1976 

Custo de vida 100 380 

Salário nominal 100 240 

Salário real 100 69 

(Fonte: RTP 151, 1979, p. 5). 

São dados que ressaltam o contraste do aumento do custo de vida, que vai de 

100 para 380 Cruzeiros (Cr$), e a diminuição do salário real que vai de 100 para  69 

Cruzeiros, reforçando assim a situação de arrocho e dificuldade para as pessoas e 

famílias assalariadas. Se para os assalariados a situação é de muitas dificuldades, tanto 

mais para as pessoas e famílias que sofrem o desemprego. 

Para confirmar a situação de arrocho salarial e dificuldade de sobrevivência 

digna dos trabalhadores e suas famílias, pesquisa do DIEESE realizada em São Paulo, 

em março de 1977, mostra que: 

O custo da alimentação mínima de um adulto era de Cr$ 536,21 mensais. Para 

uma família de 4 pessoas (casal e 2 filhos, esses por hipótese, consumindo 

conjuntamente o equivalente a um adulto) as despesas mínimas de alimentação, 

em março de 1977 eram então Cr$ 1.608,63 mensais, o que corresponde 

aproximadamente, a duas vezes o maior salário mínimo existente na época: Cr$ 

768,00, sem os descontos da previdência social e do imposto sindical (RTP 

151, 1979, p. 6). 

Com base nos dados apontados acima, uma vez que as necessidades de uma 

família não se limitam ao item alimentação, verifica-se que, naquela época, para que um 
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trabalhador pudesse sustentar sua família composta de esposa e dois filhos com um 

mínimo de dignidade, precisaria receber a quantia de Cr$ 3.741,00, sendo que o maior 

salário mínimo existente era de Cr$ 768,00. Nota-se uma distância muito grande entre o 

que se entendia como necessário e a realidade vivenciada pela maior parte das famílias 

dos trabalhadores brasileiros.  

Ainda, para explicitar melhor a grave situação de arrocho salarial e de 

desemprego, a matéria “Greves... e há mais do que isto” da RTP também contempla 

informações do IBGE em 1976, que indicam:  

De um total de 38,9 milhões de trabalhadores brasileiros: 12,9% não recebem 

nada; 11,3% recebem até meio salário mínimo; 22,3% recebem entre meio e 1 

salário mínimo; 25,7 recebem entre 1 e 2 salários mínimos; 17,8% recebem 

entre 2 e 5 salários mínimos; 6,2% recebem entre 5 e 10 salários mínimos; 

2,9% recebem entre 10 e 20 salários mínimos; e 1% recebe mais de 20 salários 

mínimos (RTP 151, 1979, p.6). 

Outro gráfico, composto com os dados citados acima, ajuda a perceber melhor a 

gravidade da situação da renda dos trabalhadores no período que antecede os trabalhos 

iniciais do PMMR: 

Situação dos trabalhadores brasileiros - 1976.

13%

11%

22%

26%

18%

6%

3%

1%
Não recebem nada.

Recebem até 1/2 salário
mínimo;

Recebem entre 1/2 e 1
salário mínimo

Recebem entre 1 e 2 salários
mínimos

Recebem entre 2 e 5 salários
mínimos

Recebem entre 5 e 10
salários mínimos

Recebem entre 10 e 20
salários mínimos

Recebem mais de 20 salários
mínimos.

 

É evidente que esses dados indicam a situação de vulnerabilidade de muitas 

famílias que viviam em situação de desemprego ou que, mesmo tendo seus empregos e 

fonte de renda, sofriam com as perdas decorrentes do arrocho salarial, motivo de muitas 

crianças serem encontradas nas ruas. 
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Outro dado a ser considerado é que a alegação que se poderia fazer de que o alto 

custo dos salários dificultaria mais contratações e a consequente melhoria das condições 

de trabalho é contestada com a informação de que “o peso dos salários nos custos de 

produção no Brasil não ultrapassa a média de 16% na maioria dos setores industriais”, 

sendo que a “General Motors brasileira admite que os salários representam 8% na 

composição dos custos de seus veículos enquanto que para a General Motors americana 

esse mesmo índice sobe a 36%” (RTP nº 151, 1979, p. 6). O salário médio por hora no 

Brasil, em torno de 2,5 dólares, comparado com o da Europa e Estados Unidos, de 6 a 7 

dólares, serve para justificar o fato de uma cidade como São Bernardo do Campo, que é 

sede da indústria automobilística do país, possuir, no final dos anos de 1970, “60% de 

sua população, composta de operários metalúrgicos, morando em favelas florescentes, 

quando há quinze anos atrás elas simplesmente não existiam” (RTP 151, 1979, p. 6). 

Dentre os diversos fatores que refletem a situação de crise vivenciada, verifica-

se a marginalização do movimento sindical brasileiro a partir de 1964, com perdas das 

conquistas na legislação trabalhista promulgada, em sua maioria, no Estado Novo desde 

1945. A própria substituição da estabilidade no emprego pelo FGTS representa 

significativa perda para a classe trabalhadora, como também a perda da autonomia dos 

sindicatos, a abolição das greves por melhoria dos salários, a adoção de política salarial 

uniforme para todo o país em 1965 e a passagem das decisões de reajuste salarial do 

Ministério do Trabalho para o Governo Federal. São medidas que, como se pode 

verificar, “contribuíram para a existência e manutenção de uma „paz social‟” (RTP 151, 

1979, p. 7). Mesmo sendo características das demais economias capitalistas, as 

manifestações de “conflito industrial” estiveram ausentes do panorama brasileiro. É 

claro que os empresários e patrões souberam capitalizar isso em seu favor e em 

detrimento dos interesses da classe trabalhadora, sempre sob o pretexto de aumentar a 

produtividade. Assim, diversos problemas são verificados, tais como aumento da 

jornada de trabalho, aumento de acidentes, intervenção nos sindicatos, repressão sofrida 

pelo movimento operário, etc. 

Significativa e digna de constar aqui é a efetiva participação de movimentos 

ligados à Igreja Católica em apoio à resistência do movimento dos trabalhadores, 

especialmente no período de maior repressão ao movimento sindical, nos “anos 

chamados de „arrocho para cima, cassete para baixo‟”. Destaque para o “trabalho da 

ACO – Ação Católica Operária, e JOC – Juventude Operária Católica, e dos 
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movimentos das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)” (RTP 151, 1979, p. 8). O 

primeiro movimento pelos trabalhos realizados nas fábricas e o segundo, também ligado 

à Igreja Católica, pelo trabalho realizado nos bairros e vilas operárias. 

Nas situações de crise se verifica também as reações e posicionamentos, 

especialmente relacionados às questões do emprego e da moradia. A própria crise 

favorecia o desenvolvimento do movimento operário: 

Em 1976/77, tomam corpo as oposições sindicais. Nestes anos o movimento 

operário cresceu e se ampliou. Completamente esquecidos pelos poderes 

públicos, os habitantes da periferia das grandes cidades, face à inadequação ou 

inexistência de uma infra-estrutura mínima em termo de saúde, educação, 

transporte e serviços básicos, foram obrigados a se organizar em torno dessas 

reivindicações específicas. Esses movimentos sociais populares têm sido uma 

experiência importante para essas populações, que puderam assumir 

progressivamente o controle de decisões e reivindicações que afetam sua vida 

quotidiana (RTP 151, 1979, p. 8). 

Assim, “a partir do segundo semestre de 1977 a luta dos operários, especialmente dos 

metalúrgicos, dá um salto adiante com manifestos, várias ações e, principalmente, com a luta 

pela Reposição Salarial dos 34,1% dos índices falsificados em 1973”. Também “durante 

1978, o movimento grevista cresce e se expande não apenas em termos de regiões como 

também de diferentes categorias profissionais”, a ponto de RTP oferecer “listagem das 

categorias que estiveram em greve em determinadas cidades durante 1978 e até maio de 

1979” (RTP 151, 1979, p. 8), onde se pode verificar que diversas dessas categorias 

estão localizadas na cidade São Paulo e em cidades da região do Grande ABC.  

Importante ter em conta que as matérias da Revista Tempo e Presença – RTP, 

com informações e reflexões sobre as questões sociais e políticas, têm a perspectiva da 

fé cristã. Neste sentido, é significativo que tenha incluído na matéria analisada quadro 

intitulado “A igreja e as greves”, onde constam declarações de diversas autoridades e de 

documentos eclesiásticos como, por exemplo, de D. Claudio Hummes, Santo André/SP; 

de D. Luciano Mendes, Secretário Geral da CNBB; de D. Paulo Arns, Cardeal de São 

Paulo; da CNBB, mensagem do Dia do Trabalho; do Papa João Paulo II, Puebla; e a 

declaração do Credo Social da Igreja Metodista (documento permanente aprovado em 

1972 que expressa o posicionamento e compromisso social da Igreja): 

É injusto aumentar a riqueza dos ricos e o poder dos fortes confirmando a 

miséria dos pobres e oprimidos. Os programas para aumentar a renda nacional 

precisam criar distribuição equitativa de recursos, combater discriminações, 

vencer injustiças econômicas e libertar o homem da pobreza (Credo Social da 

Igreja Metodista, 1972 apud RTP 151, 1979, p. 9). 
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Paralelamente, com o agravamento da crise, fica evidente que é um tempo em 

que o povo toma consciência de seus direitos e se mobiliza acreditando que somente 

com o enfrentamento é que poderá vencer as adversidades provocadas especialmente 

pelo desemprego e arrocho salarial. Então, se deduz que algum proveito é computado, 

principalmente em favor da classe trabalhadora que se organiza, mobiliza e, com suas 

ações, promove mudanças também na sociedade como um todo.  

 

 

A região do Grande ABC e a cidade de São Bernardo do Campo 

 

Nesta parte do trabalho, 

passamos a considerar mais 

especificamente a região do 

Grande ABC (figura ao lado),
13

 

que é composta por sete 

municípios – Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires, Rio Grande da 

Serra, São Bernardo do Campo, 

São Caetano do Sul e Santo André. A região, que abrange área de 827km
2
, possui uma 

população de 2.551.328 habitantes e densidade demográfica apurada em 3.085,41 

habitantes por km2, conforme quadro abaixo: 

  

Dados dos Municípios do Grande ABC – Censo 2010
14

: 

Município 
População -

Censo 2010 

Área total em 

km
2
 

Hab/km
2
 

Diadema 386.089 30,8 12.519,10 

Mauá 417.064 61,3 6.803,54 

Ribeirão Pires 113.068 98,8 1.144,99 

Rio Grande da Serra 43.974 36,9 1.192,45 

Santo André 676.407 174,9 3.866,35 

                                                 
13

 Cf. <http://www.urbanprag.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=53>. 

Acesso em: 18 dez. 2012. 
14

 Cf. <http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados>. Acesso em: 05 nov. 2012. 

http://www.urbanprag.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=53
http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados
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São Bernardo do Campo 765.463 408,8 1.872,59 

São Caetano do Sul 149.263 15,4 9.708,79 

Totais de 2010: 
2.551.328 827 3.085,41 

Totais de 1996
15

: 
2.200.000 841 2.615,93 

(Fonte: IBGE, Censo de 2010) 

Já em 1996, a região do Grande ABC abrangia área de 841km
2
,
 
composta pelos 

mesmos sete municípios localizados no sudeste da região metropolitana de São Paulo, 

que somavam um total de 2.2 milhões de habitantes (KLINK, 2001; IBGE 1996, p. 87). 

Percebe-se, na comparação dos dados de 1996 para 2010 sobre a região do 

Grande ABC, um crescimento populacional de 351.328 habitantes, diminuição do 

território em 14km
2
 e aumento da densidade demográfica em 469,48 habitantes por 

km
2
,
 
com crescimento considerável da população na ordem de 16% e da densidade 

demográfica na ordem de 17,94%. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento populacional da região do Grande 

ABC está diretamente relacionado com a implantação de sua estrutura viária, 

especialmente a construção da Via Anchieta, que liga a cidade de São Paulo ao Litoral 

Paulista, sendo a cidade de São Bernardo do Campo a mais afetada. Uma região que, no 

decorrer do tempo, passou por várias mudanças na sua delimitação geográfica: 

No século passado, por exemplo, São Bernardo do Campo englobava todos os 

municípios que atualmente fazem parte do Grande ABC, enquanto que, a partir 

de 1938, a sua sede foi transferida para o então Bairro da Estação Santo André 

e São Bernardo foi rebaixado a distrito (KLINK, 2001, p. 87). 

Em 1950, a configuração municipal do Grande ABC contemplava Santo André, 

São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Em 1960, já aparecem os municípios de 

Mauá e Ribeirão Pires, desmembrados de Santo André, e Diadema, desmembrado de 

São Bernardo do Campo. Em 1967, o município de Rio Grande da Serra é 

desmembrado de Ribeirão Pires, completando assim a lista dos 07 municípios da região 

do Grande ABC. Quanto a São Bernardo do Campo, mesmo com sua configuração 

ainda como distrito de Santo André, juntamente com Diadema e Riacho Grande, “sua 

população cresceu de 11.685 para 24.889 na década de 1940 (já desanexada desses dois 

distritos), e pulou para 79.930 em 1960” (KLINK, 2001, p. 98). 

São Bernardo do Campo foi elevado à categoria de município pelo Decreto-lei nº 

14.334, de 30 de novembro de 1944, tendo sido desmembrado do município de Santo 

                                                 
15

 Os dados de 1996 são de Klink (2001) e do IBGE (1996, p. 87). 
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André. Sua instalação foi realizada no dia 01 de janeiro de 1945. De 1945 a 1948, 

englobava os distritos de São Bernardo do Campo, Diadema e Riacho Grande, ainda 

como comarca de São Paulo, o que é repetido de 1949 a 1953. De 1954 a 1958, com a 

mesma configuração, passa à comarca de São Bernardo do Campo. Em 1959, 

desmembra o Distrito de Diadema. Em nova divisão territorial, datada de 01 de julho de 

1960, o município passa a ser formado pelos Distritos de São Bernardo do Campo e 

Riacho Grande, comarca de São Bernardo do Campo (IBGE).
16

  

Retomando a questão do significativo impacto da construção da Rodovia 

Anchieta no desenvolvimento e na estruturação da região do Grande ABC e do 

município de São Bernardo do Campo, o artigo “DER – uma favela no coração da 

cidade” indica que: “em 1940, começam as obras de uma rodovia que iria se tornar um 

marco da engenharia brasileira, e um divisor de águas na história de São Bernardo do 

Campo” (TEIXEIRA, 2009).
17

  

Para a construção da Rodovia Anchieta o Governo do Estado mobilizou um 

verdadeiro exército de trabalhadores que vieram de todas as partes e que “construíam 

estradas de serviço que se tornaram avenidas da cidade, e rasgavam a nova via que 

escoaria o produto de São Paulo rumo ao porto” (TEIXEIRA, 2009). As obras de 

construção da Anchieta também influenciaram na formação de favelas, especialmente a 

conhecida Favela do DER que surgiu a partir de acampamento formado por 

trabalhadores e suas famílias:  

Como a obra exigia atenção durante 24 horas, acampamentos foram 

construídos para os funcionários, e um deles, no atual km 20 da rodovia – o 

acampamento do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

São Paulo); em casas de madeira, algumas com quartos „comuns' ou coletivos, 

e em outras menos modestas, estes operários encontraram a sua morada durante 

as obras da nova rodovia (TEIXEIRA, 2009). 

Contudo, o grande impacto da construção da Rodovia se dá não apenas pela 

logística necessária ao empreendimento, mas também como resultado da infraestrutura 

que ela passa a oferecer, especialmente para escoamento da produção de São Paulo para 

o Porto de Santos. A instalação da Via Anchieta, cujo trecho entre São Paulo e Riacho 

Grande foi completado em 1947, associada ao Plano de Metas e instalação de diversas 

indústrias no Grande ABC, 

                                                 
16

 Cf. <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 05 dez. 2012. 
17

 Cf. TEIXEIRA, Thiago. DER – uma favela no coração da cidade. In: Memórias de São Bernardo: 

velhas histórias de uma grande cidade. Blog, 26 jun. 2009. Disponível em 

<http://memoriasbc.blogspot.com.br/2009/07/der-uma-favela-no-coracao-da-cidade.html>. Acesso em: 

20 mar. 2012. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://memoriasbc.blogspot.com.br/2009/07/der-uma-favela-no-coracao-da-cidade.html
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Desencadeou concomitantemente um verdadeiro agrupamento espacial de 

investimentos no ramo automobilístico ao longo da Via Anchieta, como as 

montadoras Volkswagem, Mercedes, Karmann-Ghia e Simca. Aproximadamente na 

mesma época, uma série de empresas do ramo farmacêutico também se instalou ao 

longo da Via Anchieta (KLINK, 2001, p. 98). 

Importante ressaltar que os operários que foram mobilizados para a construção 

da Rodovia Anchieta, ao término, ficaram sem moradia e sem a fonte regular de renda, 

sendo forçados a engrossar as periferias da cidade de São Bernardo do Campo. Daí o 

surgimento de algumas das favelas que se instalaram à sua margem no município de 

São Bernardo do Campo. 

Na pesquisa é possível constatar que diversas edições do Rudge Ramos Jornal – 

RRJ contemplam matérias relacionadas ao crescimento da cidade de São Bernardo do 

Campo e região do Grande ABC, sobre o processo de industrialização e a construção de 

estruturas necessárias à demanda do crescimento. Essas matérias também abordam a 

questão da desigualdade e desproteção a que muitas famílias foram submetidas, 

incluindo crianças e adolescentes que são forçados a buscar nas ruas alternativas para o 

seu próprio sustento e o de suas famílias. Neste sentido, encontramos artigo com o título 

“Migração, favelas e desemprego”, segundo o qual:  

São Bernardo, segunda cidade de maior arrecadação do Estado e que já 

apresenta a maior renda „per capita‟ da América do Sul [é] palco de graves 

problemas sociais e de muita miséria; [...] na década de 50, principalmente na 

gestão de Juscelino Kubstschek (56/59), é estimulada a entrada de capital 

estrangeiro no país e aqui se instalam as primeiras e poderosas indústrias 

automobilísticas (RRJ, n. 8, p. 12, nov. 1981). 

Já na década de 1950, a industrialização, que necessita de muita mão de obra, 

associada às péssimas condições da vida no campo, leva a uma grande transferência da 

população rural que começa a vir em massa, de vários Estados, especialmente da região 

Nordeste do Brasil, para os grandes centros urbanos. No município de São Bernardo do 

Campo “chega uma média diária de onze famílias. Essas pessoas sem terra, 

desempregadas, ou com salários insuficientes para a subsistência, iludidas pelas cidades, 

partem em busca do que a indústria sempre lhes prometeu: uma vida melhor” – é o que 

informa a Pastoral dos Migrantes de São Bernardo do Campo (RRJ, n. 8, p. 12, nov. 

1981). Com isso, forma-se um exército de reserva que permite a rotatividade da mão de 

obra, promovida pelas empresas que se beneficiam desse recurso para rebaixar os níveis 

dos salários de seus operários. 
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As dificuldades no campo e a industrialização são promotoras do êxodo rural e, 

como consequência, contribuem para o crescimento das favelas nos grandes centros 

urbanos. No caso de cidades como São Bernardo do Campo não poderia ser diferente:  

Por esta razão, nos últimos anos, tem aumentado assustadoramente o número 

de favelas. Conforme informações do Movimento de Defesa dos Favelados, só 

em São Bernardo há 54 núcleos de favelas, totalizando 90 mil favelados, 

número que tende a crescer devido ao desemprego, ao contínuo achatamento 

dos salários e à chegada de mais migrantes, cujo destino, invariavelmente é a 

favela (RRJ, n. 8, p. 12, nov. 1981). 

A situação é muito grave, tanto que: 

 Até hoje, nenhum migrante conseguiu comprar um terreno, uma casa, nem 

pagar aluguel, [...] todos vão para a favela e não conseguem mais sair de lá, a 

não ser em casos extraordinários, como afirma o Padre Adair Bayatini, da 

Pastoral dos Migrantes de São Bernardo do Campo em entrevista. Apenas oito 

por cento dos migrantes, que são os que moram no próprio emprego, não vão 

para a favela (RRJ, n. 8, p. 12, nov. 1981). 

Antes mesmo do desemprego, a própria injustiça no mundo do trabalho é 

verificada como a principal causa que promove o favelamento de pessoas e famílias. 

Uma sociedade que consente com a desigualdade, com a exploração do mais fraco, é 

uma sociedade injusta que joga os seus cidadãos, principalmente o migrante e o 

operário, na favela e na rua. 

Os meninos e meninas que trabalham nas ruas são “aqueles que, cedo, 

aprenderam a realidade do dia a dia e que conseguem entender o fato dos seus pedidos, 

na maioria das vezes, não serem atendidos” (RRJ, n. 20, p. 7, dez. 1982). Realidade que 

é demonstrada no artigo sobre o Natal que contempla entrevista com várias crianças de 

famílias bem estruturadas econômica e socialmente, e também com meninos em 

condição de vulnerabilidade que trabalham nas ruas. Ao responderem à pergunta “O que 

eles podem esperar do Natal?”, o destaque é para Claudomiro, um menino de 11 anos, 

com 12 irmãos e pais separados, descrito como “um simpático engraxate que trabalha 

nas imediações do IMS” (hoje Universidade Metodista de São Paulo), que responde: 

“apesar de eu não ganhar sempre o que peço, eu gosto. Não queria que acabasse não” 

(RRJ, n. 20, p. 7, dez. 1982). A resposta de Claudomiro nos ajuda a compreender um 

pouco do que se passa na mente desses meninos que fazem das ruas o seu local de 

trabalho, de vida e de esperança no contexto urbano. 

Sobre os menores que passam pela Funabem e Fubem, em artigo intitulado “Em 

busca da reintegração”, Dagmar Alba indica que esta realidade ocorre “por razões que 

vão desde a falta de uma família que os proteja e oriente até um estado de fome crônica” 
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(RRJ, n. 30, p. 5, out. 1983). A constatação é que a condição de vulnerabilidade os 

empurra para a condição de detenção no sistema penitenciário. O artigo aborda os 

objetivos propostos pelas instituições responsáveis pelo bem estar do menor que 

enfrentam dificuldades e demonstram vulnerabilidade, e chama de “problema 

extremamente complexo, a questão do menor” que, segundo a autora: 

Encontra suas principais razões numa estrutura social violenta que aprofunda 

continuamente as diferenças entre as classes, tornando os ricos cada vez mais 

ricos e lançando o restante da população numa situação de miséria progressiva 

(RRJ, n. 30, p. 5, out. 1983). 

Entre as alternativas para sobrevivência das crianças e no esforço de ajudar suas 

famílias, deparamo-nos com aquelas que trabalham nas ruas, como é o caso evidenciado na 

foto que ilustra o artigo “O dia da criança e o dia do carente”. A foto recebe a inscrição “fazer 

carretos em feiras é uma das formas que os menores carentes encontram para arranjar 

dinheiro e ajudar a família” no artigo em que Maria Rita Lubatti trata sobre a situação das 

crianças carentes que precisam trabalhar para sobreviver. Essas crianças “acordam às 04 ou 

05 horas da manhã para ir fazer carreto nas feiras, catar papel, ferro velho, vender coisas pelas 

ruas, engraxar sapatos, abrir açudes nas frentes de trabalho no Nordeste”. Na sua maioria, elas 

desconhecem o que seja o Dia da Criança, “conhecem, no entanto, a palavra fome, sede, frio e 

miséria. Aprenderam a conviver com esta dura realidade desde o dia em que vieram ao 

mundo” (RRJ, n. 30, p. 5, out. 1983).  

Como exemplo da situação das crianças que trabalham nas ruas para ajudar a 

sustentar suas famílias, é citado o caso específico de Lindomar, que com 10 anos de 

idade, 4º ano primário, tem mais três irmãos e, fora seu pai que trabalha em posto de 

gasolina, é o único que ajuda nos sustento de sua casa. Ele, segundo diz, vende poesias 

“para ganhar o meu pão de cada dia”, como descrito no artigo “Quem são essas 

crianças?”. Lindomar já trabalhou em loja de calçado, cuidou de carro, e só há dois 

meses é que faz e vende poemas. O mesmo artigo aborda também a complexidade da 

situação e a dificuldade da Fubem em fazer frente a esse desafio da criança e do 

adolescente que estão nas ruas (RRJ, n. 50, p. 4, nov. 1985).  

Os trabalhadores da Rodovia Anchieta foram os primeiros moradores da Favela 

DER, localizada próximo ao quilômetro 19 da Rodovia, como é indicado por Eliana 

Simões no artigo “Favela DER pode ser patrimônio histórico”, no qual afirma que “com 

as obras da Via Anchieta que liga a baixada Santista à Capital, foi implantado naquela 

área o acampamento do DER” (RRJ, n. 60, p. 11, nov. 1986); isso por volta de 1951, 

quando o Sr. José Pereira (Sr. Pereirinha) construiu uma casa com paredes de tijolos 
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assentados com barro e capim, com ajuda de crianças do próprio acampamento. Os 

próprios moradores tomaram a iniciativa de propor o tombamento da casa do “Sr. 

Pereirinha” – é o que afirma Simões no mesmo artigo em que indica que “havia em 

andamento um plano de estudo de reurbanização da área que é de propriedade do 

IAPAS” (RRJ, n. 60, p. 11, nov. 1986): 

Esses trabalhadores „eram homens calejados e simples, de olhares desconfiados 

e de aparência dura, com o espírito voltado para o crescimento individual. 

Procedentes dos estados brasileiros pobres e do interior de São Paulo, vieram 

construir a Anchieta dos anos 40, de engenharia moderna e voltada para vencer 

os obstáculos da traiçoeira Serra do Mar. Incluíram-se entre os migrantes da 

primeiras levas que chegaram à cidade e que logo aprenderam que só poderiam 

vencer atuando em equipe. Tinham fé no futuro (RRJ, n. 60, p. 11, nov. 1986). 

O que se vê é uma realidade desafiadora da vida de milhares de pessoas e 

famílias que vivem em situação de pobreza como consequência das políticas 

governamentais, que privilegiam os mais ricos e os mais fortes, em detrimento dos mais 

pobres e mais fracos. Realidade de todo o país e que se agrava em São Bernardo do 

Campo, que atraiu muita gente por ser uma cidade industrial e estar localizada à 

margem de importantes vias de escoamento da produção. Também por estar integrada à 

região metropolitana de São Paulo, aumentando o trânsito em busca de oportunidades 

de trabalho e de renda. 

É o mesmo quadro que culmina com o fato das crianças e adolescentes também 

viverem essa situação de vulnerabilidade nas ruas em busca da própria sobrevivência e 

também de suas famílias. Muitas crianças estão nas ruas com o intuito de complementar 

a renda de suas famílias. Muitas outras crianças sofrem a falta da família, a falta de um 

lar; sofrem a fome como consequência da desigualdade provocada por uma estrutura 

social violenta e desumana. 

São Bernardo do Campo, localizada na microrregião conhecida como Grande 

ABC Paulista, dentre as cinco microrregiões que formam a Macrorregião Metropolitana 

de São Paulo, é uma das mais industrializadas e mais ricas do país. Conta com 

aproximadamente 30% da população vivendo em situação de pobreza, conforme é 

indicado no próprio relatório de prestação de contas do PMMR, ano de 2006. O mesmo 

relatório também faz referência ao orçamento do município de São Bernardo do Campo 

em 2004, na cifra de 1.357 bilhão (Relatório Anual 2006 do PMMR, p. 3).  

A percepção que se tem, ao ver a descrição das situações do emprego, da 

moradia e, especialmente, das crianças e adolescentes que buscam nas ruas a 
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oportunidade de renda e de vida, é que tais assuntos não podem ser separados. Estão 

diretamente relacionados, já que a maior parte das crianças e adolescentes que estão nas 

ruas busca oportunidade de sustento para si mesma e para suas famílias. As ruas, não 

obstante todos os perigos e ameaças que oferecem, apresentam-se como espaço de luta e 

sobrevivência. 

 

 

A Igreja Metodista e a exclusão social 

 

As primeiras ações diretas que dão origem ao PMMR, descritas mais à frente, 

ocorrem no ano de 1983 e, pelo fato de 1979 ter sido celebrado como Ano Internacional 

da Criança, o foco da pesquisa sobre o contexto interno da Igreja Metodista está 

concentrado mais especificamente no período de 1979 a 1983. Um período em que se 

pode verificar reflexões, eventos e realizações que nos ajudam a compreender o 

ambiente vivenciado na Igreja Metodista, bem como as motivações que levaram 

algumas pessoas a irem para as ruas ao encontro de crianças e adolescentes que lá 

trabalhavam e viviam. 

Na época havia um anseio de que a igreja voltasse suas ações para fora de suas 

paredes denominacionais e buscasse agir de forma consistente, criativa e comprometida 

junto às pessoas empobrecidas e marginalizadas pela sociedade, como pode ser 

verificado nas matérias encontradas nas edições pesquisadas em ambos os jornais e que 

são analisadas neste tópico do trabalho. Trata-se do mesmo período em que o Plano para 

a Vida e Missão da Igreja – PVMI
18

 foi gestado na Igreja Metodista.  

A expressão “repartir fora dos limites do templo”, encontrada ainda na 

introdução do Plano para a Vida e a Missão da Igreja, reflete esse anseio por uma igreja 

mais engajada e que participa no quotidiano dessas pessoas e famílias. Neste sentido, 

diversas matérias encontradas nesses jornais são analisadas, com artigos e reflexões 

indicando essa preocupação com a presença pública da igreja que busca promover 

transformação da realidade que afeta a vida das pessoas. 

A análise, especialmente de matérias do Jornal Expositor Cristão, especialmente 

do período de 1979 a 1983, pretende levantar informações que possibilitem verificar 

                                                 
18

 Plano para a Vida e a Missão da Igreja – PVMI: documento histórico da Igreja Metodista aprovado no 

XIII Concílio Geral, em julho de 1982, de caráter permanente e norteador da vida e missão da igreja. 
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como a Igreja Metodista estava olhando, ou sendo desafiada a olhar para as questões 

relacionadas às pessoas e famílias menos favorecidas e marginalizada pela sociedade.De 

forma especial, como a Igreja Metodista estava olhando para a criança e adolescente 

carente e os desafios que representam para a sua atuação.  

Já de início, é importante ressaltar que nos deparamos, nas 24 edições quinzenais 

de 1979, com matérias relacionadas ao Ano Internacional da Criança, tanto com relato 

de atividades relacionadas diretamente à temática da criança, como também, matérias 

que tratam de temas e desafios relacionados à criança e ao adolescente. A impressão que 

se tem, é que algum setor da Igreja Metodista que tinha acesso à redação do Jornal 

resolveu abraçar a temática do Ano Internacional da Criança, fazendo constar em todas 

as edições matérias que levasse a igreja a refletir, se conscientizar e se posicionar ao 

lado desses pequeninos. 

Neste sentido, é significativo encontrar, já na primeira edição de 1979, o artigo 

do então pastor metodista Isac Aço que, com base no texto bíblico de Lamentações 

2.11: “Turbada está a minha alma... pois desfalecem os meninos e as crianças de peito 

pelas ruas da cidade”, reflete sobre 1979 – Ano Internacional da Criança, referindo-se às 

nossas grandes e pequenas cidades, “onde os meninos desfalecem e perecem pelas 

ruas”. Ele diz:  

Estamos no Ano Internacional da Criança; crie, pois, a igreja uma „turbação de 

alma‟ capaz de mover os corações a participar e mobilize-se a criatividade e 

serviço do atendimento. Provoque-se a imaginação corajosa para soluções 

viáveis e renovadas, estruturais e „de amor‟, para que as crianças não 

continuem desfalecendo pelas ruas ou (pior?) formando-se na marginalidade 

quase congênita! (EC, p. 9, 1ª quinz. jan. 1979). 

Uma reflexão que claramente confronta e convoca a igreja ao engajamento e à 

busca de “soluções viáveis e renovadas, estruturais e de amor” pelas crianças; reflexão 

esta que é sucedida por outra na edição nº 02 com o título “Chegamos ao Ano 

Internacional da Criança” (EC nº 2, 2ª quinzena de janeiro de 1979, p.4), o que vai se 

repedindo nas edições seguintes.  

A igreja também é confrontada com severas críticas de sua membresia e também 

de sua liderança, como ocorre no artigo “Ano Internacional da Criança – Qual a 

preocupação da Igreja com a criança”. Neste caso específico, a crítica é ao fato de a 

criança não estar contemplada na legislação que organiza a Igreja. A partir da pergunta 

“Qual o lugar para as crianças na Igreja e nas igrejas”, Anita de Faria Braga discorre 

sobre essa problemática que considera omissão: 
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Tanto se fala e se pensa nos menores fora da igreja, desde os maiores escalões 

do governo. 1979 é o Ano Internacional da Criança. Porém, para elas a Igreja 

Metodista não fez nenhuma previsão. Nem nelas se pensou. Nada houve para o 

seu atendimento. 

Conclui-se, obviamente, que na maternidade canônica metodista a pessoa já 

nasce adolescente. É situação bem cômoda. Assim, não haverá preocupação 

com os problemas da infância (EC, ano 94, n. 3, 1ª quinz. fev. 1979, capa). 

Fica evidente que a preocupação de Braga, no artigo citado, está muito mais 

voltada para as crianças que estão dentro da igreja, do que para as crianças e 

adolescentes abandonadas que estão nas ruas das pequenas e grandes cidades. Mesmo 

assim, é significativo que esta problemática seja abordada em artigo tão crítico no jornal 

oficial da própria Igreja Metodista. A crítica soa como uma convocação a que a criança 

seja contemplada na legislação, nos planejamentos e nos orçamentos da Igreja 

Metodista.  

Soma-se à observação desta matéria, parte da entrevista com a pastora Zeni de 

Lima Soares, que atuou por muitos anos como redatora das Revistas Bem-Te-Vi, 

direcionadas para as crianças da Escola Dominical na Igreja Metodista: 

Na época as crianças eram, também, nas igrejas, sempre colocadas nos cantos 

que sobravam. Então, tinham prioridades os, as classes dos adultos, as classes 

dos jovens e a classe das crianças eram sempre deixadas, ou no salão, separado, 

ou embaixo das escadas, sem mobiliário; sem essa preocupação, mesmo, de 

tratar a criança como ela é. Uma criança que precisa espaço, que precisa 

móveis do tamanho dela; que precisa arte que precisa lazer, inclusive na escola 

dominical.  

Então, nós começamos também este movimento de buscar, nas igrejas, estes 

espaços e dizer paras igrejas: nos seus orçamentos, contemplem as crianças, 

invistam nas crianças. Nos espaços, no mobiliário das salas, nos passeios, no 

lazer, para que elas possam sentir que a comunidade é delas; que elas são parte 

desta comunidade que são parte também e tem direito de participar também dos 

cultos. Então, que se mude o jeito de organizar cultos para que as crianças 

tenham também um lugar de expressão nesses espaços, nesses ambientes (Zeni 

de Lima Soares, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Percebe-se claramente a reflexão sobre o desafio do envolvimento social, que 

aparece nessas e em diversas outras matérias publicadas com o tema da criança, no 

período que antecede o início da implantação do PMMR. 

Confirmando a percepção da problemática dos meninos e meninas que 

trabalhavam nas ruas, uma foto de menino engraxate na praça ilustra a matéria do Jornal 

Expositor Cristão “Riqueza e pobreza na linguagem da Bíblia” em 1979 (EC, n. 7, p. 

12-13, 1ª quinz. abr. 1979); como também a matéria “o maior e o menor”, que inicia 

afirmando: “se o menor na terra for o maior no reino dos céus, ninguém há de ser maior 

que o menor abandonado. Ele, que é pedra rejeitada na construção da sociedade [...] que 
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só fala palavrão, porque é a palavra que mais lhe dirigem [...]” (EC, n. 8, o. 4, 2ª quinz. 

abr. 1979). A situação de um menor que entra na Igreja e participa da Santa Ceia é 

utilizada por Heckel Fernandes para questionar a forma como, muitas vezes, o “menor” 

é tratado pela e na igreja (EC, n. 8, p. 4, 2ª quinz. abr. 1979). Ainda na linha de refletir e 

perceber a problemática da criança, na matéria “Ano Internacional da Criança: Dos 

pequenos é o reino – Olho as crianças jogadas nas calcadas em nossas cidades”, Ivan 

Espíndola de Ávila afirma que: 

O problema da criança, nesses tempos difíceis que estamos atravessando, não 

se resolve com frases de efeito de alguns tecnocratas, nem com estatísticas que 

instruem lindas conferências buriladas por acadêmicos e mestres da 

comunicação. O mundo da criança é complexo, é sagrado, exige reverência, 

compreensão verdadeira, verdadeiro amor (EC, n. 10, p. 4, 2ª quinz. mai. 

1979). 

Ainda confrontando a Igreja com a realidade vivenciada e especialmente com o 

desafio de acolher as crianças e adolescentes, encontra-se os artigos intitulados “O 

reflexo das atuais manifestações de classes” e “Vamos abrir nossos templos para abrigar 

as crianças” (EC, n. 11, capa, p. 3 e 16, 1ª quinz. jun. 1979); outro com o tema 

“COGEIME (Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ensino) chama Igreja a 

desenvolver filosofia para suas instituições de ensino” com ênfase na dimensão social 

(EC, n. 12, p. 10, 2ª quinz. jun. 1979); e outro com o tema: “Geração desperdiçada”, 

indica que “no Brasil, entre todos os seus encantos, vivem mais de 2 milhões de 

crianças abandonadas e outras 14 milhões que, embora com seus pais, vivem uma 

pobreza tão grande que o abandono quase se torna preferível”; também indica que “o 

problema do menor no Brasil é, ironicamente, uma consequência do seu progresso 

econômico” (EC, n. 16, p. 9, 2ª quinz. ago. 1979, publicado originalmente na revista 

Time Magazine em 11/09/1978).  

É significativa também a publicação de “pronunciamento da Igreja Metodista 

sobre a Anistia”, o qual é aberto com a afirmação de que “a Igreja Metodista, inserida 

na comunidade brasileira, é sensível a tudo quanto marca o momento que se vive”; e 

que “duas linhas gerais tipificam sua preocupação maior: Deus e o próximo”. O 

documento assinado pelo bispo Sady Machado da Silva, então presidente do Colégio 

Episcopal, em 1º de agosto de 1979 segue afirmando o apreço pela matéria que está 

sendo discutida pelo Congresso Nacional e ressalta que a Igreja Metodista: 

Alegra-se com aqueles atos e fatos que expressam amor, misericórdia, justiça, 

verdade, retidão; cobre-se de tristeza e proclama sua mensagem redentora e 
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libertadora perante atos e fatos que denotem a escravidão da pessoa humana, 

pelo menosprezo e desrespeito pelos seus valores (EC, n. 16, p. 16, ago. 1979). 

 Soma-se à publicação do pronunciamento que, mesmo de forma ainda tímida, 

expressa um posicionamento em favor da justiça e da misericórdia, a matéria sobre “O 

Protestantismo e a repressão” (EC, n. 16, p. 11 e 16, 2ª quinz. ago. 1979); a matéria de 

capa com o tema: “Criança: Maioria silenciada” e “Declaração dos Direitos da Criança” 

(EC, n. 18, capa e p. 16, 2º quinz. set. 1979,); e as matérias “Menor, criminalidade e o 

Ano Internacional da Criança” e “O espírito do Ano Internacional da Criança” (EC, n. 

19, capa e p. 12, 1ª quinz. out. 1979,).  

Ressalte-se que todas as manchetes e matérias referidas acima, do ano de 1979, 

dentre várias outras, dão conta de um tempo em que a Igreja Metodista está sendo 

convidada a olhar para fora e, especificamente, olhar para a realidade da criança e do 

adolescente carentes, do “menor oprimido”, como era comum ser denominado. 

Em 1980, o primeiro destaque é para matéria que apresenta o texto da prédica do 

então pastor Scila Franco no III Encontro Nacional de Jovens Metodistas, realizado em 

Brodosqui no mês de abril e que contou com cerca de 500 participantes. Com o tema 

Onde está o teu irmão, o pregador conclama a juventude da igreja ao envolvimento na 

evangelização, nos seguintes termos:  

Onde estão os pequeninos do Senhor? Por certo, não nas grandes catedrais, 

onde o serviço do culto divino, muitas vezes, se transforma em desfile de 

modas; onde os pobres esfarrapados não se atrevem a entrar a não ser para 

rogar um óbulo muitas vezes repassado (EC, ano 95, n. 11, p. 8, 1ª quinz. jun. 

1980).  

Um tempo em que muitas reflexões estão sendo feitas no interior da Igreja 

Metodista, a exemplo da pregação do pastor Scilla Franco, é o que refletem as diversas 

matérias destacadas das edições de 1980. Também é o caso de matérias diretamente 

relacionadas com o tema da educação e do contexto social, e que são destaques em 

várias edições do EC: “Educação para os pobres – Seminário Nacional para uma 

Educação Brasileira” (EC, capa, 2ª quinz. ago.1980); “Luta contra a pobreza, racismo e 

violência”, “Educação para os pobres” e “Fundamentos, Diretrizes, Políticas e Objetivos 

para o Sistema Educacional Metodista” (EC, capa e p. 7- 10. 1ª quinz. out. 1980,); 

“Educação – aberto o debate – Escolas Metodistas Solidárias” e “Educar por uma 

sociedade transformada” (EC, p. 8-10, 1ª quinz. nov.1980); “A Igreja dos Pobres” (EC, 

p. 15, 2ª quinz. dez. 1980).  
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Percebe-se a existência de certo “movimento” que promove a reflexão e que 

conclama a igreja para o envolvimento com a sociedade. As diversas matérias 

relacionadas à educação e às instituições educacionais da Igreja mostram tanto o aspecto 

do isolamento que é vivenciado, como também o propósito de despertamento para um 

maior envolvimento que expresse compromisso de transformação da realidade. 

Inclusive, essas reflexões indicam o pano de fundo para a elaboração de importante 

documento que vai ser discutido e aprovado no XIII Concílio Geral da Igreja Metodista, 

em julho de 1982, denominado Diretrizes para a Educação na Igreja Metodista, vigente 

até os dias de hoje, com o objetivo de orientar o sistema educacional metodista. 

Em 1981, também encontramos algumas matérias publicadas que são destacadas 

por indicarem as reflexões e o contexto interno da Igreja Metodista, como é o caso do 

artigo “O que a Igreja tem a ver com Isso?” que trata sobre a Teologia da Libertação e 

indaga:  

A opção preferencial pelos pobres representa o pensamento do povo metodista, 

ou dos dirigentes da igreja? E a Teologia da Libertação: Deus que se revela ao 

homem comum, ou é para discussões de „libertadores de gabinete‟? A verdade 

é que a atual posição da Igreja Metodista tem causado inquietação tanto nos 

setores mais conservadores, quanto na ala renovadora da prática eclesial (EC, 

n. 2, capa, 2ª quinz. jan. 1981). 

Também significativo encontrar a publicação, em duas páginas, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (EC, n. 16, p. 15-16, 2ª quinz. ago. 1981), dentre 

várias outras matérias que merecem destaque neste trabalho: ensaio crítico de Saul 

Whitehead, pastor metodista, sobre a “Teologia da Libertação” onde, com perspectiva 

crítica, se propõe a “mostrar possíveis desvios, ciclos interpretativos fechados e 

inconsistentes, e exegese do texto bíblico”, e que é “difícil afirmar se a igreja tem 

determinado as condições políticas e históricas ou se estas têm determinado a sua 

operacionalidade social” (EC, n. 19, p. 14-15, 1ª quinz. out. 1981); artigo de Alba 

Belotto, com o tema “Ora, os pobres!”, que inicia com a pergunta: “Por que, de repente, 

a Igreja começa a se preocupar com os pobres”, cita o texto bíblico de João 12.28: 

“sempre tereis os pobres convosco”, e afirma:  

O dito de Jesus tem sido usado fora de seu contexto como justificativa de 

muitos para alojar-se no seu comodismo e não se comprometer nem se engajar 

na luta contra a injustiça, a pobreza, a opressão e a marginalização da maioria 

do povo brasileiro. [...] E como ficam os homens e mulheres que, em grande 

número, nesses últimos meses têm perdido o seu emprego, não têm direito ao 

trabalho, não por culpa sua, mas por culpa de pessoas e de estruturas injustas? 

(EC, n. 19, p. 15, 1ª quinz. out. 1981). 
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Procurando explicar o sentido das palavras de Jesus, Belotto afirma que “não se 

pode pregar o Evangelho do amor sem a prática do amor”, e cita Orlando Costas, então 

diretor do Instituto de Evangelização em Profundidade da Costa Rica: “nada agrada 

mais o diabo que congregações alienadas do seu contexto histórico, alienadas da causa 

da justiça e da situação humilhante dos desvalidos” (EC, n. 19, p. 15, 1ª quinz. out. 

1981). 

A Consulta sobre Vida e Missão da Igreja promovida pelo Conselho Geral na 

Sede Geral da Igreja Metodista nos dias 31 de outubro a 04 de novembro de 1981, é 

destaque já na primeira edição do Jornal em 1982. Foi realizada com o objetivo de 

“prover a igreja de uma conceituação adequada de sua missão, analisar aspectos da sua 

vida e sugerir diretrizes para adequação da Igreja à sua Missão”, conforme relato do 

então Secretário Geral de Coordenação (interino), Rev. Sergio Marcus Pinto Lopes na 

matéria “O que foi a Consulta sobre Vida e Missão da Igreja” (EC, n. 1, p. 6, 1ª quinz. 

jan. 1982). Uma consulta que representa todo um movimento que envolveu pesquisas, 

consulta às bases da igreja, incluindo seus vizinhos e outras pessoas da comunidade, 

etc., diversos grupos de trabalho, reflexões e muita discussão. Na Consulta foi 

produzido o documento que, aprovado no XIII Concílio Geral da Igreja Metodista em 

julho de 1982, torna-se balizador da missão da Igreja: o Plano para a Vida e a Missão da 

Igreja, o que vai ser mais bem explicitado mais à frente neste trabalho.  

Como subsídio para a Consulta sobre Vida e Missão da Igreja, a matéria de 

Antônio Olímpio de Sant‟Ana, então Secretário Executivo de Ação Comunitária, 

“Esperança de um trabalho com o Povo”, inicia afirmando que a Igreja Metodista 

“enfrenta hoje uma série de problemas no cumprimento de sua missão. Sant‟Ana 

ressalta que um dos mais graves problemas é a sensação, verdadeira em alguns casos, 

falsa em outros, de imobilismo total”. A igreja precisa “redescobrir as pistas do Reino 

de Deus, que tem o seu ponto final no seio do povo marginalizado, sofrido, angustiado, 

explorado com a conivência de setores religiosos e sociais, culturais e políticos” (EC, n. 

1, p. 13, 1ª quinz. jan. 1982). Assim como há “pastores e membros que individualmente 

estão mantendo bem vivo o testemunho cristão em áreas (algumas áridas) onde são 

tomadas as mais importantes decisões neste País”, também há outros que ainda são 

“praticantes de um ministério tradicionalista, que negam a participação da Igreja em 

questões sociais, procurando novos caminhos para o exercício do seu ministério”. 

Descreve ações da SEAC – Secretaria Executiva de Ação Comunitária e a necessidade 
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de criação de grupo assessor em 10 áreas de ação, dentre elas, a denominada “Menor 

carente”; e indica algumas possibilidades de ações: “Criação da Comissão de Promoção 

Humana”, “Publicação do Credo Social em forma de uma revista popular”, dentre 

diversas outras (EC, n. 1, p. 13, 1ª quinz. jan. 1982). 

A 1ª Semana Ecumênica do Menor, realizada em São Paulo de 08 a 15 de 

novembro de 1981, “promovida por um grupo de igrejas que se irmanaram, motivada 

por sua preocupação com a criança e o adolescente sofredor: vítima do abandono, das 

opressões e injustiças, da pobreza, da tendência humana de marginalizar”, é relatada 

com destaque na matéria “Trabalho com Menor Reúne Igrejas” (EC, n. 2, p. 5, 2ª quinz. 

jan. 1982). Segundo relata Gláucia P. Salles, a 1ª Semana Ecumênica do Menor contou 

com a participação ativa das seguintes igrejas: Católica, Metodista, Luterana, 

Presbiteriana Independente e Episcopal, as quais, além de compor a comissão de 

organização, também estiveram à frente dos trabalhos da Semana (EC, n. 2, p. 5, jan. 

1982). A 1ª Semana Ecumênica do Menor é uma iniciativa que, segundo consta:  

Resultou do compartilhamento de idéias entre membros das Igrejas, reunidas 

inicialmente na Sede da FEBEM, em São Paulo, órgão que as convidou para 

encetarem estudos e união de esforços numa tentativa de minorar o problema 

da marginalidade, especialmente através de uma ação preventiva. Sucederam 

vários encontros, depois realizados em dependências das Igrejas, dos quais 

resultou a Semana, que teve por objetivos: despertar e mobilizar os 

participantes à busca de propostas alternativas no atendimento ao menor; 

propiciar aprofundamento crítico, sistematização e avaliação das experiências 

realizadas; aprofundar temas ligados ao menor, visando a uma sensibilização e 

mobilização popular (EC, n. 2, p. 5, jan. 1982). 

A metodologia da Semana incluiu estudos em grupos, reuniões plenárias, análise 

de dados, comentários de especialistas convidados e testemunhos de experiências no 

atendimento às crianças e adolescentes, com destaque para a experiência da Igreja 

Metodista na Água Fria que expôs seu projeto de Lar-Pensão para menores 

abandonados, saídos das unidades da FEBEM. Também incluía programações litúrgicas 

que, inclusive, constantemente envolvia a participação de pastores e pastoras 

metodistas.  

O tema escolhido para a Semana, “A Comunidade e a Educação dos Menores”, 

foi dividido em 05 subtemas: “Quem abandonou o menor?”, “Menor carente ou menor 

oprimido?”, “Por que o menor agride esta sociedade?”, “Quem marginaliza as 

meninas?” e “Um trabalho para o menor?”. Em certo momento da Semana, surgiram as 

seguintes perguntas: “E agora?” e “O que nós, como igreja, podemos fazer?” Da busca 

de respostas a essas perguntam, diversas possibilidades ou propostas de ações concretas 
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são indicadas pelos participantes, as quais nos ajudam a identificar o momento 

vivenciado pelas igrejas participantes, especificamente a Igreja Metodista, através de 

seus representantes na Semana. Devido à importância das respostas formuladas pelos 

participantes da Semana, são transcritas na íntegra a seguir para registro e análise neste 

trabalho: 

(1) Redescobrir a capacidade de penetração e a força da Igreja, apoiada no 

poder do Evangelho, para a recuperação dos valores da pessoa humana; (2) 

Contribuir para que a Igreja faça uma auto-análise de sua ação, para um 

diagnóstico objetivo, arrependimento libertador e conversão efetiva de nossa 

própria posição, muitas vezes opressora; (3) Conduzir a Igreja a se 

conscientizar de seu papel – de ser na sociedade, elemento intranqüilizador, 

contra as injustiças sociais, alertando para o problema do menor a nível de 

causa; (4) Unir as igrejas num compromisso ativo para com os pobres, 

superando a idéia de que a miséria é vontade de Deus e esforçando-se por um 

trabalho de âmbito maior; (5) Ver e sentir a realidade como ela é, convivendo, 

dialogando e caminhando junto com o menor no seu dia-a-dia; (6) Colocar-se 

mais em atitude de serviço, procurando superar preconceitos e estereótipos; (7) 

Estimular e apoiar as Igrejas para que pensem e reivindiquem junto com outras 

instituições, os direitos da menina, do menor trabalhador, da reintegração do 

menor infrator, etc.; (8) Considerar novas estratégias de trabalho que permitam 

aos menores maior expressão de sua criatividade, integração sócio-educativa, 

oportunidade de recreação sadia, sempre semeando – taticamente, os princípios 

do Evangelho; (9) Mobilizar as comunidades de nossas igrejas para acolher e 

se comprometer com o menor (EC, n. 2, p. 5, jan. 1982). 

Nas respostas transcritas acima, os verbos “redescobrir”, “contribuir”, 

“conduzir”, “unir”, “ver e sentir”, “colocar-se”, “estimular e apoiar”, “considerar” e 

“mobilizar”, tendo como sujeitos os participantes da Semana, indicam toda uma 

movimentação que deverá envolver suas respectivas igrejas em ações que tenham como 

alvo a realidade vivenciada pelos menores carentes que estão nas ruas das cidades. Não 

foi diferente com as pessoas da Igreja Metodista que participaram da Semana, as quais, 

pouco tempo após, estavam nas ruas procurando identificar a realidade das crianças e 

adolescentes que lá viviam ou trabalhavam. 

Ainda chama à atenção, na matéria sobre a 1ª Semana Ecumênica do Menor, a 

apresentação do item denominado de “Idéias para ação”, que também merecem ser 

incluídas na íntegra para análise neste trabalho: 

Como propostas concretas, dentro da elaboração de um Plano Ecumênico em 

favor do menor, foram sugeridos projetos como: (a) A nível de ação conjunta 

das Igrejas: - movimentos de integração e intercomunicação das Igrejas Cristãs 

para entrosamento e melhoramento dos trabalhos isolados com entidades e 

grupos; - plantão permanente, para notificação e atendimento imediato a 

situações críticas vividas pelos menores e suas famílias; - composição de 

comissões para agir contra arbitrariedades cometidas contra menores; - 

composição de comissão para defesa dos direitos do menor que trabalha, ou 
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que está sem emprego. (b) A nível de ação direta: - Projeto Grupo de Pais 

Adotivos; Projeto de Famílias Irmãs e Lares para menores sob liberdade 

vigiada; Projeto de Lares e Casas Comunitárias; Projeto “O educador de rua”; 

Projeto de Núcleos de ação em áreas carentes: cortiços, favelas, periferias; 

Grupos para trabalho com creches; Projeto de preparo e apoio às empregadas 

domésticas menores (EC, n. 2, p. 5, jan. 1982). 

Importante registrar que “a Igreja Metodista foi a segunda delegação na Semana, 

em representatividade numérica, com 36 inscritos” e também que, “grupos compostos 

na Semana já vêm se reunindo para comporem seus planos de ação” (EC, n. 2, p. 5, jan. 

1982). 

Ressalta-se a importância da 1ª Semana Ecumênica do Menor como foro de 

reflexão e, até, de posicionamento de pessoas das igrejas representadas para o início das 

ações diretas que dão origem ao PMMR. Tanto que no resultado dos trabalhos de 

grupos incumbidos de indicar: “O quê nós, como Igreja, podemos fazer?” e “Idéias para 

ação e como fazer?”, nos deparamos com a indicação, na letra “b”, que tem como título 

“A nível de Ação direta”, dentre várias outras, a ideia do “Projeto „O educador de rua‟” 

(EC, n. 2, p. 5, jan. 1982). Ao que nos parece, essa ideia que surge no contexto da 1ª 

Semana Ecumênica do Menor indica um anseio de seus participantes por uma pastoral 

engajada que leve a igreja ao encontro dos menores carentes que estão nas ruas das 

grandes e pequenas cidades, com objetivo de conhecê-los e identificar suas reais 

necessidades e condições de vida e sobrevivência. A ideia de que a igreja pode e deve 

colocar-se ao lado dessas pessoas que se encontram marginalizadas, que ameaçam e são 

ameaçadas pela sociedade, estava latente nos participantes da Semana. 

Não há dúvidas de que a 1ª Semana Ecumênica do Menor, realizada em 

novembro de 1981, é um marco de reflexão, despertamento e comprometimento com as 

crianças e adolescentes que estão nas ruas; caracterizando-se como ponto de partida 

para o envolvimento da Igreja Metodista, ao lado de outras igrejas, em ações que dão 

início ao PMMR.  

Ainda no ano de 1982, a edição nº. 4 traz artigo de Alva Couto, com o tema 

“Como começar um trabalho social”, extraído com autorização do boletim da visão 

mundial. Também contempla matéria de Zeni de Lima Soares com o título “III 

Gurilândia Regional - Prioridade: Periferia” que apresenta relatório sobre o encontro 

promovido pela diretoria regional de crianças na 3ª região Eclesiástica da Igreja 

Metodista, realizado no Centro de Hospedagem da UNIMEP – Universidade Metodista 

de São Paulo, em Piracicaba SP (EC, n. 4, p. 14, 2ª quinz. fev. 1982).  
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Uma análise sobre os documentos da Igreja Metodista e a Teologia da 

Libertação, feita pelo professor universitário e pastor da Igreja Metodista Central em 

Porto Alegre/RS, Helmut Alfredo Simon, com o tema: “Documentos da Igreja e a 

Teologia da Libertação”, é contemplada com destaque entre as edições de 1982. Com 

esta perspectiva, Simon analisa o Credo Social da Igreja Metodista, o Plano de Ação 

Quadrienal da Igreja Metodista (1975-78), o Plano Quadrienal (1979-82) e o documento 

Fundamentos, Diretrizes, Políticas e Objetivos para o Sistema Educacional Metodista 

que, naquele momento, ainda não estava oficializado (EC, n. 10, p. 12, 2ª quinz. mai. 

1982; EC, n. 11, p. 16, 1ª quinz. jun. 1982). Importante ressaltar que, a partir de 1982, 

os Planos Quadrienais que são analisados dão lugar ao Plano para a Vida e a Missão da 

Igreja que passa a ter caráter permanente. 

A análise questiona o caráter conservador, a pouca relação e até o 

desconhecimento do que chama de “quatro principais temas da teologia da libertação: 

opção preferencial pelos pobres e oprimidos; dialética do opressor oprimido; releitura 

da Bíblia sob a ótica libertadora; prática de atos libertadores” (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. 

jun. 1982).  

Quanto ao Credo Social, que foi aprovado em 1972, e que “recebeu sua forma 

atual no XI Concílio Geral, em 1974”, ressalta que nele “não se encontra nem o termo 

nem o conceito de „libertação‟ no sentido de „lutas contra as opressões econômicas e 

sociais”; afirma que todo o documento “é concebido dentro do conceito de ação social, 

reformista e assistencialista, que tem como alvo a justiça social, dentro de uma 

sociedade liberal e capitalista” (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. jun. 1982). Ressalta também 

o que considera aspectos positivos e aproximação com o tema da “libertação”, nos 

seguintes pontos do documento, quando:  

Afirma em II, 10: „proclamamos que o pleno desenvolvimento humano, a 

verdadeira segurança e ordem sociais só se alcançam na medida em que todos 

os recursos técnicos e econômicos e os valores institucionais estão a serviço da 

dignidade humana, na efetiva justiça social‟ (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. jun. 

1982). 

O Credo Social é baseado também na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e no documento Desenvolvimento e progresso social, ambos da ONU, 

conforme afirmado na matéria que complementa: 

A clara abertura para os pobres e oprimidos aparece no capítulo „A Ordem 

político-social e econômica‟, onde se afirma sobre a responsabilidade dos 

cristãos para com os pobres em geral: „A reconciliação do homem em Jesus 

Cristo torna claro que a pobreza escravizadora em um mundo de abundância é 
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uma grave violação da ordem de Deus; a identificação de Jesus Cristo com os 

pobres e oprimidos, a prioridade da justiça nas Escrituras proclamam que a 

causa dos pobres do mundo é a causa dos seus discípulos (EC, n. 10, p. 12, 1ª 

quinz. jun. 1982). 

A aproximação com a libertação é considerada no fato de que o Credo Social 

trata sobre as causas da pobreza, quando afirma:  

A pobreza de imenso contingente da família humana, fruto dos desequilíbrios 

econômicos, de estruturas sociais injustas, da exploração dos indefesos, da 

carência de conhecimentos, é uma grave negação da justiça de Deus (EC, n. 10, 

p. 12, 1ª quinz. jun. 1982). 

A análise do segundo documento, o Plano de Ação Quadrienal da Igreja 

Metodista (1975-78), ressalta sua relação com o Credo Social e indica avanços quando o 

documento afirma: 

A ênfase do trabalho (social da IM) será a de promoção humana, 

compreendendo que a assistência na forma de esmola é medida provisória; que 

se visa a um novo homem em primeiro lugar e a mudança de estruturas como 

uma concomitância muitas vezes necessária (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. jun. 

1982). 

O terceiro documento analisado é o Plano Quadrienal (1979-82), que Simon 

considera “extenso, minucioso e palavroso e, como tal, pouco lido e menos praticado 

ainda, aparentemente, destinado a ser mais um „documento histórico‟ que não produziu 

os seus frutos...”. Indica que, “antes de mais nada, no capítulo III: „Bases Bíblicas, 

Históricas e Teológicas‟ é introduzido o tema da libertação: „O propósito de Deus é 

libertar o ser humano de todas as coisas que o escravizam‟” (em III, c, 4); e ressalta a 

Relação que estabelece entre „Propósito de Deus‟, „Missão da Igreja‟, „Reino 

de Deus‟ e „Salvação-Libertação do homem‟, afirmando que a Igreja deve 

constituir „neste mundo e neste momento histórico, sinais concretos do Reino 

de Deus‟ (III, C, 4). Com isso, a „salvação-libertação‟ toma também um caráter 

histórico e social. Desta forma, se supera, definitivamente, a mentalidade 

liberal conservadora, no máximo reformista, de aceitação do status quo, em 

meio ao qual a Igreja deve „pregar e praticar o Evangelho‟ (EC, n. 10, p. 12, 1ª 

quinz. jun. 1982). 

Indica também que o Plano Quadrienal “desconhece a dialética típica de 

„libertação como luta contra a opressão‟” (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. jun. 1982). 

O documento Fundamentos, Diretrizes, Políticas e Objetivos para o Sistema 

Educacional Metodista, último dos quatro documentos analisados é considerado por 

Simon como o “mais explícito” quanto ao tema da libertação. Embora ainda não 

estivesse oficializado, o documento que fixa a nova filosofia educacional metodista, 

mesmo dirigido especificamente às instituições de ensino, reformula a visão bíblico-

teológica e pastoral da Igreja como um todo (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. jun. 1982). 
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Ressalta que “é importante notar que o documento se esforça por mostrar a estreita 

ligação entre educação libertadora e mensagem bíblica sobre a libertação”, e destaca, no 

capítulo III do documento, a afirmação de que: “Todos – Igreja, professores, 

funcionários, serão informados de nosso compromisso com o pobre e empenhados em 

sua libertação” (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. jun. 1982). Em IV, 8, destaca a indicação no 

documento, de que “a metodologia do trabalho teológico, em todos os níveis, terá 

relação direta com a realidade dos menos favorecidos da sociedade brasileira, visando 

ao processo de sua libertação” (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. jun. 1982). Aponta 

incoerência e fragilidades, e afirma que: “parece que o documento optou pela „opção 

concomitante‟ pelos pobres no sentido: „devemos cuidar também dos pobres e lutar pela 

sua libertação‟, conservando também nosso compromisso com as outras classes” (EC, n. 

10, p. 12, 1ª quinz. jun. 1982). 

E a análise dos quatro documentos da Igreja Metodista é concluída com a 

seguinte afirmação: 

Não é preciso dizer o quanto essa opção da Igreja Metodista está dentro da 

linha de uma evolução natural e necessária: a partir da socialidade do 

cristianismo pregado e praticado por João Wesley, até as exigências atuais de 

se complementar e integralizar com a mensagem Bíblica da Libertação a 

pregação e a ação da Igreja Metodista no Brasil (EC, n. 10, p. 12, 1ª quinz. jun. 

1982). 

A publicação desta análise dos documentos logo após a 1ª Semana Ecumênica 

do Menor e pouco antes do Concílio Geral que aprovou o Plano para a Vida e a Missão 

da Igreja e o Diretrizes para a Educação na Igreja Metodista, nos ajuda a perceber a 

realidade contemplada nos documentos e as reflexões que estavam sendo feitas no 

interior da Igreja Metodista.  

Algumas das reflexões analisadas até podem ser consideradas pessimistas e de 

caráter crítico e negativo, mas indicam uma clara reação e propósito de um maior 

engajamento social que visa um maior comprometimento com as pessoas menos 

favorecidas e empobrecidas nas comunidades onde a Igreja Metodista tem marcado 

presença. Reflexões como a de Simon confirmam uma insistência com a reflexão mais 

ideologizada e engajada, promovida em alguns setores e no interior da Igreja Metodista 

no final da década de 1970 e início da década de 1980.  

O XIII Concílio Geral da Igreja Metodista, realizado de 18 a 28 de julho de 

1982, em Belo Horizonte MG, é divulgado também com destaque na matéria “XIII 

Concílio Geral – PVMI”. Além da eleição do novo Colégio Episcopal e a designação 
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dos bispos para as regiões eclesiásticas da Igreja Metodista, dentre várias outras 

decisões e encaminhamentos, destaca-se a aprovação de 03 documentos da Igreja 

Metodista que ainda são vigentes em nosso tempo: o Plano para a Vida e a Missão da 

Igreja, o Diretrizes para Educação na Igreja Metodista e o Plano Diretor Missionário da 

Igreja Metodista (EC, n. 15/16, p. 9, 1ª/2ª quinz. ago. 1982). 

Importante registrar que o XIII Concílio Geral aprovou também, após muita 

discussão, a entrada da Igreja Metodista no CONIC – Conselho Nacional de Igrejas 

Cristãs e, cinco dias após, a entrada no CLAI – Conselho Latino Americano de Igrejas. 

São decisões de grande significado, já que refletem a abertura e compromisso 

ecumênico que marcam a Igreja Metodista, especialmente com o propósito de serviço 

ao povo em nome de Deus. 

O Plano para a Vida e a Missão da Igreja – PVMI, importante documento 

norteador da Vida e Missão da Igreja Metodista, conforme descrito em sua introdução, é 

“continuação dos Planos Quadrienais de 1974 e 1978 e consequência direta da Consulta 

Nacional de 1981 sobre a vida e a missão da Igreja” (PVMI, 2001, p.9). Fruto de um 

longo período de reflexão, o PVMI expressa a expectativa de que “tudo na igreja se 

oriente para a Missão”, de tal forma que “a Igreja possa experimentar, de modo cada 

vez mais claro que sua principal tarefa é repartir fora dos limites do templo, o que ela de 

graça recebe de seu Senhor” (PVMI, 2001, p. 9).  

Importante ressaltar  que, dos 10 dias do XIII Concílio Geral, 05 foram 

dedicados à discussão do Plano para a Vida e a Missão da Igreja que, segundo consta, 

“foi objeto de estudo sério e profundo”, é o que informa a matéria “Vida e Missão – 

Felizmente!” (EC, n. 15/16, p. 9, 1ª/ 2ª quinz. ago. 1982). 

Reforçando a ideia de que havia um ambiente favorável a um maior 

comprometimento da Igreja com as classes menos favorecidas, consta a aprovação de 

uma proposta substitutiva, feita pelo bispo Nelson Luiz Campos Leite
19

 e aprovada pelo 

plenário, que diz: “colocamo-nos a favor das relações justas entre empregadores e 

empregados, estando ao lado daqueles que são explorados em seu trabalho, e daqueles 

que nem sequer conseguem trabalhar”, destacada como “uma posição que deverá ser 

continuamente exigida dos metodistas” (EC, n. 15/16, p. 9, 1ª/2ª quinz. ago. 1982). 

                                                 
19

 Bispo presidente da Terceira Região Eclesiástica da Igreja Metodista, onde localiza-se o PMMR, teve 

significativo envolvimento e é um dos entrevistados (anexo 07). 
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De forma resumida, o PVMI contempla a seguinte estrutura: Nota Explicativa: 

sobre a aprovação e publicação. Do Plano para a Vida e a Missão: A) Herança 

Wesleyana: Elementos fundamentais da Unidade Metodista: descritos com itens de „a‟ 

até „l‟. B) Entendendo a vontade de Deus: com itens de „1‟ a „10‟, descreve o que é 

entendido como vontade de Deus. C) Necessidades e oportunidades: com itens de „1‟ a 

„7‟, são enumeradas necessidades tais como “estar em comunhão com Deus”; “conhecer 

a igreja”; “conhecer o bairro, a cidade, o campo, o país, o continente, o mundo e os 

acontecimentos que os envolvem”; “apoiar todas as iniciativas que preservem e 

valorizem a vida humana”; “denunciar forças e instrumentos que oprimem e destroem a 

vida humana”; “entender e unir no trabalho, igrejas locais [...] e demais igrejas cristãs”; 

“entender e superar tensões”. D) O que é trabalhar na missão de Deus. E) Como 

participar na missão de Deus: 1) Cultua a Deus; 2) Aprende em comunidade; 3) 

Trabalha; 4) Usa ferramentas e métodos adequados. F) Situação nas quais acontece a 

missão; G) Os frutos do trabalho na missão de Deus; H) Esperança e vitória na missão 

de Deus. Plano para as Áreas de trabalho: A) Área de Ação Social: assim como as áreas 

seguintes, contemplo os seguintes tópicos: Conceito; Objetivos; Campos de atuação; 

Meios de Atuação. B) Área de Comunicação Cristã. C) Área de Educação: subdividida 

em C.1) Educação Cristã; C.2) Educação Teológica; C.3) Educação Secular. D) Área de 

Ministério Cristão. E) Área de Evangelização. F) Área de Patrimônio e Finanças. G) 

Área de Promoção da unidade Cristã (PVMI, 1982). 

Como se verifica, as mesmas reflexões e movimentos que levaram à produção e 

aprovação do PVMI são as que motivaram as primeiras ações que deram origem ao 

PMMR, objeto de estudo neste trabalho. 

A mesma matéria que trata sobre a aprovação do Plano para a Vida e a Missão 

da Igreja, ao relatar a aprovação do documento “Diretrizes para a Educação na Igreja 

Metodista”, ressalta que “depois de um século trabalhando educação no país, a Igreja 

Metodista pode dizer que tem oficialmente Diretrizes para a Educação” (EC, n. 15/16, 

p. 11, 1ª/2ª quinz. ago. 1982). 

Já ao tratar sobre a aprovação no XIII Concílio Geral do Plano Diretor 

Missionário, a matéria indica que o documento:  

Tem como objetivo geral estabelecer diretrizes que visem a ordenar a ação 

missionária da Igreja, nas áreas onde ainda não há trabalho metodista regular, 

desde uma perspectiva da Missão, tal como conceituada pelo Plano para a Vida 

e a Missão da Igreja (EC, n. 15/16, p. 22, 1ª/2ª quinz. ago. 1982).  
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Importante destacar neste trabalho, a parte do Plano Diretor Missionário que 

trata dos “Critérios do trabalho missionário”, especificamente os itens 4, 5 e 6, 

transcritos abaixo, que indicam uma preocupação com as pessoas e famílias menos 

favorecidas e o propósito de ajudá-las: 

4 - Será precedido de minucioso levantamento das necessidades das 

comunidades que se pretende alcançar, visando a atendê-las;  

5 - Dará preferência o povo simples e às regiões mais carentes econômica e 

socialmente, procurando descobrir e desenvolver lideranças locais; 

6 - Visará a promoção integral da pessoa humana por intermédio da 

implantação de serviços de evangelização, ação comunitária e educação (EC, n. 

15/16, p. 22, 1ª/2ª quinz. ago. 1982). 

Na parte que trata das “Áreas Preferenciais”, quando situa os critérios para 

abertura de novos trabalhos, indica no item 2.1 que: “A Igreja Metodista dará prioridade 

a: Áreas onde a carência econômica e social se revele mais aguda” (EC, n. 15/16, p. 22, 

1ª/2ª quinz. ago. 1982). 

Destaque ainda, no Plano Diretor Missionário, para a parte que trata do modelo 

de igreja para o Campo Missionário, onde diz que: “A Igreja é a comunidade de fé que 

vive em amor, sob a ação do Espírito da comunhão da Palavra e dos sacramentos e se 

estende em evangelização e testemunho ao mundo ao seu redor” e afirma as 

características a serem “incorporadas em seu modo de ser e agir”, com destaque aqui 

para os itens 2, 3, 4, 5 e 6 dos 10 indicados:  

(2) os problemas da comunidade na qual se insere se constituirão em elemento 

importante de suas preocupações e programação; (3) os valores positivos 

existentes na comunidade mais ampla ao seu redor serão devidamente 

apreciados e assimilados pela igreja nascente; (4) a Igreja desenvolverá um 

posicionamento isento de preconceitos (sociais, religiosos e culturais) para com 

a comunidade maior; (5) o sentimento de solidariedade, especialmente para 

com as camadas social e economicamente carentes da população, deverá estar 

presente na Igreja Metodista em crescimento no campo missionário; (6) a 

Igreja será aberta á comunidade e oferecerá suas instalações e recursos às 

associações e agências que estejam voltadas para o atendimento aos interesses 

do povo (EC, n. 15/16, p. 22, 1ª/2ª quinz. ago. 1982). 

Mesmo tratando-se de ações, critérios e características que podem ser 

interpretadas como de caráter assistencialista, expressam preocupação e 

comprometimento com as pessoas que mais precisam e com a comunidade em que a 

igreja está inserida. 

Em 1983, o destaque é para o artigo com o título “Em Busca de uma 

Metodologia e uma Prática Teológica Novas que Valorizem a Ação Pastoral de toda a 

Igreja”, de Eliane Ramalho, no qual é entrevistado o professor Rui de Souza Josgrilberg 
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que acabava de tomar posse como reitor da Faculdade de Teologia e que “expressou a 

preocupação da Faculdade de Teologia em proporcionar condições concretas para a 

viabilização do Plano de Vida e Missão, principalmente através da produção de 

materiais para as igrejas locais” (EC, n. 9, p. 10-11, 1ª quinz. mai. 1983). Na entrevista 

que trata especialmente do Plano para a Vida e Missão recentemente aprovado e dos 

desafios da Faculdade de Teologia, também fala do momento vivido pela igreja com 

uma “crise dos modelos de ação pastoral”. Refere-se também ao que chama de 

“ministérios especiais” que, na definição do entrevistado, “são aqueles que atendem a 

uma área de serviço da Igreja, que requer dons e preparação especial”; e cita as 

“pastorais universitárias, as pastorais hospitalares ou de saúde, o campo da música, etc., 

são os primeiros passos” (EC, n. 9, p. 10-11, 1ª quinz. mai. 1983). 

Paralelamente à pesquisa no Jornal Expositor Cristão, também encontramos uma 

riqueza de informações em diversas matérias do Rudge Ramos Jornal – RRJ, publicado 

pelo Instituto Metodista de Ensino Superior - IMS, hoje Universidade Metodista de São 

Paulo – UMESP, cuja edição nº 1, ano I, é de julho de 1980. Mesmo tratando-se de 

Jornal produzido pelo IMS, instituição vinculada à Igreja Metodista, é considerado 

como importante fonte de pesquisa por ser distribuído e tratar de assuntos e informações 

relacionadas também com a comunidade, principalmente do Bairro Rudge Ramos onde 

está localizado o IMS, hoje Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. 

Ainda para situar reflexões que se fazia sobre a realidade vivenciada pelas 

pessoas e famílias menos favorecidas, bem como os desafios que essa realidade 

representava para as ações da Igreja Metodista e das suas instituições de ensino, são 

destacadas matérias publicadas no Rudge Ramos Jornal, desde a edição nº 1 em 1980: 

artigo intitulado “Mulher, violência e marginalização”, que denota uma preocupação 

com grave problema vivenciado na sociedade (RRJ, n. 1, 1980); o Editorial da edição nº 

3, que celebra 10 anos de criação do Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS, 

coloca em destaque artigo com o tema “Educação libertadora”, onde debate sobre a 

importância e o desafio da educação libertadora. Refere-se ao X Congresso Brasileiro 

de Comunicação Social promovido pela UCBC, realizado no IMS, como “espaço de 

debate sobre a função da educação e da própria escola”, e sinaliza: 

O papel das camadas populares no processo de transformação social e, mais 

que isso, acentuou a necessidade da educação ser definida pelas próprias 

classes subalternas e para atender seus interesses. Isto significa, muito 

claramente, uma opção por estar junto com os oprimidos e deixar de lado ou 
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opor-se a todas as formas de dominação e exploração (RRJ, n. 3, p. 2, nov./dez. 

1980).  

Interessante a referência à aprovação pelo Conselho Geral das Escolas 

Metodistas do documento “Fundamentos, Diretrizes, Políticas e Objetivos para o 

Sistema Educacional Metodista que já está sendo analisado e discutido”, o mesmo 

documento que, conforme já descrito neste trabalho, é discutido e aprovado no XIII 

Concílio Geral da Igreja Metodista, em julho de 1982 (RRJ 3, out-nov1980, p.2). 

Havia uma “proposta da Igreja Metodista de fazer com que suas instituições de 

ensino se voltem mais para as comunidades nas quais estão inseridas”, o que é 

enfatizado na matéria “Atendimento aos mais carentes exige pesquisa”, que cita o 

professor Otoniel Luciano Ribeiro, então diretor administrativo do IMS, o qual aponta 

as realizações que o IMS vinha desenvolvendo na região do ABC, especialmente 

através das Clínicas de Odontologia, de Próteses e de Psicologia Aplicada, como 

serviço à comunidade (RRJ, n. 4, p. 7, dez. 1980).  

A cidade de São Bernardo do Campo e seus graves problemas relacionados ao 

emprego, à moradia, etc., também ganha espaço na matéria “Migração, favelas e 

desemprego” que foi abordada com mais detalhes na parte deste mesmo capítulo onde 

trata sobre o contexto de São Bernardo do Campo e região do Grande ABC (RRJ. n. 8, 

p. 12, nov. 1981). 

Temas importantes são abordados em edições de 1982, tais como “Zona Azul 

emprega menores carentes” (edição nº 11); Direitos Humanos, com matéria de 02 

páginas inteiras; “Ciência para a vida”; “Povo e Ciência”; “Os Grandes temas – Cubatão 

82 x Estocolmo 72”, “É possível urbanizar favela?” – com dados sobre favelas; “De 

quem depende o futuro dos menores abandonados” que trata sobre o problema da 

criança abandonada, inclusive citando declaração da assistente social responsável pelo 

CRT – Centro de Recepção de Triagem da Fubem – Fundação do Bem Estar do Menor 

de São Bernardo, Alda Bartelli, a qual afirma que 

 A relação entre delinqüentes e crianças abandonadas é direta. O delinqüente é 

sempre um menor largado à própria sorte [...] na grande maioria das vezes, 

originários de famílias desagregadas, soltos pelas ruas, circulando pela cidade, 

lutando pela sobrevivência num espaço social cruel (RRJ, n. 16, p. 10-11, 16, 

ago. 1982).  

O tema da adoção também é abordado, inclusive referindo-se à campanha 

“Semana da Adoção” e a constatação de que “tais campanhas raramente resolvem a 

questão dos abandonados” (RRJ, n. 16, p. 10-11, 16, ago. 1982). 
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A referência ao fato de que, a exemplo da Igreja Católica, “as igrejas 

protestantes começam a engajar-se nos movimento populares, na busca de uma 

transformação social profunda, visando à construção de uma sociedade mais justa”, 

também aparece em publicação de 1982, na matéria “Ação Social das Igrejas 

Protestantes”. Uma situação que as coloca em tentativas de reencontro com as origens 

cristãs, tornando-se “espaço de mobilização e organização das lutas do povo” (RRJ, n. 

18, p. 7, out. 1982). A Igreja Metodista é indicada entre as igrejas protestantes “que se 

mostram mais empenhadas na transformação social”, com referência à “opção pelos 

pobres” que, “a partir da década de 50, tem se preocupado com a formação de uma 

teologia vinculada à realidade latino-americana”. Lembra como exemplo a criação, 

nesta mesma época, do “ISAL – Igreja e Sociedade na América Latina, que, junto à 

Confederação Evangélica do Brasil, marcava a presença nas questões sociais do País” e 

teve seu encerramento na década de 1970 (RRJ, n. 18, p. 7, out. 1982). Também cita o, 

então reitor da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, Isac Aço: 

Que entende que „o trabalho da Igreja Protestante tem sido a nível assistencial 

e não ligado a uma ação transformadora. Dessa forma, a ação comunitária se 

identifica com o „fazer bem‟, relacionado com o indivíduo, e não contesta as 

estruturas da sociedade. Entretanto, afirma que esta prática está mudando‟ 

(RRJ, n. 18, p. 7, out. 1982). 

 Significativa também, a referência ao fato de que a Igreja Metodista tenha 

aprovado “recentemente um documento com as novas diretrizes para a educação 

ministrada em suas escolas” que, se cumprido, coloca sua ação a serviço de uma 

renovação no quadro social. 

Assim como as matérias encontradas no Expositor Cristão – EC, as matérias 

encontradas no Rudge Ramos Jornal – RRJ, dão conta de que a situação dos menores 

carentes não está passando despercebida, pelo menos a um número significativo de 

pessoas e em determinados ambientes de reflexão da Igreja Metodista. O tema sempre 

aparece tanto no ambiente das igrejas locais, como no ambiente dos diversos encontros, 

dos congressos e também no ambiente das instituições educacionais e outros órgãos e 

instâncias de decisão da Igreja. O tema da criança e do adolescente carente aparece 

como um desafio para o engajamento da igreja na luta pela vida, ao lado das pessoas 

menos favorecidas pela sorte, vítimas da injustiça que promove desigualdade. 

Especialmente as crianças e adolescentes que estão nas ruas das grandes e pequenas 

cidades são alvo dessas reflexões que acabam resultando em alguma ação como a do 

PMMR.  
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CAPÍTULO II - ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

MENINOS E MENINAS DE RUA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Neste capítulo o objetivo é apresentar o PMMR, sua origem, forma de 

organização, desenvolvimento e eficácia de suas ações. Para cumprir este objetivo, 

foram colhidos depoimentos de diversas pessoas que participaram ou participam de suas 

atividades de forma direta ou indireta, conforme descrito detalhadamente na introdução, 

cujos dados encontram-se ao final do trabalho em documento anexado (anexo 11). 

Também tivemos acesso a relatórios do PMMR, alguns, de 1988 até 2004, fornecidos 

em versão impressa pela direção e outros, de 2006 a 2008, acessados em versão digital 

no site do PMMR; diversas matérias encontradas em pesquisa no Jornal Expositor 

Cristão - EC, no Rudge Ramos Jornal - RRJ, na Revista Tempo e Presença - RTC e em 

outras publicações que contemplaram informações sobre o PMMR.  

 

 

A origem do Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do 

Campo 

 

Em um contexto marcado pela pobreza e marginalização, pela crise do emprego, 

do arrocho dos salários e da escassez de moradia, pelo encarecimento dos alimentos e 

do custo de vida em geral; contexto marcado também pela violência que acontece nas 

ruas e chega a entrar pelas casas e instituições, é que tem origem o PMMR com 

iniciativas de ação no cuidado com as crianças e adolescentes em situação de rua. Um 

grupo de agentes de pastoral foi às ruas ao encontro das crianças e adolescentes que lá 

viviam buscando ganhar o seu sustento. Esses agentes eram freiras, pastoras e pessoas 

leigas, oriundas da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Presbiteriana 

Independente, da Igreja Batista e da Igreja Metodista, todos integrantes da Pastoral 

Ecumênica do Menor.  
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A Pastoral Ecumênica do Menor, ligada à Conferência Nacional dos Bispos 

Católicos – CNBB, integrada também pela Igreja Metodista, tem participação 

fundamental já na iniciativa de organização e nas ações pontuais e espontâneas do 

PMMR. A Pastoral Ecumênica do Menor tem seus inícios em 1977, na cidade de São 

Paulo, com a missão de promover e defender a vida de crianças e adolescentes 

empobrecidos e em situação de risco, desrespeitados em seus direitos fundamentais; 

ganhou força a partir de 1982, com a realização das Semanas Ecumênicas do Menor, 

cuja primeira edição foi realizada em São Paulo de 08 a 15 de novembro de 1981, vindo 

a espalhar-se por todo o país.
20

  

Em 1983, esses agentes de pastoral fazem imersão nas ruas de São Bernardo do 

Campo/SP, tendo como princípios norteadores, os do Projeto Alternativas de 

Atendimento a Meninos de Rua do UNICEF/FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor), MPAS (Ministério de Previdência e Assistência Social) e da Pastoral 

Ecumênica do Menor da Arquidiocese de São Paulo e sua equipe de Educadores/as de 

Rua (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). São ações concretas de cuidado pastoral 

para com crianças e adolescentes em situação de rua:  

Num período em que a legislação específica era o Código de Menores, a 

atitude daquele grupo revolucionou a metodologia de atendimento em São 

Bernardo do Campo, influenciando na criação e na mudança metodológica de 

diversas entidades do País (Site do PMMR).
21

 

A origem do PMMR está diretamente relacionada com o contexto 

socioeconômico vivenciado na Região do Grande ABC, conforme descrito no primeiro 

capítulo.  

Mesmo com o desenvolvimento da atividade industrial, a Região do ABC 

apresentava profundos contrastes econômicos, sociais e culturais, deixando parcela 

significativa da população em condição de pobreza. Um período em que a 

“industrialização atraía para a região um maior contingente de mão de obra, tanto para 

treinar e selecionar a que mais lhe conviesse, como para ter um excedente de reserva” 

(Site do PMMR). O fato de que somente uma parcela da mão de obra disponível era 

absorvida pela “atividade econômica impulsionada pela industrialização” (Site do 

PMMR) deixava à margem outra parte significativa que ocupava a periferia da cidade 

de São Bernardo do Campo. A constatação relatada é que “essa situação de exclusão 

vitimou principalmente crianças e adolescentes, que foram obrigadas a buscar sua 

                                                 
20

 Cf. <www.pastoraldomenornacional.org/quem_somos.html>. Acesso em: 20 mar. 2012. 
21

 Cf. <www.pmmr.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2012. 

http://www.pastoraldomenornacional.org/quem_somos.html
http://www.pmmr.org.br/
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sobrevivência nas ruas, seja como trabalhadores efetuando várias atividades nas ruas, 

quanto para a mendicância” (Site do PMMR).
22

 

Importante ressaltar que o PMMR de São Bernardo do Campo indica a sua 

missão de “contribuir para a construção da cidadania de crianças e adolescentes, em 

situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo ações educativas, mobilizando-os e 

estimulando-os no processo de novas relações com o mundo” (Site do PMMR).
23

 

De 1983 a 1985, o PMMR consistia basicamente das ações de rua como parte do 

Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua. A partir de 1985, já contando 

com o apoio da Associação Comunitária de São Bernardo do Campo, da Igreja 

Metodista na Terceira Região Eclesiástica e na Área Geral, da Faculdade de Teologia e 

do Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS, é que foi organizado o PMMR (Zeni 

de Lima Soares, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). De acordo com o depoimento de 

Zeni: 

A partir de 1988, os metodistas assumiram o Projeto Meninos e Meninas de 

Rua cedendo sua Sede em Rudge Ramos e buscando recursos junto às igrejas 

do Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. O Conselho Latino Americano de 

Igrejas (CLAI) também se uniu ao Projeto, mas o que de fato sustentou 

financeiramente os programas e a equipe de educadores/as foram o Conselho 

Nacional de Igrejas de Cristo dos Estados Unidos e a Junta de Ministérios 

Globais da Igreja Metodista (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

 

As dimensões Ecumênicas na origem do PMMR 

 

Assim como na Igreja Metodista se pode identificar o Ano Internacional da 

Criança, celebrado em 1979 e a Consulta Vida e Missão realizada em 1981, como 

fundamentais para o envolvimento nas ações com os meninos e meninas de rua, no 

âmbito maior, relacionado às diversas igrejas cristãs, o marco identificado é a 1ª 

Semana Ecumênica do Menor, realizada em novembro de 1981.  

As Semanas Ecumênicas do Menor surgem em um contexto muito específico, 

como é destacado em depoimento: 

E nesse período, começa também um movimento todo de releitura da Bíblia e 

de abertura das igrejas. Com os Concílios de Medelín (1968) e Puebla (1979), a 

Igreja Católica, também, começa a fazer algumas ações ecumênicas e eu me 

                                                 
22

 Cf. <www.pmmr.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2012. 
23

 Ibid. 

http://www.pmmr.org.br/
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integrei, então, à Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo; e, depois do 

Ano Internacional da Criança (1979), esse movimento a favor das crianças se 

amplia com um diferencial: não mais só as igrejas que estão sob o nosso 

cuidado nas Escolas Dominicais, ou nas nossas paróquias; mas, as igrejas, as 

crianças que estão nas ruas, nas periferias; as crianças que estão nas 

instituições, e que não têm, do poder público, esse apoio e esse tratamento 

como pessoa humana, como uma pessoa, um ser em formação, em 

crescimento, que precisa alimentação, que precisa ter cuidados de saúde, 

precisa ter uma família em condições também de assumi-las (Zeni, entrevista 

de 07/06/2012, anexo 10).  

Um momento em que se começa a olhar para “fora dos nossos quintais, nas 

igrejas”, quando se começa a perceber que o compromisso precisa ser 

“preferencialmente com a essas crianças que não têm nenhum apoio, que são tratadas 

como indigentes, como animais” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). Nesse 

contexto é que são organizadas as Semanas Ecumênicas, através de Comissão 

Ecumênica criada pela Pastoral Ecumênica do Menor da Arquidiocese de São Paulo, 

que conta com a participação de representantes das Igrejas Presbiteriana Independente, 

Batista, Metodista, Anglicana e Luterana. Após várias reuniões dessa Comissão, em 

1981, é realizada a I Semana Ecumênica do Menor que reúne pessoas das diversas 

igrejas que trabalhavam com as crianças. Um encontro de muito significado que “reuniu 

muita gente e que teve como tema “Quem acolhe um menor, a mim acolhe”, sendo que 

“os estudos foram feitos nessa linha da teologia da libertação e da nova leitura da Bíblia, 

um jeito novo de ler a Bíblia a partir do pobre” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 

10). 

Fica muito claro que a 1ª Semana Ecumênica do Menor é um marco significativo 

que desencadeia diversas iniciativas de ação voltadas para as crianças e adolescentes 

que estão nas ruas, com a intenção de que essas ações provoquem mudanças e 

mobilizem a comunidade em busca de seus direitos. Uma clara mudança de perspectiva 

e maneira de abordagem para o trabalho, que “abriu para a gente as portas. Nós saímos 

das sacristias, de detrás dos púlpitos e fomos então fazer das ruas a nossa paróquia” 

(Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Na mesma época da 1ª Semana Ecumênica, o UNICEF, juntamente com grupo 

de técnicos da FUNABEM (Fundação Nacional do Bem Estar da Criança) e das 

FEBEMs e do Ministério de Previdência e Assistência Social, criou um projeto 

chamado Alternativas de Atendimento aos Meninos de Rua para tratar do assunto, é o 

que relata Zeni. Como parte do projeto, “pegaram, então, alguns programas exemplares 

que as pessoas da Pastoral do Menor desenvolviam em vários lugares do Brasil”. Dentre 
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os trabalhos escolhidos, é destacado o trabalho da Pastoral do Menor com “programa 

referência em Belém do Pará, no Recife, em Jaboatão, no Rio, em Belo Horizonte e em 

São Paulo”, como também o trabalho de “um grupo de educadores de rua que faziam 

um trabalho com os meninos e meninas na Praça da Sé” (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10). Neste sentido, uma nova proposta de trabalho era apresentada, 

com um tipo de abordagem feita na rua, diferente de tudo que se tinha feito até então, 

batizada de “operação amizade”. A ação consistia em que os educadores/as iam para a 

rua sem nenhuma pauta definida para simplesmente ver e serem vistos pelos meninos e 

meninas que ali ficavam trabalhando ou cheirando cola: 

E, chegavam, sentavam lá num banco da praça, puxavam conversa com eles e 

iam, aos poucos, fazendo amizade com esses meninos e meninas, conversando. 

A partir daí, conhecendo também as necessidades que eles tinham. Eles não 

tinham comida, eles não tinham onde dormir; eles, muitas vezes não podiam 

voltar para as favelas ou periferias onde moravam, por que estavam ameaçados 

de morte por justiceiros e por traficantes. Muitos deles trabalhavam como 

„avião‟, levando, entregando droga e, quando dava qualquer problema, eles 

tinham que fugir daqueles lugares. E, na rua, a única abordagem que era feita 

com eles era a abordagem policial (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Uma estratégia de buscar amizade com os meninos e as meninas, seguida de 

outras ações, a partir das constatações de necessidades das crianças e adolescentes e das 

possibilidades do grupo de educadores/as. Esse grupo de educadores/as de rua, após 

ouvir os meninos e meninas, e perceber quais eram as suas necessidades, verificavam o 

que podia ser feito para melhorar suas condições de vida enquanto trabalhadores das 

ruas. Nesse contexto surgiam várias ações em busca de soluções, como por exemplo, o 

contato com autoridades da prefeitura e do ministério público em favor dessas crianças 

(Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Assim é que foi formado o que Zeni chama de “rede de apoio a meninos e 

meninas de rua”, onde cada igreja que estava representada na I Semana Ecumênica do 

Menor buscou definir o seu jeito de trabalhar e ser fiel a esses princípios: 

Primeiro, acolher a criança, o menor, como acolhemos Jesus. E, segundo, é 

ouvi-los, ver o que é que eles tinham para dizer para nós. E, em terceiro, 

organizar com eles algumas ações que pudessem melhorar as condições de vida 

deles, num primeiro momento ali, no local onde eles estavam e, depois, na 

comunidade de onde eles vinham (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

É assim que nasce o que hoje conhecemos como PMMR, na época, sob a 

cobertura do Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua, 

conforme descrição de Zeni: 
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Um grupo formado por um casal de Presbiterianos Independentes lá de São 

Bernardo; uma pessoa, também, da Igreja Batista; as Freiras, as irmãs de Santa 

Terezinha do Menino Jesus lá do Baeta, foram as primeiras a ir para a rua; e, 

depois, eu (Zeni) me integrei ao grupo a partir do desafio da Semana 

Ecumênica do Menor e do Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos e 

Meninas de Rua, que é: O que você pode fazer no lugar onde você está (Zeni, 

entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

O grupo vai para a rua, onde existiam alguns pontos em São Bernardo do 

Campo, na Praça da Matriz, na Praça Lauro Gomes e também na Associação 

Comunitária que tinha sido organizada em São Bernardo, ao lado do “Sacolão”. Na rua, 

esses educadores/as se assentavam para observar, enquanto também eram observados/as 

pelos meninos e meninas que ali estavam, dia após dia, até que eles tomavam a 

iniciativa de abordar para perguntar o que estava acontecendo: 

Então, nós falamos: nós viemos ver como é que vocês estão; viemos conhecer 

vocês, saber o que vocês fazem aqui na praça; se vocês precisam de alguma 

coisa. E, eles olharam meio desconfiados. [...] com a nossa presença ali, cada 

dia, eles foram chegando e a gente foi observando como é que funcionava isso 

(Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

A 3ª Semana Ecumênica do Menor foi realizada nos dias 09 a 16 de outubro de 

1983, no Colégio Arquidiocesano em São Paulo, conforme noticiada na edição de 

novembro de 1983 do Jornal Expositor Cristão. Contou com cerca de quinhentas 500 

pessoas das igrejas Luterana, Episcopal, Presbiteriana, Católica e Metodista, sob o tema 

“Nós queremos viver!”. A mensagem, que confronta a sociedade e, principalmente as 

igrejas, reconhecendo a realidade que afeta diretamente as crianças e muitas outras 

pessoas, conclama para diversas providências que são chamadas de “urgentes e 

corajosas”, relacionadas ao emprego, à segurança, à educação, às moradias coletivas, às 

emergências do menor, aos plantões de atendimento e à triagem de menores; também as 

providências relacionadas às alterações na composição dos Conselhos do Bem-Estar do 

Menor e Certidões de Nascimento gratuitas. Já no cabeçalho, a mensagem afirma a 

crença 

Na comunidade como lugar privilegiado da vida da criança [...]; que a prática 

libertadora de Jesus consiste em uma abertura à pessoa, indo ao seu encontro, 

fazendo com que exista, permitindo sua entrada no mundo como pessoa ativa. 

Confrontando-nos com a realidade da crise brasileira e da criança empobrecida, 

sua maior vítima, ouvimos o seu grito que nos questiona e incomoda: „Nós 

queremos viver! (EC, n. 22, p. 6, nov. 1983). 

A crença e a busca de um lugar privilegiado para a criança na comunidade, tendo 

como referencial a prática libertadora de Jesus, levam à continuidade dos encontros com 

os meninos e meninas nas ruas, ao mesmo tempo em que o grupo busca ampliar suas 
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linhas de ação junto a eles e os diversos seguimentos da sociedade e do poder público. 

Já nesse período do início das ações, a parceria com a FEBEM possibilita o 

fornecimento de almoço para meninos e meninas que trabalhavam na rua e que eram 

cadastrados junto àquele órgão público. Como os meninos e meninas que não estavam 

cadastrados não recebiam o almoço, houve a intervenção do grupo para que também 

pudessem ter acesso a esse importante benefício. E o grupo se comprometeu a buscar na 

FEBEM o almoço para esses meninos e meninas. E os momentos de refeição dos 

meninos possibilitavam a realização de reuniões, quando:  

Fazíamos com eles uma roda, lá na praça e a gente conversava sobre o que 

tinha acontecido naquele dia, se alguém estava com problema de saúde e, como 

é que estavam as relações deles, ali, enquanto trabalhadores, ali, naquele lugar. 

E, a gente ia tentando, então, nas brigas entre os grupos, colocar os grupos 

conversando um com o outro e chegando a um consenso, fazendo acordos e 

aprendendo, também, a organizar melhor o trabalho deles na praça e a ter um 

dos meninos que era, digamos, a liderança ali na praça. Ia ajudar a organizar as 

coisas, porque nós não ficávamos na praça o dia todo (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10).  

As igrejas representadas pelas pessoas que compunham o grupo de trabalho iam 

tomando conhecimento do trabalho realizado e das necessidades no atendimento aos 

meninos e meninas em situação de rua, ao ponto de, quando a FEBEM deixou de 

fornecer o almoço, essas igrejas se mobilizaram para financiar as marmitas que 

continuavam sendo servidas nas praças. 

As irmãs de Santa Terezinha lá do Baeta, tinham o apoio da igreja lá do Baeta. 

E tinha um grupo de casais da igreja do Baeta que acompanhavam. Às vezes, 

eles iam, também, na praça. Então, a gente conseguiu apoio de pessoas das 

nossas paróquias. A minha igreja, na época, era, durante um tempo, São 

Bernardo do Campo, a central. Nós éramos pastores na central (Zeni e esposo 

Sincler), nessa época. Então, tivemos apoio lá da igreja central e, depois, apoio 

da igreja do Jabaquara, que foi a igreja que mais deu suporte (Zeni, entrevista 

de 07/06/2012, anexo 10). 

Nesse período, a Igreja Metodista em São Bernardo do Campo, onde Zeni de 

Lima Soares atuava como parte do corpo pastoral, que contava com uma das melhores 

creches da cidade, que atendia crianças até cinco anos, durante todo o tempo do trabalho 

com os meninos e meninas. Mas, o fato das crianças que trabalhavam nas ruas passarem 

a ocupar o espaço físico e ambiente da igreja não foi muito bem aceito, embora aquela 

igreja local tenha apoiado o trabalho com fornecimento de alimentação e liberado o uso 

da quadra da igreja para a prática de esporte, para os jogos, durante o ano de 1983 e 

1984 (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 



 57 

Com a compreensão de que os meninos e meninas estavam na rua para trabalhar 

e buscar a superação de seus problemas e de suas famílias, o grupo de trabalho não tinha 

a intenção de tirá-los de lá e levar para a Igreja:  

Então, nós da igreja, fomos para a rua. Nós não levamos os meninos da rua 

para dentro da igreja, nesse sentido. A não ser que fosse para almoçar, ter um 

restaurante que pudessem almoçar. Mas, isso não chegou a acontecer, não. Nós 

até tentamos, no ano seguinte, organizar um restaurante, mas não deu. A igreja 

não estava com estrutura ou preparada para isso, não. E aí, nós continuamos, 

então, com apoio de pessoas das igrejas, atendendo: ou era medicamento, ou 

era material de escola. Aí, a gente fez, também: ah, você está estudando? Um, 

vem trabalhar de manhã por que estuda à tarde, o outro vem trabalhar a tarde ia 

à escola de manhã (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Havia também a constatação de dificuldade por parte dos meninos e meninas de 

frequentarem a escola: “esses meninos iam à escola, mas a escola não, a escola não os 

recebia, porque todo programa era voltado para criança que estava estruturada”; e fica 

evidente a questão da discriminação: “na época, era assim, era bem distinto: existiam os 

menores e existiam as crianças. Menor, é aquele que está na infração, que está na rua, 

que está na favela; é o bandido. Criança é a que tem casa, comida, a família, a escola; 

então, essa é a criança” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

 

O Papel do GAR – Grupo Ação de Rua no PMMR  
 

Um marco significativo do trabalho com meninos e meninas de rua, é a 

produção do vídeo “O afeto que se enterra”,
24

 numa parceria do Projeto Alternativas de 

Atendimento a Meninos e Meninas de Rua com o Grupo Ação de Rua – GAR, formado 

por estudantes de Jornalismo do IMS, através do Núcleo de Estudos da Memória 

Popular do ABC. Essa pareceria em 1984, possibilitou a produção do Vídeo de 25 

minutos que trata do “cotidiano dos meninos de rua de São Bernardo do Campo”. O 

vídeo foi produzido sob direção de Nelson Baltrusis e Waldir Martins, coordenado por 
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 O vídeo “O afeto que se enterra”, mesmo tratando-se de importante registro sobre a situação de 

menores na Cidade de São Bernardo do Campo, produzido pelo Núcleo de Memória Popular do ABC e 

Faculdade de Comunicação do IMS, não foi encontrado no acervo das Bibliotecas da Universidade 

Metodista de São Paulo. Através de busca na internet, foi encontrada a ficha técnica do vídeo no site: 

www.curtagora.com (http://www.curtagora.com/filme.asp?Codigo=1284&Ficha=Completa), mas sem 

disponibilidade do vídeo. Também foi encontrado registro da existência do vídeo em fita VHS no acervo 

da biblioteca da UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense 

(http://www.bib.unesc.net/arquivos/35000/37800/11_37817.htm) que, contatada por telefone e correio 

eletrônico, prontamente disponibilizou cópia do Vídeo em DVD e enviou pelo correio para auxiliar na 

pesquisa. 

 

http://www.curtagora.com/
http://www.curtagora.com/filme.asp?Codigo=1284&Ficha=Completa
http://www.bib.unesc.net/arquivos/35000/37800/11_37817.htm
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Luiz F. Santoro, em parceria do GAR com o Projeto Alternativas de Atendimento a 

Meninos de Rua do Brasil, o UNICEF, a FUNABEM, a Faculdade de Comunicação e o 

Núcleo de Estudos da Memória Popular do ABC do Instituto Metodista de Ensino 

Superior (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

Além de diversas cenas do cotidiano e entrevistas com meninos de rua que dão 

depoimento sobre seu dia a dia e a sua condição de vulnerabilidade, o vídeo também 

contempla depoimentos de diversas pessoas ligadas à questão do Menor na Cidade de 

São Bernardo do Campo, tais como, Carlos Eduardo – Juiz de Menores/Substituto; 

Padre Adair Bayatini – da Pastoral do Migrante; Jasvan R. Jasen – presidente da 

FUBEM; Regina Dulce D. Pinto – secretária municipal de Educação; Maria Trerenila 

M. Falco – Supervisora de Ensino – 1ª delegacia de Ensino.  

Algumas expressões muito fortes proferidas pelos meninos refletem a sua 

condição de vulnerabilidade: “não vou ficar para semente”; “é matar ou morrer”; “tem 

que „apavorar‟ mesmo!”; “a polícia pega, leva para o fundo, te dá um „pau‟ com cabo de 

vassoura; leva para o Juizado e no juizado eles te dão mais um „pau‟ e leva em casa, 

todo quebrado. Aí a mãe vai lá dar queixa e eles dão „porrada‟. Aí nós „rouba‟ mais 

ainda”. “Tem que „apavorar‟ mesmo!” (O afeto que se enterra, 1984/85). Todas essas 

expressões, com muitas outras, atestam a condição de vulnerabilidade a que estão 

submetidas essas crianças e adolescentes em situação de rua. Situação que também é 

evidenciada no depoimento do padre Bayatini, quando afirma:  

O problema do menor abandonado é fruto do maior abandonado. Então, o quê 

que a gente pode esperar das crianças quando, ainda no ventre materno elas são 

abandonadas, quando ainda no ventre materno elas vivem sem o alimento 

necessário, sem uma casa, sem atendimento de saúde e sem a escola quando 

nascer (O afeto que se enterra, 1984/85). 

Referindo-se às instituições de atendimento ao menor, ao Juizado do Menor e à 

FUBEM, às verbas destinadas no orçamento e as que são arrecadadas com aluguel e 

com a Zona Azul para o atendimento ao menor, Bayatini afirma que “ficam jogando a 

peteca de um para o outro e nada se resolve; vai com a FUNABEM, diz que é uma 

questão do Juizado; vai com o Juizado, diz que compete à FUBEM; e a coisa não tem 

solução” (O afeto que se enterra, 1984/85).  

O Centro de Reflexão do Trânsito – CRT, o Centro de Inserção Social – CIS e o 

Clube do Pequeno Trabalhador, são citados pelo então presidente da FUBEM, Jasvan R. 

Jasen, ao afirmar que essas instituições “abrangem todos os meninos que estão na rua, 

desde o guardador de carro, vendedor de talão de Zona Azul, os „burrinhos‟ (menores 
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que andam com esses carrinhos à procura de papelão)”. Também os vigias de carros, os 

engraxates, os carregadores de feira são indicados como parte do Clube do Pequeno 

Trabalhador que, segundo ele, atende 196 menores. O relato de Jasen dá a entender que 

a sociedade é implacável com os menores que estão nas ruas, cobrando das autoridades 

uma solução: “tira ele daqui, joga na cadeia, faz alguma coisas com ele; mata, mas não 

deixa ele aqui por perto” (O afeto que se enterra, 1984/85).  

Quanto ao índice de atendimento verificado na época, de 65% das crianças, a 

secretária de educação do município, Regina Dulce D. Pinto, ressalta que “esse índice 

de atendimento de São Bernardo do Campo é muito elevado em termos de Brasil”, 

dando a entender que, se está melhor que em outras cidades, já é o bastante (O afeto que 

se enterra, 1984/85). Já a supervisora de ensino da 1ª Delegacia de Ensino do 

Município, Maria Trerenila M. Falco ressalta que os menores não são prioridade em 

nível de Estado e de Brasil, o que também é confirmado pelas palavras de Carlos 

Eduardo, Juiz de Menor Substituto, quando ele afirma na entrevista:  

Ao menor infrator o que a gente sente é que a sociedade quer a punição, 

quando ela não é cabível. A mesma coisa que ao maior, a justiça não quer só a 

punição, a pena já é uma retribuição. Mas, ela sempre visa à recuperação. A lei 

é muito boa, mas ela não tem a estrutura física atrás dela. O menor, hoje, com 

14, 13, 12, sabe perfeitamente o que está fazendo. Não está estruturado para 

saber, mas ele faz sabendo que aquele fato é criminoso, é vedado pela própria 

sociedade e não pela lei. Mas, que aquilo pode ser reprimido, e sabendo que ele 

é irresponsável, que ele não vai sofrer qualquer tipo de sanção penal, ele 

pratica. Eu acho que aos 16 anos já é possível a redução da imputabilidade (O 

afeto que se enterra, 1984/85). 

Diversas pessoas que passavam pela rua, dão entrevista e respondem à pergunta: 

se o problema do menor tem solução. Dentre as diversas opiniões, destaca-se alguém 

que diz: “começar a pôr para trabalhar numa idade, não assim, de sete, oito anos; mas, 

de nove, dez anos, já deveria procurar um trabalhozinho e ir se virando, para amanhã ou 

depois não virar um marginal, um ladrão, um assaltante”; outro diz: “vejo solução, sim. 

A solução seria pegar todos eles, catalogar e oferecer emprego, oferecer serviço. Se não 

quiser trabalhar, não deixa fazer isso aqui. Se não quiser trabalhar, tem que dar um fim” 

(O afeto que se enterra, 1984/85). Chegam ao ponto de sugerir medidas extremas, como 

por exemplo, “dar um fim”. O que fica evidente é que a sociedade quer se ver livre de 

um problema incômodo.  

O Grupo Ação de Rua – GAR, como se pode verificar nos relatos e documentos 

do PMMR, após a produção do Vídeo “O Afeto que se enterra”, permanece trabalhando 

nas ruas com os meninos e meninas em apoio ao trabalho do Projeto Alternativas de 
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Atendimento a Meninos e Meninas de Rua. Inclusive, em alguns momentos se pode 

verificar que o nome Grupo Ação de Rua – GAR é que aparece em documentos que são 

emitidos pelo PMMR.  

 

 

O Projeto Meninos e Meninas de Rua e a Faculdade de Teologia, IMS e 

Igreja Metodista na Terceira Região 

 

Em 1984 o grupo se envolveu também em ações em favor das pessoas e famílias 

que buscavam sustento no Lixão do Alvarenga em São Bernardo do Campo. Neste novo 

desafio, contou com a participação de alunos e alunas da Faculdade de Teologia da 

Igreja Metodista (ligada ao IMS). As ações no Lixão do Alvarenga, além de envolverem 

estudantes do curso de Jornalismo que, através do Núcleo de Estudos da Memória 

Popular produziram também um vídeo com os catadores de lixo com o título “O Último 

Garimpo”,
25

 envolveram também a participação de meninos e meninas de rua e um 

grupo de alunos e alunas da Faculdade de Teologia. Com isso, é dado início a um novo 

momento que envolve diretamente a Faculdade de Teologia, principalmente através de 

seus alunos e alunos, alguns professores/as e também o seu espaço físico junto ao 

Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS. E os seminaristas começam a ir para a 

rua trabalhar com meninos e meninas, especialmente na Praça dos Meninos em Rudge 

Ramos, chegando a organizar café da tarde que, além de seus próprios recursos, contava 

com doações de padaria vizinha à Faculdade; e utilizavam a casa das alunas para a 

preparação, já que no prédio de moradia masculina não havia espaço de cozinha: 

Então, era na casa das meninas: a Meire, a Ana Claudia, a Mariluci. Tinha um 

grupo grande, também, de seminaristas mulheres que participavam do Projeto. 

E eles, então, começaram a ir para a rua e começaram, também, a fazer essa 

formação, a participar de encontros e discutir a metodologia do projeto, e fazer 

esse atendimento. E, a Faculdade foi invadida pelos meninos e meninas. 

Porque aí, eles começaram a ir visitar os seminaristas lá dentro, e ficaram [...] 

todo mundo ficou solidário com o Projeto (Zeni, entrevista de 07/06/2012, 

anexo 10). 

O Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua é abordado 

com destaque na matéria “Alternativa de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua: 

                                                 
25

 Cf. <http://www.youtube.com/watch?v=3btpI74s2FU>. O Último Garimpo, Grupo Ação de Rua, Jorge 

Kay, Nelson Baltrusis, Patricia Kay, Waldir Martins (premiado no 3º festival Vídeo Brasil – 1985 – 

melhor documentário u-matic. Acesso em: 02 nov. 2012. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3btpI74s2FU
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Esperança a Ser repartida”, de autoria de Zeni Lima Soares no Jornal Expositor Cristão, 

onde afirma que: 

Por causa do compromisso evangélico e transformador de Jesus Cristo, é tempo 

de ter olhos que vêem e ouvidos que ouvem o clamor dos mais pequeninos 

irmãos e irmãs que vivem na miséria, exploração e destituição dos mais 

elementares direitos de qualquer ser humano: alimentação, moradia, saúde, 

lazer, educação (EC, n. 6, p. 5, mar. 1985). 

O Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua é afirmado 

na matéria como sinal concreto de esperança a ser repartida, e que “entre os mais 

pequeninos irmãos e irmãs estão, sem dúvida alguma, os meninos e as meninas que 

fazem das ruas o seu local de moradia e sobrevivência” (EC, n. 6, p. 5, mar. 1985). Duas 

fotos em que aparecem pessoas que trabalham no Lixão do Alvarenga, em uma delas 

com pastora Zeni ao centro em momento de diálogo com as pessoas, ilustram a matéria. 

Ao explicar “O que é o Projeto”, qual “O caminho feito ao caminhar”, qual “O desafio 

aos metodistas”, Zeni insiste em afirmar que “o Projeto nasceu da constatação de que 

nada de efetivo vinha sendo feito para atender estas crianças e que a institucionalização 

do menor não é a resposta mais adequada à questão” (EC, n. 6, p. 5, mar. 1985). A 

matéria também informa sobre documentos e audiovisuais disponíveis sobre o PMMR.  

A pergunta “O que é o Projeto?” é respondida com a afirmação de que “o 

Projeto visa, essencialmente, a sintetização de ideias e de princípios emergentes da 

experiência de pessoas que trabalham com meninos e meninas de rua em todo o país” 

(EC, n. 6, p. 5, mar. 1985). Uma clara referência ao fato de que as diversas experiências 

precisam ser valorizadas e aproveitadas visando o aperfeiçoamento do trabalho que se 

realiza e se pretende realizar com os meninos e meninas de rua. Também registra o fato 

de que o PMMR “utiliza, como parte de sua estratégia, reuniões regionais e estágios 

para criar um livre trânsito de informações e de aprendizagem entre as experiências de 

campo, a fim de que novas ideias possam fluir fácil e naturalmente” (EC, n. 6, p. 5, mar. 

1985). 

A Faculdade de Teologia e o IMS são apresentados como parceiros do PMMR, 

da seguinte maneira:  

Tudo que a gente precisava, em termos de apoio da Faculdade de Teologia, nós 

tivemos [...] o atendimento odontológico para os meninos e meninas, lá no 

IMS, também, um atendimento diferenciado. Tinha um horário, uma manhã e, 

aí, podiam chegar, quantos fossem sem os horários marcadinhos. Porque, os 

estudantes também precisavam fazer esse trabalho (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10). 
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 Importante também, a participação dos meninos e meninas de rua do PMMR 

nos Concílios da Terceira Região Eclesiástica da Igreja Metodista que eram realizados 

na Faculdade de Teologia: “levava um grupo de meninos e meninas para participar, para 

apresentar, quando nós íamos falar das ações de rua” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, 

anexo 10). Também o fato de que as alunas de teologia “organizaram uma cooperativa 

de chocolate com meninas do PMMR. Elas faziam chocolates numa das casas, lá, 

também e vendiam lá nos encontros das igrejas, nos Concílios”. As próprias esposas de 

seminaristas da Faculdade de Teologia também organizaram uma escola em “uma das 

salas lá do prédio da Teologia que, algumas tardes por semana, eram usadas e, aí, tinha 

o lanche, tinham as aulas e elas organizaram isso para alfabetizar. E, alguns meninos e 

meninas foram alfabetizados ali” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

A integração do trabalho do PMMR com a Faculdade de Teologia e com o IMS 

é ressaltada por Zeni como “muito boa” e “uma grande parceria”, inclusive chegando ao 

ponto do IMS oferecer bolsas de estudo para educadores e educadoras que trabalhavam 

no PMMR, caracterizando apoio institucional e financeiro.  

Tanto o envolvimento da Faculdade de Teologia e IMS, de forma institucional, 

através de professores e alunos/as, como também o envolvimento da própria Igreja 

Metodista e de outras igrejas que participaram das ações no PMMR, são evidenciados 

quando nos deparamos com a afirmação: 

Então, começou essa integração com as igrejas, sempre a partir dos Encontros, 

porque as Semanas do Menor, depois da primeira, elas não pararam mais de 

acontecer. Foi até a décima segunda, seguida. Cada ano acontecia uma 

Semana. Foi a primeira, depois a segunda, a terceira e a quarta, e sempre 

aprofundando esse tema da criança e do adolescente e, entre as crianças e os 

adolescentes, os meninos e meninas de rua (Zeni, entrevista de 07/06/2012, 

anexo 10). 

O que se pode constatar é que, além da presença da Faculdade de Teologia nos 

trabalhos com meninos e meninas de rua, o PMMR proporcionava a presença dos 

meninos e meninas de rua na Faculdade de Teologia, o que promovia uma interação 

maior. As ações do PMMR têm grande influência na formação acadêmica e pastoral dos 

alunos e alunas da Faculdade de Teologia que experimentavam na prática esse 

envolvimento. Com isso, vai-se intensificando o envolvimento dessa instituição e da sua 

comunidade de docentes e discentes no PMMR. Uma experiência que vai sendo 

fortalecida com o passar dos anos, mesmo em situações de dificuldades e graves crises, 

até 1991, como se pode ver mais à frente neste trabalho.  
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O Projeto Meninos e Meninas de Rua na Associação Comunitária 

 

Um novo momento do PMMR é marcado ainda em 1985, quando acontece um 

contato maior com a Associação Comunitária de São Bernardo do Campo, que estava 

construindo sua sede na Rua dos Vianas, próximo ao Paço Municipal. A parceria com a 

Associação Comunitária possibilitou o acesso do grupo a um espaço para o trabalho que 

também contava com os estudantes de Jornalismo que, conforme indicado, depois de 

produzirem o vídeo, não deixaram mais de trabalhar na rua com os meninos e as 

meninas e foram trabalhar nos programas da Associação Comunitária: “Eles 

continuaram educadores e educadoras de rua, também” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, 

anexo 10). 

O PMMR que até então funcionava nas ruas, agora passa a contar com 

significativo espaço para funcionamento de restaurante dos meninos e meninas de rua, 

além de outros programas de trabalho. Através da Associação Comunitária, também é 

viabilizada parceria com o Sacolão que funcionava ao lado e que fornecia legumes, 

verduras, frutas, etc., para a sopa que era servida para os meninos e meninas. Em 

decorrência, a pastora Zeni relata: 

Aí, eles vinham para o refeitório que era ali naquele espaço. Isso durou um 

tempo, mas começou a dar, também, alguns problemas, porque os meninos, às 

vezes, não queriam sair da praça para vir para o restaurante, porque perdia 

tempo, perdia dinheiro. E começou a dar muito conflito com grupos; se algum 

grupo, algum desafeto ia, também, almoçar, eles cercavam os meninos e não os 

deixavam chegarem lá (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Mesmo com a estrutura e os programas da Associação Comunitária, o grupo do 

PMMR não deixou o trabalho das ruas. Ao mesmo tempo, o espaço da Associação 

Comunitária, conforme consta: “acabou virando um espaço para capoeira, para outras 

atividades físicas e, também, para essas outras oficinas, uma tentativa para fazer essas 

oficinas de geração de renda” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). Inclusive o 

apoio da Associação possibilitou, por um tempo, a realização de projeto 

profissionalizante de marcenaria e as oficinas de arte com meninos e meninas de rua, 

essas, dirigidas pelo então seminarista Holney Mendes e outros educadores e 

educadoras. Nas oficinas de arte “os desenhos eram sempre na linha de ouvir o menino 

e a menina, deixar que eles se expressassem, e começamos a fazer, contar história e 

fazer celebrações” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 
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Outro marco das ações do grupo, inclusive ligado às oficinas de arte, eram as 

celebrações, por exemplo, da Páscoa, onde se “fazia toda a arte nesse tema, contava a 

historia da Páscoa, como é que foi o Êxodo, como é que foi a saída do povo, a 

organização do povo. Assim, a Bíblia ajudando na organização dos meninos e meninas” 

(Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). Também as celebrações de Natal e outras 

celebrações envolvendo a família, como também os acampamentos que passaram a ser 

organizados, sempre contando com as pessoas e com as igrejas locais que ajudavam a 

financiar e arrumar roupas para que os meninos e meninas pudessem participar.  

Importante constar como algo para se lamentar que, com a ida do grupo para a 

Associação Comunitária, em 1985, as pessoas da Igreja Católica, por divergências com 

dirigentes da Associação, decidiram se afastar, o que representou significativa perda 

para o PMMR. Também as pessoas ligadas à Igreja Presbiteriana, nessa altura, 

ofereciam apenas apoios eventuais, ficando somente as pessoas ligadas à Metodista 

(igreja e instituições de ensino), como por exemplo, a pastora Zeni de Lima Soares que 

assume a coordenação e vários seminaristas da Faculdade de Teologia que estavam 

envolvidos nos trabalhos do PMMR:  

E, nesse período a Terceira Região (da Igreja Metodista) apoiava para a gente 

encaminhar qualquer pedido de recurso, era a Região que tinha que aprovar ou 

autorizar. E, nós íamos com os meninos e meninas nos Concílios (Zeni, 

entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

O grupo de trabalho do PMMR, a essa altura, já contava com algum recurso 

financeiro que recebiam para determinados projetos, conforme é relatado pela pastora 

Zeni, Significativo, também, o apoio da liderança da Igreja Metodista na Terceira 

Região Eclesiástica que, na época, era presidida pelo bispo Nelson Luiz Campos Leite. 

Item significativo desse apoio foi a nomeação de Zeni de Lima Soares como 

representante da Igreja Metodista na Pastoral Ecumênica do Menor e também para 

atuação junto ao PMMR. Conforme se pode verificar no quadro de Nomeações 

Pastorais da 3ª Região, em 1985 a pastora Zeni estava nomeada na Área Nacional da 

Igreja, para Imprensa Metodista/Periódicos (EC, n. 5, 1ª quinz. mar. 1985) e, em 1986, 

também para Pastoral Ecumênica do Menor como primeiro ano (EC, n. 5, 1ª quinz. mar. 

1986). A nomeação na Área Nacional da Igreja Metodista, junto à Imprensa 

Metodista/Periódicos, era como redatora das Revistas Bem-Te-Vi
26

, o que possibilitava 

                                                 
26

 Revistas para classes infantis da Escola Dominical na Igreja Metodista. 
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um salário, já que a nomeação para a Pastoral do Menor e atuação no PMMR era como 

voluntária e sem ônus. 

Entretanto, o apoio da Sede Regional da Igreja Metodista era mais no aspecto 

institucional, sendo que a verba para projetos específicos vinha de fora, de outros 

organismos e igrejas. Por exemplo, com o apoio da Igreja Metodista na Terceira Região, 

foi possível o contato com a Junta dos Ministérios Globais (EUA) e também com a 

Divisão de Mulheres dos Estados Unidos para obtenção de recursos; além de vários 

outros contatos para obtenção de apoio, inclusive com a mediação do Conselho de 

Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina – CIEMAL. 

Em 1985, Zeni participa, em companhia de menino de rua atendido pelo PMMR, 

do Encontro das Mulheres Metodistas em Nova York nos Estados Unidos. Um encontro 

anual para o qual sempre convidavam pessoas ligadas aos projetos que apoiavam. No 

encontro, o testemunho do menino comoveu as pessoas que lá estavam, inclusive o 

Secretário do Conselho Nacional das Igrejas de Cristo nos Estados Unidos para a 

América Latina, resultando no envio de “uma verba fixa, anual, para ajudar a pagar os 

programas e alguns educadores que o Projeto precisava”. Isso possibilitou que o PMMR 

pudesse “dar uma ajuda de custo para alguns educadores e educadoras de rua”. Também 

possibilitou investimento nos próprios meninos e meninas, seguindo o princípio de que 

eles sejam os protagonistas: “o Projeto não era nosso, não era da Igreja Metodista, não 

era da Zeni, não era da Faculdade de Teologia; era dos meninos e meninas” (Zeni, 

entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

Em 1986, ano em que a pastora Zeni de Lima Soares assumiu de forma mais 

efetiva a liderança do PMMR, o destaque é para a realização do Encontro Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua, promovido pelo Projeto Alternativas de Atendimento a 

Meninos e Meninas de Rua. O Encontro aconteceu no mês de maio, em Brasília, na 

mesma época em que foi eleita a Assembleia Constituinte. Contou com a participação 

de cerca de quinhentos meninos e meninas de rua, com o objetivo de que eles 

discutissem o que achavam que precisava constar na Constituição sobre suas vidas. 

Como preparação para o encontro realizado em Brasília, diversos encontros com os 

meninos e meninas foram organizados para discussão do assunto, em São Bernardo do 

Campo e em muitos outros lugares pelo Brasil afora: 

Eu fui de São Bernardo com sete meninos e meninas representando os vários 

grupos ali, e alguns educadores e educadoras. Foi um ônibus aqui de São 

Paulo, com as crianças do nosso programa, dos programas da Pastoral, das 
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unidades da FEBEM, tinham já meninos e meninas mais organizados, também, 

e ficamos em Brasília um final de semana, discutindo isso. Levantaram os 

temas, fizeram as propostas dos temas e, de lá, saiu, então, um documento para 

ser entregue à Assembleia Nacional Constituinte. E, nós fomos até o Congresso 

entregar isso para os Deputados Constituintes. Todos os programas se 

mobilizaram para que, na nova Constituição, aparecesse, também, essa questão. 

E, aí, tem lá os artigos, as coisas específicas disso que deram então para a 

escrita do ECA (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Em decorrência do Encontro Nacional e do movimento que buscava a 

manifestação dos meninos e meninas sobre as alterações da Constituição Federal, temos 

o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente que,  

Foi escrito assim, a milhões de mãos. Porque todos os programas, não só esses 

dos meninos e meninas de rua, mas de outros grupos, outras ONGS, também, 

fizeram isso. Foi uma mobilização Nacional, também e, aí, isso foi mandado, a 

Lei foi escrita com a ajuda de todos (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

Tanto que uma Semana Ecumênica do Menor foi realizada só para discutir esse 

tema dos direitos da criança e do adolescente, partindo do entendimento que:  

Criança não é caso de polícia; criança não é para ser confinada, nem é para ser, 

para aplacar a consciência, lá, dos cristãos que estão lá nas suas igrejas 

fechadas, que fazem a caridade. Ela não é objeto de caridade. Mas ela é sujeito 

de direitos (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Em 1986 também é implementada a estratégia de começar a formar, “dentro do 

próprio Projeto, um grupo de educadores em formação. Então, sempre tinha alguém 

acompanhando, até que eles aprendessem mesmo a metodologia, a pedagogia do 

trabalho” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). Inclusive, alguns dos “educadores 

em formação” eram destacados dentre os próprios meninos e meninas de rua que eram 

atendidos/as pelo PMMR, como o caso já mencionado de Marco Antônio da Silva 

Souza, o Marquinhos. Uma experiência que vai se mostrar muito eficaz.  

Em 1987 é realizado o primeiro de uma série de acampamentos com os meninos 

e meninas de rua. Sobre os acampamentos, nos deparamos com a matéria de Jaider 

Batista da Silva, então seminarista da Faculdade de Teologia envolvido nos trabalhos do 

PMMR: “Do morro, do mangue e da rua para o acampamento Metodista”, com o 

seguinte depoimento: 

Nos dias 15, 16 e 17 de maio, no Acampamento Metodista de Campo Limpo, 

no interior paulista, o I Encontro de Crianças Faveladas. Promovido pela 

Diretoria Regional de Crianças, o encontro reuniu meninos e meninas das ruas 

de São Bernardo, Santo André, do mangue de Cubatão e das comunidades 

metodistas localizadas em favelas de São Paulo (EC, n. 10, p. 9, jul. 1987).  

Para responder à pergunta “Porque uma pastoral específica do menor?”, com 

base em dados sobre a situação das crianças no Brasil, a matéria “Pastoral do Menor, 
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Por que, o que é, o que faz?”, de Zeni de Lima Soares, procura justificar a existência de 

uma pastoral que tenha como objetivo a promoção da evangelização do menor e afirma 

que a palavra “menor”:  

Contém implícito o objetivo „marginalizado‟. Por isso, menor carente é todo 

aquele a quem faltam condições mínimas individuais, familiares, escolares, 

profissionais e políticas para se considerar „integrado‟ na sociedade. Menor é a 

pessoa de „menoridade‟ que, por preconceito, não é chamada de criança, 

menino, menina, ou jovem, denominações reservadas aos felizes seres 

humanos que tem atendidas suas necessidades básicas (SOARES, EC, n. 10, p. 

9, jul. 1987). 

A existência da Pastoral do Menor é justificada também por motivos teológicos: 

“Cristo teve preferência pelos pequenos e simples, seja porque criança, seja porque 

pobre”. À pergunta “O que é a Pastoral do Menor?”, responde afirmando uma pastoral 

“crítica”, “comunicativa”, “comunitária”, “libertadora”, “integrada e integradora”, “de 

processo e não de episódios”, “não institucionalizada”, “não condicionada a injunções 

ideológicas e partidárias”. À pergunta “O que faz a pastoral do menor?”, responde com 

a afirmação dos movimentos de “sensibilização”, de “mobilização” e o 

“desenvolvimento de uma política do menor”, que é especifica como: 

Uma ação de nível de processo e de integração de todas as forças para a 

solução desse problema numa perspectiva promocional e comunitária, que 

respeite os direitos da criança e do jovem e, sobretudo a família, dando-lhes a 

possibilidade de melhorar suas condições de educação, saúde, 

profissionalização, lazer e alimentação (EC, n. 10, p. 9, jul. 1987). 

A “chacina de São Bernardo” ou a “chacina da Rua dos Vianas”, como foi 

conhecida, é o grande acontecimento que deixa marcas profundas em 1987, com grande 

perda para o PMMR e repercussão nos meios de comunicação, na sociedade e, inclusive 

nos exterior. Não é considerada apenas como um evento isolado, mas atrelado a 

diversos outros eventos de extermínio de menores em todo o Brasil e também em São 

Bernardo do Campo.  

No dia 04 de setembro de 1987, a manchete policial com o título “Seis menores 

assassinados em São Bernardo”, noticia que os “garotos eram considerados infratores e 

foram mortos no banheiro da Associação Comunitária de São Bernardo do Campo”; que 

“três homens vigias da entidade foram presos e disseram ter atirado neles durante 

briga”; que “uma cruz pintada com sangue marcou o local da tragédia”; que “dois dos 

mortos falaram à rádio alemã sobre problema do menor” e que a “Associação promove 

passeata de protesto” (Folha da Tarde, São Paulo, 04/09/1987).  
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Enquanto uma multidão acompanhava o enterro dos seis meninos assassinados 

no dia anterior, um motim que envolvia 40 presos e, dentre eles, o irmão de um dos 

meninos assassinados, acontecia na cadeia onde os assassinos estavam presos, em 

tentativa de linchamento; é o que indica a matéria do Jornal O Estado de São Paulo, de 

05 de setembro de 1987, com o título “Revolta e linchamento no ABC”. 

Sobre a chacina, Zeni discorre com propriedade e sentimento, lembrando que: 

Esses meninos, que acabaram ocupando o espaço ali da Associação 

Comunitária e o nosso restaurante, eles não tinham para onde ir durante a noite 

e, apesar disso não ser autorizado, eles ficavam, iam para lá. E, aí, numa época 

em que o assassinato de meninos e meninas era enorme, era, assim, parecia 

uma limpeza geral. Sabe? Porque os justiceiros, eles eram pagos pelos 

comerciantes, por algumas comunidades, ali. Alguns moradores, ali, das ruas e 

dos lugares onde a meninada agia. Mais para fazer limpeza mesmo! E, também 

os traficantes, também, não perdoavam, não perdoavam deslize, lá, deles. [...] 

no nosso primeiro ano lá na Associação Comunitária, com o programa 

organizado, mesmo, foram assassinados 45 meninos e meninas. [...] foi uma 

época difícil, porque nós tínhamos conseguido um dinheiro para fazer oficinas, 

as oficinas de marcenaria, primeiras da Associação. Foi com recursos da 

FUNABEM, mas era um recurso fechado, só podia ser usado para compra de 

material e para financiar a oficina. E nós gastamos quase tudo fazendo enterro. 

Aí, a gente foi prestar contas e não deu certo. Prestamos contas, mas não 

tivemos novos financiamentos durante muito tempo, porque nós usamos o 

dinheiro para outra finalidade, nós enterramos os meninos (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10). 

Além das perdas dos meninos assassinados, em decorrência, houve muita 

dificuldade para continuidade dos trabalhos do PMMR ali na Associação Comunitária 

que também passou ser considerada como lugar perigoso, não sendo mais possível 

realizar ali atividades com os meninos e meninas que sobreviveram à chacina e estavam 

muito assustados. Também os dirigentes da Associação e integrantes do grupo de 

trabalho do PMMR ficaram assustados, chegado ao ponto de muitas vezes, ter que 

mandar meninos para o Sul, para Colatina, através do seminarista Jaider Batista da 

Silva, e também para o Centro Comunitário de Belo Horizonte e para São Gabriel. Era 

sabido que alguns dos meninos estavam jurados de morte e precisavam sair dali. Para 

isso, foi muito importante o apoio de igrejas e instituições metodistas que estão 

localizadas em outras cidades e estados (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

A importância do acontecimento classificado como chacina, pode ser verificada 

também pela forma detalhada e chocante como a notícia foi veiculada no Jornal 

Expositor Cristão, órgão de comunicação interna da Igreja Metodista, com a matéria de 

Lenise Lantelme, “Socorro, nossas crianças estão morrendo” (EC, n. 19/20, p. 8-9, out. 

1987). A matéria de duas páginas inteiras incluiu fotos dos meninos em seus respectivos 
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caixões, com informações sobre sua identidade, condição de vulnerabilidade e vínculo 

com o PMMR. 

Por outro lado, a gravidade da situação nacional é evidenciada quando a mesma 

matéria que noticia o assassinato de seis menores afirma que “no Brasil a fome mata 

sete crianças em cada cinco minutos e estima-se em trinta e seis milhões o número de 

menores marginalizados”; também que “esse quadro é fruto de uma sociedade desigual 

que gera desajustes familiares e sociais”, dando contas que: 

Das crianças pobres que sobrevivem, a maioria esmagadora é obrigada desde 

cedo a ir para as ruas em busca de subemprego: engraxate, guardador de carro, 

catador de papel, menor bóia-fria [...] Segundo estatísticas, em 900 mil famílias 

as crianças são as únicas responsáveis pelo sustento (EC, n. 19/20, p. 8-9, out. 

1987). 

A Igreja Metodista emitiu documento protestando contra o assassinato de 

crianças, onde afirmou a gravidade da situação nacional e relatou que: 

Na madrugada de uma quinta-feira, dia 03 de setembro, seis menores foram 

assassinados a tiros e facadas e São Bernardo do Campo São Paulo. 

Infelizmente, muitas mortes acontecem todas as noites sem que a população 

tome conhecimento (EC, n. 19/20, p. 8-9, out. 1987).  

O local onde os assassinatos aconteceram representa, para as pessoas envolvidas 

com o PMMR e a sociedade em geral, um forte paradoxo, pelo fato de que ali as 

crianças deveriam estar para serem protegidas da violência das ruas e da noite:  

Dentro do banheiro da Associação Comunitária. Local, onde menores e 

educadores desenvolvem projetos e se reúnem numa tentativa de encontrar 

soluções para seus problemas. Morreram: Renato Januário, 16 anos; Ivan de 

Souza Melo, 15; Sergio da Rocha Viana, 17; Seires Romão Gomes, 14; 

Alexandre da Silva Martins 12; e Marilson Pereira da Silva, 14 (EC, n. 19/20, 

p. 8-9, out. 1987). 

O acontecimento, segundo consta, mobilizou cerca de 50 entidades, naquela 

sexta-feira, as quais “promoveram ato ecumênico e uma manifestação de protesto antes 

do sepultamento”, com a presença de cerca de “duas mil pessoas, incluindo 

representantes de instituições religiosas brasileiras e estrangeiras, autoridades, 

deputados estaduais e federais”. Os protestos eram contra “a violência e a atuação de 

justiceiros, denunciados como participantes indiretos da chacina” (EC, n. 19/20, p. 8-9, 

out. 1987). 

No ato ecumênico em protesto pelo acontecimento, a Igreja Metodista que 

participava efetivamente das atividades do PMMR que aconteciam na Associação 

Comunitária, através da pastora Zeni de Lima Soares e de alguns estudantes de teologia, 
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estava representada oficialmente pelo bispo Nelson Luiz Campos Leite, presidente da 

terceira Região Eclesiástica.  

Por outro lado, o então aluno de teologia Jaider Batista da Silva, à pergunta 

sobre “a contribuição da Igreja Metodista no trabalho com meninos e meninas de rua em 

São Bernardo do Campo”, respondeu: 

O que existe são pessoas metodistas voluntárias, que trabalham junto à 

Associação Comunitária do Projeto Meninos e Meninas de Rua. São estudantes 

de teologia e a pastora Zeni, que foi quem praticamente começou o trabalho. 

Depois de muitos anos reivindicando a nomeação de um estudante de teologia 

para trabalhar com as crianças, este ano eu fui nomeado como „pastor da 

comunidade de rua‟ (EC, n. 19/20, p. 8-9, out. 1987). 

Importante destacar, da fala do aluno Jaider, que a presença da Igreja Metodista 

nas ações do PMMR era caracterizada apenas pela atuação de “pessoas metodistas 

voluntárias”, como que marcando uma crítica ao não envolvimento direto de outras 

pessoas e autoridades da Igreja. Destaque também, na resposta de Jaider, para a 

afirmação de que em 1987 aconteceu a primeira nomeação de estudante de teologia para 

o PMMR, sendo o aluno Jaider Batista da Silva o primeiro de várias outras nomeações 

que continuaram até 1991. Sobre o apoio financeiro da Igreja Metodista ao PMMR, o 

aluno Jaider respondeu:  

Algumas verbas que a Zeni conseguiu durante esse período tiveram que passar 

pela aprovação da Região e do bispo. Houve ajuda de pessoas que visitaram o 

projeto e de igrejas irmãs como a do Canadá (EC, n. 19/20, p. 8-9, out. 1987). 

Também sobre “qual poderia ser o papel das igrejas locais nesse trabalho”, 

Jaider indica que existem muitas outras crianças além das que são atendidas pelo 

PMMR; só em São Bernardo do Campo, são cerca de 50 mil que estão nas ruas, 

enquanto que se sabe da ociosidade dos templos e outros espaços do patrimônio das 

igrejas, como também das pessoas que estão nas igrejas e que trabalhariam de bom 

grado como voluntárias.  

A Palavra episcopal proferida pelo bispo Nelson Luiz Campos Leite ressalta o 

“problema do menor” como um desafio para toda a sociedade, lamenta o ocorrido, 

reconhece nossa condição de “acomodados” e reflete sobre o “momento de dor e 

angústia” vivenciado; segundo o bispo, o momento deve ser “de conscientização e que 

leve à procura de mecanismos econômicos, sociais e políticos que deem melhores 

condições de vida às famílias”. E conclama: “precisamos lutar pela dignidade do ser 

humano que está em jogo” (EC, n. 19/20, p. 8-9, out. 1987). 
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Em decorrência da chacina e das dificuldades para a continuidade do trabalho na 

Associação Comunitária, é intensificada a parceria com a Sede Regional da Igreja 

Metodista na Terceira Região Eclesiástica e o CIEMAL. Com essas parcerias foi 

possível o envio de verba do CIEMAL, via Sede Regional, para compra da casa do 

PMMR que está localizada nas proximidades do IMS, no Rudge Ramos, onde foi 

instalada, naquele momento, a Sede do PMMR, possibilitando-lhe um novo recomeço, 

conforme relato da pastora Zeni:  

Aí é que nasce, então, em vez de um grupo de ação de rua, o Projeto Meninos e 

Meninas de Rua de São Bernardo, que aí nos tivemos que registrar. O Projeto 

se instalou na casa, e aí, nos fizemos várias oficinas [...] Porque aí, nós fizemos 

cooperativa de salgadinhos, de artesanato e doces, porque lá tinha a casa, tinha 

uma cozinha, tinha sala, tinha, em cima, dois quartos; tinha espaços para a 

gente organizar essas ações. E a alimentação, nós conseguimos, também, lá na 

Metodista, no refeitório. O almoço era no refeitório (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10). 

Além do trabalho realizado na nova Sede, o PMMR também contava com grupo 

que continuava indo para a rua ao encontro dos meninos e meninas, levando almoço 

fornecido por outras instituições que se tornaram parceiras:  

Porque a gente continuava com o almoço lá na Praça Lauro Gomes, que eles 

não tinham condições de vir a Rudge Ramos. Ficou ali na Metodista, o grupo 

do Rudge Ramos. Aí, a gente já tinha, assim, o grupo de Rudge Ramos, o 

grupo lá da Praça da Matriz e o grupo da Lauro Gomes (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10).  

Nesse período, com a mediação do CIEMAL e através de grupo de mulheres, o 

PMMR consegue recursos para pagar educadores, um programa que financiava recursos 

humanos. Já nesse período, o PMMR contava com a cooperação da professora Bárbara 

Kemper que, juntamente com seu esposo, professor Thomas Kemper, veio trabalhar 

como docentes na Faculdade de Teologia:  

A Bárbara também foi para a rua, com a gente; e aí conseguiu abrir mais 

espaços na Faculdade de Teologia; e conseguiu apoio, também, da Alemanha. 

E, aí, os estudantes que vieram, também, da Alemanha para a Faculdade de 

teologia, eles foram todos para a rua com a gente. E, nós, então, na Sede (do 

PMMR). Aí, nós estruturamos melhor o programa. A Região continuou. O 

Nelson (bispo) sempre deu apoio; eu sempre tive nomeação para trabalhar na 

Pastoral do Menor, não especificamente no Projeto (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10).  

Outra novidade que se apresenta como significativa conquista para os objetivos 

do PMMR é a aprovação pela Igreja Metodista, como local de estágio para os/as 

seminaristas da Faculdade de Teologia, como se pode verificar na citação de entrevista 

com o aluno Jaider e no depoimento de Zeni:  
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Os Seminaristas foram autorizados a fazer os estágios no projeto, com 

nomeação para isso e com reconhecimento da Faculdade de Teologia. Então 

muitos deles fizeram os seus estágios, sua experiência pastoral no Projeto e em 

outros projetos, também, sociais. E, eu acho que isso foi um avanço e uma 

contribuição grande do movimento do Projeto para a formação dos pastore e 

pastoras da Igreja Metodista (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

Não apenas os/as seminaristas da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 

ligada ao IMS, como também “seminaristas da Igreja Luterana foram até São Bernardo 

fazer seus estágios. Nós tivemos Seminaristas de São Leopoldo fazendo estágios lá, 

também, e estudantes da Alemanha e dos Estados Unidos” (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10). Essas nomeações, o apoio maior da Igreja Metodista, como 

também o apoio de outras instituições e organismos, possibilitaram um fortalecimento 

das ações do PMMR, inclusive com a continuidade dos vínculos com o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua, com a Pastoral Ecumênica do Menor e também 

das igrejas locais através das pessoas que atuavam no PMMR.  

De 1983 até 1986 a pastora Zeni de Lima Soares integrava a equipe de 

coordenação do PMMR, conforme ela mesma relata (Zeni, entrevista de 07/06/2012, 

anexo 10). Quando do afastamento das pessoas da Igreja Católica e também o 

afastamento das pessoas da Igreja Presbiteriana, ela continuou com o grupo e assumiu a 

coordenação do PMMR, sempre contando com o apoio da Terceira Região Eclesiástica 

da Igreja Metodista, da Faculdade de Teologia e do IMS. Ressalta também que, os anos 

de 1988, 1989 e 1990 foram importantes para a consolidação dos programas 

desenvolvidos no PMMR, sendo que:  

A atividade de rua, não se sedimentava, não era sempre a mesma. Então, cada 

ano a gente avaliava, fazia uma proposta de trabalho e estabelecia programas; 

e, à medida que aqueles programas iam dando certo, ou não, então, a gente ia 

mudando, a partir das necessidades do próprio pessoal da rua (Zeni, entrevista 

de 07/06/2012, anexo 10).  

O desafio que o menor representa para a igreja é abordado na matéria “Pastoral 

do Menor: Convivência e compromisso”, de Zeni de Lima Soares, que ocupa duas 

páginas do Jornal Expositor Cristão e coloca-o como o “grande evangelizador”, 

apresentando “critérios para uma ação pastoral com menor”. Neste sentido, o menor é 

afirmado como o maior compromisso para a Igreja (EC, n. 13/14, p. 8-9, jul. 1988).  

O XV Concílio Geral da Igreja Metodista, realizado em 1991, aprovou a 

mudança em sua estrutura organizacional, para dons e ministérios e a pastora Zeni dá 

testemunho sobre esta decisão de mudança, em relação ao PMMR, afirmando que foi 

tranquilo:  
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Sou uma Pastora Metodista. A minha Paróquia é a rua. Tudo bem! 

Seminaristas se preparavam para serem pastores e pastoras da Igreja Metodista, 

e faziam a sua experiência pastoral na rua, ou em organizações: na rua, na 

pastoral carcerária, na pastoral da saúde, lá com os sofredores de rua, enfim, 

onde houvesse essa, esse ser igreja fora das quatro portas (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10). 

Contudo, esse tema dos Dons e Ministérios não era tão tranqüilo assim, já que, 

no Concílio seguinte, provavelmente referindo-se ao Concílio da Terceira Região 

Eclesiástica, houve “uma tentativa de recolher, de novo, os Pastores e Pastoras para as 

sacristias, para dentro das Igrejas. E, nós tivemos uns problemas, em termos, ali, da 

Região, quando o Bispo Nelson aposentou” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

E a pastora Zeni refere-se à nova liderança regional que tem um novo olhar, dizendo: 

segundo Zeni, 

Eles não tinham participado, do inicio, de todo esse movimento, e chegaram 

para nós no Projeto e colocaram: olha, a partir de agora, o Projeto vai ter que 

ser, que fazer uma escolha; vai ter que ser um Projeto da Igreja Metodista. 

Porque nós nunca tínhamos nos rotulado, nós éramos um movimento que 

incluía igrejas, organizações, sindicatos; mobilizava muita gente. E, a equipe 

de educadores e educadoras, tinha gente de todo lugar de todas as religiões. 

Nem era só gente protestante, não. Nós tivemos gente de outras religiões, as 

religiões afrodescendentes; outros tipos de aproximação com o sagrado. E, essa 

era a experiência da maioria dos meninos e meninas do Projeto. E, se eles eram 

os protagonistas, nós não íamos dizer para eles virarem metodistas. E não era 

essa a intenção, de arrebanhar metodistas para a Igreja. Era de, os metodistas a 

serviço da vida (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Como reflexo e desdobramento do XV Concílio Geral de 1991, no âmbito 

regional, as pessoas que atuavam no PMMR entenderam que havia o propósito de que o 

PMMR viesse a tornar-se congregação de uma igreja local, forçando-o a uma decisão: 

Então, na hora de decidir, nós falamos: olha, é impossível o Projeto virar uma 

congregação de uma igreja. Não é essa prática dos meninos e meninas. Nós 

fazemos estudos bíblicos, nós fazemos celebração, nós batizamos, casamos, e 

tudo em nome de Deus. Não é em nome da Igreja Metodista [...] O que nós 

tínhamos, era, assim, uma nomeação, sem ônus e o apoio institucional. Aí, 

fizemos uma assembleia no Projeto, foi colocada essa questão e nós, então, 

escolhemos que o Projeto continuaria sendo apoiada pela Faculdade de 

Teologia, pela Metodista e por metodistas e pelo IMS, na época. E, pela 

Região, naquilo que a Região podia, que não atrapalhasse, não ferisse a lei 

maior que o Concilio Geral tinha estabelecido (Zeni, entrevista de 07/06/2012, 

anexo 10).  

Essas mudanças afetaram diretamente a participação de seminaristas, os quais já 

não podiam fazer sua experiência pastoral no PMMR, sendo direcionados 

exclusivamente para igrejas locais. Isso a partir de reclamações de que “os pastores e 

pastoras chegavam lá com práticas diferentes daquilo que eles esperavam”. Por este 
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motivo, “teve todo um movimento de contestação da prática na formação pastoral, 

porque, depois, eles voltavam para a Região, já não se identificavam com a Região” 

(Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

No período pós Concílio Geral de 1991, frente às mudanças que afetaram o seu 

funcionamento, é que o PMMR foi registrado como personalidade jurídica, com o 

cuidado de conservar as suas características originais. Foi instituído como Organização 

não Governamental – ONG, registrado com o nome de Projeto Meninos e Meninas de 

Rua de São Bernardo do Campo, também para poder captar recursos públicos: “Ele foi 

registrado no Município, no Estado, nos Conselhos Municipais e Estaduais e no 

Conselho Nacional, também, de ação Social para poder captar recursos e continuou, 

então, sendo um projeto ecumênico”. Sobre o caráter ecumênico do PMMR, Zeni 

afirma: “Ele sempre foi um projeto aberto, aliás, escancarado. E um movimento de 

pessoas que se identificavam com aqueles princípios e com aquelas causas. E ali, então, 

queriam participar e ajudar” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

Com as decisões e posicionamentos, a partir de 1991, constata-se claramente um 

distanciamento da Igreja Metodista em relação ao PMMR e também do PMMR em 

relação à Igreja Metodista. Fica evidente que as decisões tomadas pela Igreja forçaram o 

PMMR a também tomar decisões e, as decisões de ambas as partes, provocaram 

distanciamento que ainda hoje podem ser verificados. Esse distanciamento será objeto 

de análise em outro capítulo deste trabalho. 

Ainda nesse contexto de distanciamento da Igreja Metodista, o PMMR continua 

suas atividades, inclusive contando com o apoio da Faculdade de Teologia e do Instituto 

Metodista de Ensino Superior - IMS; também de metodistas da Alemanha, da Junta de 

Ministérios Globais e do Canadá e a Igreja do Canadá que “foi uma das primeiras 

igrejas que apoiou o PMMR financeiramente, ajudando a pagar educadores, porque, do 

poder público, a gente consegue verba para montar oficinas, para comprar material” 

(Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). Também alguns seminaristas oriundos da 

Alemanha, que participaram de intercâmbio com a Faculdade de Teologia e passaram 

pelo PMMR que, ao voltarem para seu país, mobilizavam suas igrejas e pessoas de lá a 

contribuírem: “cada ano eles também mandavam uma ajuda. Eles conseguiam, lá, um 

grupo de pessoas, também, das Igrejas, que financiavam um ou dois educadores” (Zeni, 

entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  
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A partir dessa época, o apoio institucional passou a ser muito mais da Faculdade 

de Teologia e IMS do que da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica. 

Nessa época também, a Faculdade de Teologia organiza o Instituto de Pastoral 

que criou em 1990 o “Projeto criança”, que reunia “metodistas que trabalhavam com 

crianças e adolescentes nas varias igrejas e regiões, fazendo também encontros de 

formação” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

O Instituto de Pastoral da Faculdade de Teologia, através do Projeto Criança, 

realiza a I Consulta de Metodistas Comprometidos com a Criança Empobrecida, nas 

dependências da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, nos dias 6 a 8 de abril de 

1990. Conforme consta:  

Essa Consulta foi o resultado de dois eventos. A participação de vinte 

metodistas na Semana Ecumênica do Menor, em São Paulo, em fins de 1989, 

preocupados com a situação do menor, provocou outros metodistas a se 

engajarem na mesma área de serviço. Um projeto nesse sentido foi aprovado 

pelo Colégio Episcopal. O segundo evento foi a criação do „Projeto Criança‟, 

dentro do Instituto Pastoral da Faculdade de Teologia (EC, n. 3, p. 12, jun. 

1990).  

A I Consulta de Metodistas Comprometidos com a Criança Empobrecida, como 

era de se esperar, encaminhou proposta à liderança, conforme é relatado na matéria: 

Que a Igreja Metodista assuma a criança empobrecida como prioridade 

absoluta em suas considerações e decisões; e que, à luz dessa opção, seja 

organizado o ministério da pastoral à criança empobrecida, para apoiar, 

aproximar, fortalecer, articular e inspirar diversos projetos e movimento de 

atendimento a essa criança, a nível regional. Em especial, que se solicite às 

escolas teológicas para elaborar um projeto de teologia bíblica a partir da 

criança, que anime e fundamente os trabalhos (EC, n. 3, p. 12, jun. 1990). 

Em sequência ao assunto “foi entregue ao Colégio Episcopal, para sua 

apreciação, o anteprojeto para a constituição do Ministério da Criança e Adolescentes 

Empobrecidos, resultante da I Consulta de Metodistas Comprometidos com a Criança 

Empobrecida [...]” (EC, n. 4, p. 12, abr. 1991). 

O III Encontro Nacional de Metodistas Comprometidos com a Criança 

Empobrecida é realizado nos dias 31 de maio a 02 de junho de 1991, nas instalações da 

Faculdade de Teologia, sob a coordenação do Instituto de Pastoral (EC, n. 7, jul. 1991).  

Através das Oficinas de Arte que funcionavam com acompanhamento do 

seminarista Holney Mendes no PMMR é realizado, em julho de 1993, o “Culto de 

Páscoa reunindo desenhos feitos por crianças de rua e utilizando a simbologia de 

alimentos”, como informa a matéria “Páscoa de rua” (EC, n. 4, p. 7, jul. 1993).  
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Como que concluindo seu relato sobre a experiência no PMMR, Zeni afirma:  

O que a gente fez foi pôr todo mundo para dentro; para dentro das instituições, 

para dentro das igrejas, para dentro das prefeituras, para dentro do Congresso 

Nacional, para dentro das escolas. E, eu acho que esse é o que marcou, essa foi 

a ação (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

À pergunta sobre a origem das crianças, se eram originárias de alguma favela em 

especial, ela responde: 

Ah! Tinha várias favelas. Tinha a favela de Ufarina, Jardim Ufarina; tinha o 

Montanhão; tinha uma outra, ali, bem próxima do Montanhão de onde vinham 

muitos também; do DER, muitos do DER. A turminha do DER era a turminha 

que não podia voltar para casa, era um dos locais mais pesados na época.  

Tem outros, ali, Baeta. Então, tem as favelas, todas ali, de São Bernardo, do 

Alvarenga, bairro também. E tinha, também, gente da Zona Leste, tinha de 

todo lugar, Santo Amaro, Zona Leste, Ribeirão Pires (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10). 

O PMMR foi iniciado para tentar “conquistar com essas crianças e adolescentes 

um direito que eles têm, à saúde, família, lazer, escola, trabalho e à vida”, é o que Zeni 

afirma quando reflete sobre os objetivos do trabalho realizado desde o início e o que é 

vivenciado atualmente no PMMR (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). O 

trabalho foi iniciado com ação de rua, com aquilo que julgaram necessário e possível 

naquele momento. Não havia a intenção de que viesse a se tornar uma instituição ou, a 

intenção “de fazer desses meninos e meninas nossos clientes, para a gente continuar 

existindo e justificando a nossa bondade”. Havia um sonho “que ele terminasse bem 

rápido. Ou, pelo menos, daquele jeito que começou”. Contudo, se sabe que essa 

situação toda envolvendo os meninos e meninas, vai perdurar por muito tempo. Neste 

sentido, Zeni afirma que: 

 O Projeto, do jeito que nasceu, como ele era, na verdade, ele terminou, porque 

hoje ele é uma Organização Não Governamental que apóia e, ainda, continua 

lutando pela conquista dos direitos das crianças e adolescentes. Porque esses 

direitos ainda não são respeitados, as crianças e adolescentes das periferias, as 

crianças e adolescentes empobrecidas. Elas não têm, ainda, acesso nem à 

educação, nem à saúde, à moradia digna. Então, ele ainda é necessário e o tipo 

de ação que, hoje, o Projeto faz, é uma ação muito mais abrangente. Ela vai até 

as famílias, ela vai até aos lugares onde esses meninos e meninas estão, e ela 

valoriza a cultura desses meninos e meninas. E não perdeu o foco, que é a luta 

por direitos, continua, com isso; não perdeu os princípios metodológicos que é 

a participação, o protagonismo dos meninos e meninas (Zeni, entrevista de 

07/06/2012, anexo 10).  

Para cumprir seus objetivos, além do apoio das igrejas envolvidas em sua 

criação, o PMMR também contou com ajuda dos segmentos do poder público 

municipal, estadual e federal; da sociedade civil, por exemplo, de sindicatos de classes 
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de trabalhadores, associações de moradores, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar; outros órgãos ecumênicos e confessionais 

de igrejas, como foi o caso da Pastoral Ecumênica do Menor, Pastoral da Infância; além 

de outros segmentos religiosos como Umbanda, Candomblé e Muçulmanos, que 

também marcaram presença com ações nos programas e em atos públicos e celebrativos 

do PMMR. O apoio e parceria da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de 

São Paulo envolveram investimento financeiro em projetos específicos; a realização de 

eventos tais como fóruns de debate e diálogo sobre temas afins; o envolvimento de 

estudantes na realização de estágios em áreas específicas; e também a participação de 

docentes e outros funcionários em ações específicas e participação em funções diretivas 

no Conselho Diretor e no Conselho Fiscal. 

Pela natureza das suas ações em defesa da vida, o PMMR de São Bernardo do 

Campo ganhou reconhecimento e espaço no poder público
27

 da cidade de São Bernardo 

do Campo, com reflexo nacional e até internacional
28

. Aos poucos, foi ganhando o 

respeito e a consideração que oportunizam as parcerias com Prefeituras Municipais e 

também com o Ministério Público e Poder Judiciário nas suas ações e a busca de 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de rua. Não apenas no 

âmbito municipal, mas também junto ao governo estadual e federal. A boa repercussão 

dos trabalhos e ações realizadas possibilitou também o reconhecimento internacional, 

sendo comum a vinda de grupos de estrangeiros de diversos países com objetivo de 

conhecer o PMMR e sua intervenção junto às crianças e adolescentes em situação de 

rua. Possibilita também o apoio financeiro a programas, a exemplo da Igreja Unida do 

Canadá e Junta de Ministérios Globais da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos 

da América.  

É em São Bernardo do Campo SP que o PMMR tem a sua origem e onde está a 

sua Sede, no início, na Rua dos Vianas e, hoje, na Rua Jurubatuba, 1610, Centro. Conta 

também, atualmente, com unidades nos municípios de Diadema e Guarulhos SP, 

reconhecido como organização não governamental, sem fins lucrativos.
29 

 

                                                 
27

 As ações do PMMR são noticiadas e se tornam conhecidas, mobilizando a atenção e adesão do poder 

executivo, legislativo e judiciário no apoio aos programas desenvolvidos. 
28

 As notícias veiculadas repercutem no cenário nacional e mesmo internacional, atraindo a atenção de 

governantes, da sociedade civil e também de algumas organizações de outros países, oportunizando 

parcerias com poder publico municipal, estadual e federal, com a Junta de Ministérios Globais da Igreja 

Metodista Unida dos EUA, dentre outros, possibilitando melhores condições para o desenvolvimento e 

ampliação do trabalho realizado com crianças e adolescentes em situação de rua. 
29

 Cf. <www.pmmr.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2012.  

http://www.pmmr.org.br/
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Envolvido em importantes lutas pelos direitos da criança e do adolescente em 

sua condição de cidadania, o PMMR de São Bernardo do Campo foi protagonista de 

diversos movimentos e da criação de órgãos de proteção à criança. Como exemplos, são 

citados os seguintes: criação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua; 

organização, mobilização das pessoas e entidades para criação do Fórum Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; discussão e coleta de assinaturas para aprovação 

de capítulos da Constituição Federal sobre direitos da criança; criação do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, dos Conselhos 

Tutelares, do CEDECA-ABC; em diversas atividades públicas com grande visibilidade 

e relevância, tais como “Vigília pela Criança e Adolescente, em conjunto com o 

Sindicato dos Metalúrgicos, Fórum contra a violência à criança, quando foi lançado o 

livro “Guerra dos Meninos”, do jornalista Gilberto Dimenstein”.
30

  

Ainda, conforme registrado em artigo com o título Câmara de São Bernardo 

realiza homenagem ao PMMR, em 20 de setembro de 2007, em sessão solene, era 

lembrado os 20 anos da chamada “Chacina de São Bernardo” em que, “no dia 03 de 

setembro de 1987, 6 (seis) adolescentes atendidos pelo PMMR foram assassinados 

brutalmente no Centro Comunitário da Rua dos Vianas”.
31

 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

A propósito da indicação de participação do PMMR nas discussões que 

antecederam a elaboração do ECA, é importante ressaltar aqui neste trabalho que se 

trata de importante instrumento que visa garantir a proteção dos direitos da criança e 

adolescente, o qual foi aprovado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e contém 02 

livros. O Livro I, denominado “Parte geral”, que trata Das disposições gerais, Dos 

direitos fundamentais e Da prevenção; e o Livro II, denominado “Parte especial”, que 

trata Da política de atendimento, Das medidas de proteção, Da prática de ato 

infracional, Das medidas pertinentes aos pais ou responsável, Do Conselho Tutelar, Do 

acesso a Justiça, Dos crimes e das infrações administrativas. Ainda, na sua parte final o 

ECA trata Das disposições finais e transitórias. É a lei que “dispõe sobre a proteção 

                                                 
30

 Cf. <www.pmmr.org.br/apresentacao.html>. Acesso em: 20 mar. 2012.  
31

 Cf. <http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3836&Itemid=2>. 

Acesso em: 20 mar. 2012. 

http://www.pmmr.org.br/apresentacao.html
http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3836&Itemid=2
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integral à criança e ao adolescente” (ECA, art. 1º), e define que “considera-se criança, 

para os efeitos desta lei, a pessoa de 12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade” (artigo 2º), sendo indicada a aplicação 

excepcional do ECA para casos expressos em lei, às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 

(vinte e um) anos de idade (ECA, art. 1º, parágrafo único). O ECA estabelece que: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (ECA, art. 3º). 

O ECA indica a família, a comunidade, a sociedade em geral e o Poder Público, 

como quem tem o dever de 

 Assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária (da criança e do adolescente) (ECA, art. 4º). 

As entidades de atendimento, “sãos responsáveis pela manutenção de suas 

próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programa de proteção 

e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes” (ECA, art. 90). Essas entidades 

de atendimento, governamentais e não governamentais “deverão proceder à inscrição de 

seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste 

artigo [...]” (ECA, art. 90, § 1º).  

O ECA também estabelece que:  

Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas 

relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos 

órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência 

Social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à 

criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição 

Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4º desta Lei (ECA, art. 90, § 2º).  

Ainda sobre os programas desenvolvidos pelas entidades de atendimento, o ECA 

estabelece que “os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, 

constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento” (ECA, Art. 

90, § 3º). Dispõe sobre o funcionamento das “entidades não-governamentais” (ECA, art. 

91), bem como a indicação dos princípios a serem adotados por entidades que 

“desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional”, como também a 

condição em que “entidades que mantenham programa de acolhimento institucional 

poderão, em caráter excepcional de urgência acolher criança e adolescentes sem prévia 
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determinação da autoridade competente” (ECA, art. 93). Também importante os 

aspectos da fiscalização, da prestação de contas e das medidas aplicáveis às entidades 

não governamentais que descumprirem as obrigações constantes do artigo 94 do ECA 

(art. 95 a 98). 

Ainda vale ressaltar o que é estabelecido sobre as medidas de proteção, as quais: 

“são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 

violados: por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso 

dos pais ou responsável; em razão de sua conduta” (Eca, Art. 98). E a indicação das 

medidas específicas de proteção: “na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 

necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários” (Eca, art. 100). Tais medidas, na sua aplicação, 

devem levar em conta os seguintes princípios:  

A condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos; proteção 

integral e prioritária; responsabilidade primária e solidária do poder público; 

interesse superior da criança e do adolescente; privacidade; intervenção 

precoce; intervenção mínima; proporcionalidade e atualidade; responsabilidade 

parental; prevalência da família; obrigatoriedade da informação; oitiva 

obrigatória e participação (observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta 

Lei (ECA, art. 100). 

Mesmo com as polêmicas verificadas, não há dúvidas de que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente é um importante instrumento na defesa e promoção dos 

direitos da criança e do adolescente. Também oferece importantes parâmetros para a 

ação de entidades não governamentais no atendimento de crianças e adolescentes, como 

é o caso do PMMR. 

De forma resumida, temos o seguinte cronograma da história do PMMR:  

1979 - Ano Internacional da Criança: reflexões e atividades voltadas para as 

crianças na Igreja Metodista; 

1981 - Consulta sobre Vida e Missão na Igreja Metodista e 1ª Semana 

Ecumênica do Menor no âmbito ecumênico; 

1982 - Aprovação do Plano para a Vida e a Missão da Igreja no XIII Concílio 

Geral da Igreja Metodista; 

1983 - Início das ações de rua – Projeto Alternativas de Atendimento a 

Meninos e Meninas de Rua;  

1984 - Gravação do Vídeo Afeto que se Enterra – com Meninos e Meninas de 

Rua de São Bernardo do Campo;  

1985 - Ida do PMMR para a Associação Comunitária na Rua dos Vianas, 

participação da Zeni e do Marquinhos em Encontro de Mulheres nos Estados 

Unidos; gravação do Vídeo O Último Garimpo no Lixão do Alvarenga; 

envolvimento de alunos do curso de teologia e de alunos de cursos da área de 
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comunicação; e, saída das pessoas ligadas à Igreja Presbiteriana e da Igreja 

Católica;  

1986 - Pastora Zeni assume a liderança do PMMR e é realizado o 1º Encontro 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua em Brasília;  

1987 - Nomeação de aluno de teologia para o PMMR; Chacina na Associação 

Comunitária; instalação da Sede do PMMR no Rudge Ramos;  

1988, 1989 e 1990 - Consolidação dos programas do PMMR;  

1991 - Concílio Geral da Igreja Metodista aprova a dinâmica de Dons e 

Ministérios; bispo Nelson pede para deixar o episcopado e novo bispo eleito é 

designado para a Terceira Região Eclesiástica; 

1992 - Nova liderança na Terceira Região; consta a nomeação de Holney 

Antônio Mendes, como aspirante ao presbiterado (2) para o PMMR e de 

Onésimo Genari como Aspirante ao Presbiterado (2) para a Diretoria Regional 

de Crianças – nomeações já feitas pelo novo bispo eleito e designado para a 

Terceira Região, Geoval Jacinto da Silva; nome da pastora Zeni de Lima 

Soares não aparece nas nomeações da Terceira Região (EC de abril/1990, 

encarte);  

1993 – Nomeações da Terceira Região Eclesiásticas não contemplam mais a 

nomeação de Zeni e de acadêmicos/as para o Projeto; distanciamento da Igreja 

Metodista das ações diretas do Projeto; O PMMR busca seu próprio caminho e 

firma a sua identidade e parceria com organismos da sociedade civil e do poder 

público. 

1994 - Nas nomeações da Terceira Região Eclesiástica, aparece Zeni de Lima 

Soares como „cedida para a Área Geral (UNIMEP)‟ (EC, fev./mar. 1994). 

Um pequeno começo em 1983, com grande motivação e esperança, possibilita 

uma trajetória de muitas lutas e incontáveis perdas, mas que é coroada por muitas 

conquistas e realizações.  

Como relatado neste capítulo, o PMMR, que hoje está presente também nos 

municípios de Diadema e de Guarulhos na Grande São Paulo, nasceu com ações 

voluntárias de pessoas que estavam motivadas pelas reflexões que se faziam no 

ambiente de diversas igrejas e diversos organismos para-eclesiásticos. Pessoas que 

foram para as ruas ao encontro das crianças e adolescentes que lá estavam, percebendo a 

necessidade e a oportunidade de oferecer alternativas no atendimento a esses meninos e 

meninas. 

O simples fato de pessoas atendidas pelo PMMR no seu início, ocuparem hoje e 

durante vários momentos de sua historia, papel significativo de liderança e de 

protagonismo nas suas ações, já é suficiente para atestar a sua importância e significado. 

Uma história que merece ser lembrada e contada. 
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CAPÍTULO III - A PRESENÇA DA EXPERIÊNCIA E PRÁTICAS 

RELIGIOSAS NA PASTORAL COM MENINOS E MENINAS DE RUA 

Neste capítulo o objetivo é descrever a condição de vulnerabilidade social das 

crianças e adolescentes que são os beneficiários do PMMR e analisar as práticas 

religiosas na pastoral com meninos e meninas de rua na cidade de São Bernardo do 

Campo. Também se pretende identificar as razões e consequências do distanciamento 

do protagonismo das instituições religiosas, especialmente da Igreja Metodista, 

procurando responder as seguintes perguntas objetivas: O que mudou na relação da 

Igreja Metodista com o PMMR? Quais são as razões das mudanças ocorridas e do 

distanciamento? O quê o PMMR perde e o que ganha com o distanciamento da 

instituição religiosa? 

 

 

A condição de vulnerabilidade e exclusão social de crianças e 

adolescentes em São Bernardo do Campo 

 

Aqui se pretende verificar o quadro de vulnerabilidade das famílias, 

especialmente relacionado à questão do emprego, moradia, violência e da alimentação, 

que não é exclusividade da Cidade de São Bernardo do Campo, Região do Grande 

ABC, ou da Região Metropolitana de São Paulo, mas um problema muito sério em todo 

o País, que se agrava nos grandes centros urbanos e industriais. A vulnerabilidade que 

provoca a exclusão social de famílias e pessoas se apresenta como um problema muito 

sério que empurra as crianças e adolescentes para a condição de rua.  

Das crianças e adolescentes encontrados nas ruas, muitas estão desabrigadas por 

não poderem contar com a estrutura familiar; mas também são encontradas muitas 

outras crianças e adolescentes que, mesmo tendo suas famílias e um lar, mesmo que em 

condições humildes e precárias, buscam nas ruas as condições de sobrevivência. 
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Essas crianças e adolescentes, via de regra, estão nas ruas em busca de 

alternativas para a sobrevivência e também de sociabilização. Nas ruas, elas encontram 

possibilidades de renda trabalhando como guardadores de carro, flanelinhas, catadores 

de papelão e outros materiais recicláveis, carregadores de mercadorias para 

freqüentadores dos sacolões, cobradores de zona azul, etc. Também acabam, muitas 

delas, se envolvendo em pequenos furtos, no tráfico de drogas e em outros delitos, tudo 

em troca de algum dinheiro. Nas ruas, elas também encontram o espaço para brincar, até 

mesmo através da prática de delitos e outras atividades arriscadas como pegar carona na 

“rabeira” de um caminhão, brincadeira com fogos de artifício, disputas entre grupos, 

etc. 

Nem sempre os meninos e meninas que estão nas ruas pertencem às ruas. Muitos 

desses meninos e meninas têm uma passagem esporádica e circunstancial, a partir de 

uma necessidade momentânea, como indica Zeni em seu depoimento: 

Às vezes eles iam para as praças só pra ganhar o dinheiro naquele dia porque 

precisavam comprar um botijão de gás para casa; precisavam comprar um 

remédio. Eles não eram profissionais que estavam ali trabalhando (Zeni, 

entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Outro fator a ser considerado, é que as ruas, embora ofereçam a possibilidade de 

renda e de sociabilização, também oferecem muitos perigos e ameaças para estas 

crianças e adolescentes, agravando ainda mais a sua condição de vulnerabilidade social, 

pela exposição à violência, à prostituição, ao crime e outras ameaças.  

A seguir apresentamos os sentidos da vulnerabilidade e da exclusão social com 

que trabalhamos neste estudo. Sobre o conceito de vulnerabilidade social, 

encontramos fundamentação no livro “Viver em Risco – Sobre a vulnerabilidade 

socioeconômica e civil” (KOWARICK, 2009). A vulnerabilidade é conceituada na 

obra, quanto ao seu aspecto socioeconômico, como: 

Situação de desproteção a que vastas camadas pobres encontram-se submetidas 

no que se concerne às garantias de trabalho, saúde, saneamento, educação e 

outros componentes que caracterizam os direitos sociais básicos de cidadania 

(KOWARICK, 2009, p.19).  

A falta de um ou vários elementos considerados fundamentais para a vida de 

uma pessoa e de uma família em sua comunidade, provoca a situação de desproteção 

que as coloca em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Dentre esses 

elementos, a questão habitacional aparece com destaque, já que é fator determinante 

quanto à vulnerabilidade de pessoas e famílias. 
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Também a vulnerabilidade civil é aspecto importante que “refere-se à 

integridade física das pessoas, ou seja, ao fato de vastos seguimentos da população 

estarem desprotegidos da violência praticada por bandidos e pela polícia” 

(KOWARICK, 2009, p.19), tendo como expressão máxima o homicídio. Dentro do 

conceito de vulnerabilidade civil, a violência é “elemento estruturador da vida das 

pessoas, pois, não raras vezes, constitui fator de migração de um local para outro” 

(KOWARICK, 2009, p.20). Os conceitos e a caracterização das condições de vida 

nessas realidades da cidade de São Paulo, nos “cortiços, favelas e moradias 

autoconstruídas”, apresentam-se como “variações do „viver em risco‟ que marcam as 

condições urbanas de vida dessas populações”; como também as “perspectivas 

diferentes pelas quais se faz a experiência da cidade sob o signo da vulnerabilidade e 

da ausência de garantias sociais” (KOWARICK, 2009, p.9). De fato, ocorre que, 

quando uma família ou pessoa tem de fugir das ameaças da violência e do homicídio, 

elas abrem mão de seus vínculos sociais e daquilo que haviam conquistado, voltando à 

condição de desestruturação e desproteção. A “estruturação” provocada pela violência 

é, na verdade a “desestruturação” social. 

Os “sentidos da precariedade urbana e da vulnerabilidade de vidas que se 

estruturam nos limites da pobreza, entre as circunstâncias do desemprego, do trabalho 

precário e da ausência de garantias sociais” (KOWARICK, 2009, p.11) são notórios 

nas pessoas atendidas pelo PMMR objeto de nosso estudo. Também os indicadores de 

habitabilidade nas diversas condições referidas, cortiços, favelas e moradias 

autoconstruídas, são aspectos da “subcidadania” e da “espoliação urbana” 

(KOWARICK, 2009, p.11). Pessoas e famílias que estão abaixo ou fora daquilo que se 

considera indispensável para a condição de cidadania.  

Há um “descompasso entre a consolidação democrática e a vulnerabilidade em 

relação aos direitos básicos, sociais e civis, a cidadania truncada, bloqueios à 

universalização dos direitos civis e sociais”. Esse descompasso apresenta-se como um 

“nó a ser deslindado na sociedade brasileira” (KOWARICK, 2009, p.16). O desafio é 

superar aquilo que impede a estrutura democrática consolidada de garantir os direitos 

básicos de seus cidadãos. 

Ainda sobre a “vulnerabilidade socioeconômica e civil no Brasil urbano” o que 

se verifica são o “encolhimento” e a “fragilidade do Estado em um atributo básico, o 

monopólio legítimo da violência” (KOWARICK, 2009, p.68). O Estado não tem a 
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capacidade de conter a criminalidade e oferecer segurança aos seus cidadãos, 

especialmente os mais carentes e vulneráveis. Está desatualizado, desaparelhado e se 

mostra ineficaz no que diz respeito a garantir os direitos sociais de seus cidadãos, 

sendo que a violência tem prevalecido e ameaçado seus cidadãos, provocando a 

vulnerabilidade e a exclusão social. 

O tema da exclusão social está diretamente relacionado ao tema da 

vulnerabilidade. Com base no livro Exclusão Social em cidades brasileiras – Um 

desafio para as políticas públicas (MELAZZO, 2010), elaboramos o conceito de 

exclusão.  

Os excluídos, de forma pragmática, são “aqueles que escapam à rede de 

proteção social” (MELAZZO, 2010, p.34, citando Buchard, 2000) e a exclusão social 

é indicada como o “mais extremo ponto do processo de marginalização, que se traduz 

no processo de ruptura ampla da exclusão como processo multidimensional e 

multifacetado” (MELAZZO, 2010, p.34, citando Castel 1998). A expressão 

“espistemicídio” identifica o “processo pelo qual os saberes contidos nas 

representações são eliminados ou controlados e sobrepostos por saberes que 

viabilizam a concentração de poder” (MELAZZO, 2010, p.41 citando Guareschi, 

2001, p.151). Importante, então, respeitar e criar mecanismos para preservar o 

conhecimento popular e evitar a exclusão de saberes. 

A exclusão social “não é um processo específico da cidade, mas acentuou-se 

com a urbanização da sociedade capitalista” (MELAZZO, 2010, p.42). A urbanização 

se apresenta como fator que dá visibilidade à exclusão social no Brasil, por não 

conseguir absorver todo o contingente de pessoas que migraram para os grandes 

centros urbanos e industriais, bem como, não foi capaz de atender às demandas de 

infra-estrutura necessária para o acolhimento dessas pessoas e famílias, como é o caso 

de São Bernardo do Campo. Muitas pessoas e famílias que vieram de muitos estados 

brasileiros, principalmente do Nordeste, atraídos pela possibilidade de emprego na 

indústria e na construção de estruturas viárias; que não conseguiram serem absorvidas 

pela demanda oferecida e acabaram somando ao quadro de exclusão do grande centro 

urbano, aglomerando-se nas periferias onde foram se formando diversas favelas. 

Em determinada ideologia, a pobreza é concebida como “uma inadaptação social 

e a culpa pela situação degradante, é deslocada para o atingido” (MELAZZO, 2010, 

p.42, referindo-se a Veras, 2001, p.28); e também “a ideologia do atraso e da 
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competitividade a partir da qual se buscava supra-equalizar o social, rotulando todos 

os que eram desfavorecidos dos benefícios gerados pela sociedade”  (MELAZZO, 

2010, p.42).  

Quanto às modificações nas “relações sociais de produção”, verifica-se a 

evolução da “relação de dominação de pessoas” que é caracterizada no “feudalismo e 

no escravismo”, da “relação de exploração de mão de obra” que é caracterizada a 

partir da Revolução Industrial e, a “relação de exclusão” que é caracterizada na 

contemporaneidade do processo histórico (MELAZZO, 2010, p.43, citando Guaresch, 

2001, p.143). Nos dois primeiro casos indicados (feudalismo e escravismo), temos o 

uso de pessoas, mesmo que de forma inadequada. Já, no terceiro caso (revolução 

industrial), temos o não uso progressivo de pessoas. A relação de exclusão no 

processo de produção caracteriza a desnecessidade, quando as pessoas são empurradas 

ainda mais para a marginalidade. 

Outro conceito é o da “multidimensionalidade da exclusão” que implica em “um 

somatório de condições ou de critérios para a configuração da exclusão social” 

(MELAZZO, 2010, p.45). Tratando sobre a multidimensionalidade da exclusão social, 

tem-se a “noção de graus de exclusão”, indicando que “nem toda forma de exclusão se 

traduz na falta de acesso a todos os sistemas sociais básicos” (MELAZZO, 2010, p.45, 

citando Alfredo Bruto da Costa, 1998, p.17-8). É comum que as pessoas tenham 

acesso a determinados recursos e fiquem excluídas de outros. 

São diversos os tipos de exclusão social: econômica, cultural, patológica e por 

comportamento autodestrutivo; como existem diferentes possibilidades conceituais, 

como: exclusão estrutural, absoluta, relativa, das possibilidades de diferenciação, de 

representação, e exclusão integrativa (MELAZZO, 2010, p.45, citando Sposati, 1996). 

Ainda, as dimensões da exclusão social são cinco: histórica, geográfica, econômica, 

social e da representação social, às quais é acrescentada a dimensão política 

(MELAZZO, 2010, p.45, citando Nascimento, 2000). Na dimensão geográfica, como 

exemplo extremo é destacada “a população de rua, cuja mobilidade constante e 

permanente não lhe permite a identidade com um determinado lugar”  (MELAZZO, 

2010, p.47).  

Neste sentido, três diferentes direções para a exclusão social são indicadas: a 

exclusão de categorias de população, a exclusão de grupos resultantes de outros 

processos de exclusão e a exclusão provocada por processos outros (MELAZZO, 



 87 

2010, p.47, referindo-se a Xiberras, 1993). Uma constatação que se faz é que a 

exclusão “parece estar sempre relacionada à diferença, e esta pode ser exigida, 

suportada ou imposta” (MELAZZO, 2010, p.49, citando Xiberras 1993).  

No nível das relações entres pessoas e grupos, a exclusão social “configura uma 

lógica contemporânea, na qual ocorre um desencaixe propositado de grupos como não 

pertencentes à classe ou raça dominantes e assim passíveis de ser desconsiderados” 

(MELAZZO, 2010, p.50, citando Jodelet, 2001, p.53). São três os “personagens 

clássicos da exclusão social no Brasil [...] os índios, os negros e os trabalhadores 

rurais” (MELAZZO, 2010, p.50). A exclusão é condição e não apenas o resultado do 

processo de acumulação capitalista, constituindo-se “em problema de cidadania e 

também em um problema político, e o combate à exclusão social é condição essencial 

para o desenvolvimento social” (MELAZZO, 2010, p.57).  

A exclusão social “implica um processo” e o seu “conceito é intrinsecamente 

socioespacial”. Assim, ao considerá-la deve-se levar em conta “a historicidade do 

processo a que se refere” e que remete a um “caráter subjetivo” que “também permite 

quebrar a culpabilidade outrora atribuída ao sujeito” (MELAZZO, 2010, p.57). 

Não é diferente a condição de vulnerabilidade e exclusão social das crianças e 

adolescentes atendidas pelo PMMR. Elas estão nas ruas devido à “situação de 

desproteção” a que foram submetidas, quando elas e suas famílias perderam as garantias 

de trabalho, saúde, saneamento, educação e outros direitos sociais básicos de cidadania. 

Essas crianças e suas famílias chegaram ao ponto da “desfiliação”, da “desnecessidade”.  

Na classificação das “quatro zonas” referidas por Kowarick, é bem possível que 

a maioria dessas crianças e adolescentes nunca tenham estado na primeira, chamada de 

“zona de integração”, que implica o acesso às garantias de um trabalho permanente e 

relações sociais sólidas. É bem provável que a maioria delas esteja oscilando entre as 

zonas de “vulnerabilidade”, de “assistência” e de “desfiliação” que caracteriza o 

desligamento social e econômico, provocado não somente pelo desemprego que atingiu 

suas famílias, como também pela perda dos vínculos sociais e os vínculos familiares.  

A maioria dessas crianças e adolescentes vive o que Melazzo classifica como 

exclusão social, como “aqueles que escapam à rede de proteção social”, indicada como 

o “mais extremo ponto do processo de marginalização, que se traduz no processo de 

ruptura ampla da exclusão como processo multidimensional e multifacetado” 

(MELAZZO, 2010, p.34). 
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As crianças que estão nas ruas de São Bernardo do Campo são oriundas das 

favelas e cortiços que ser formaram e que insistem em se perpetuar não apenas nas 

periferias, mas também em bairros mais próximos e no centro da cidade. Representam 

um grande desafio para o poder público e para os diversos segmentos da sociedade. 

Nesse contexto, ao final da década de 70 e início da de 80, é que surgiu o 

trabalho de agentes religiosos, algumas pastoras e freiras, acompanhadas de pessoas 

leigas, protestantes e católicas, que foram ao encontro dessas crianças e adolescentes 

que buscavam nas ruas uma forma de sobrevivência e sociabilização, procurando 

identificar suas condições de vida, suas necessidades e as possibilidades de superação. 

O trabalho realizado pelo PMMR se apresenta como uma resposta ao desafio 

que essa realidade representava naquele tempo e que continua a representar nos dias de 

hoje, em São Bernardo do Campo e em muitos lugares pelo Brasil a fora. Tanto que foi 

acolhido pelos meninos e meninas, e pode mostrar o seu valor; foi se estruturando, se 

organizando e chegou ao ponto de se institucionalizar como ONG dos próprios meninos 

e meninas.  

 

As práticas pastorais no Projeto Meninos e Meninas de Rua 

 

Como relatado no capítulo II deste trabalho, o PMMR teve o seu surgimento e 

estruturação a partir de ações empreendidas por grupo de agentes de pastoral, de certa 

maneira representando suas instituições. Uma realidade muito desafiadora levou 

algumas freiras católicas, com algumas pastoras e pessoas leigas da Igreja Metodista, da 

Igreja Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Independente e da Igreja Batista a irem para 

as ruas ao encontro das crianças e adolescentes que lá estavam. O método adotado, da 

convivência e da amizade com os meninos e meninas de rua, logo indicou a necessidade 

de ações mais diretas no trato de questões que afetavam a vida dessas crianças de 

adolescentes. 

Para considerar sobre as práticas pastorais de agentes e instituições religiosas, 

precisamos compreender que a pastoral tem o povo ou, as pessoas, como o seu objeto 

e para esta pesquisa é importante refletir especialmente sobre a pastoral urbana e a 

pastoral das pessoas mais vulneráveis que moram no contexto urbano. 

A pastoral urbana, ou a pastoral da periferia das grandes cidades se depara com o 

desafio de “um novo olhar sobre a cidade”, um olhar mais terno que percebe o amor de 
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Deus também pelas cidades, sinalizando que, onde se via somente “violência, maldade, 

opressão, fraude”, se pode ver “a justiça de Deus” (CASTRO, 1996). O desafio de olhar 

além das injustiças e de todos os sinais de morte e destruição, para perceber os sinais de 

esperança, que estão presentes na face das pessoas e na totalidade da criação. 

O desafio é o da presença cidadã e pública, no meio da comunidade onde a vida 

acontece, com o objetivo de promover a dignidade humana e o cuidado com toda a 

criação, enfrentando as forças da opressão e da exclusão. É assim que a presença e a 

ação da igreja na comunidade encontram o seu sentido e propósito: 

Somos enviados para uma presença profética e de serviço no seio da vida 

pública, uma presença cidadã e pública, de relações com as diferentes formas 

de organização do poder e de vida política como uma guardiã profética da vida 

digna para todos/as, bem como de denúncia das formas de opressão e de 

exclusão (JOSGRILBERG, em CASTRO, 2006 p.11). 

Nas ações que deram origem e estruturação ao PMMR, embora a iniciativa seja 

das pessoas como agentes pastorais, além do sentido de agirem da parte de Deus, que as 

convoca e envia, elas trazem consigo a marca da instituição religiosa que representam 

(RENDERS, 2005). Neste sentido, entende-se que a Igreja Católica Romana, a Igreja 

Metodista, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista e a Pastoral Ecumênica do 

Menor da Arquidiocese de São Paulo, estavam presentes naquelas primeiras ações que 

deram origem ao PMMR. Essas instituições religiosas, conforme descrito no capítulo II, 

promoveram encontros, diálogos, reflexões, realizaram eventos e aprovaram 

documentos que direcionavam suas ações para atender as pessoas excluídas e 

marginalizadas da sociedade em suas necessidades, com ações criativas e de mudanças 

nas estruturas. No decorrer das ações, essas instituições religiosas foram envolvidas e 

fizeram muita diferença, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento e 

estruturação do PMMR. Da mesma forma, também foram responsáveis pelos momentos 

em que o trabalho ficou fragilizado, pelos objetivos não alcançados e os retrocessos 

experimentados.  

O apoio institucional é caracterizado, a começar pelo próprio envolvimento dos 

agentes de pastoral, mas também pela participação de suas autoridades, pelo uso de seus 

espaços físicos, pelo oferecimento de alguns serviços, pelo uso do nome, intermediação 

em parcerias de apoio aos programas desenvolvidos e também a destinação de recursos 

para atender necessidades das pessoas atendidas.  

Pelas informações levantadas nos documentos, registros em matérias publicadas 

e nas entrevistas realizadas, se percebe que foi assim que aconteceu no PMMR. A 
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presença e atuação de pessoas marcaram também a presença e envolvimento das 

instituições que representavam. 

Esta parte do trabalho se baseia principalmente em depoimentos colhidos em 

entrevistas com pessoas que tiveram participação significativa no PMMR, cujos 

nomes e informações estão relacionados em documento anexado ao final (Anexo 11). 

O envolvimento da Igreja Metodista com a questão do menor em São Paulo é 

anterior ao início dos trabalhos do PMMR. Iniciou a partir de desafio feito por João 

Paraíba Daronch da Silva, então assessor do secretário do Bem Estar Social da 

Prefeitura de São Paulo, que havia atuado como pastor metodista e fez contato 

desafiando as lideranças das igrejas Metodista, Presbiteriana, Presbiteriana 

Independente, Batista e Católica Romana para um encontro com ele sobre a questão 

do bem estar social (bispo Nelson Luiz Campos Leite, entrevista de 06/06/2012, anexo 

07). No encontro teria colocado sua preocupação com os meninos e meninas de rua e, 

daí, resultou que, após várias reuniões, houve consenso do grupo sobre a necessidade 

de assumir um trabalho enquanto igreja e não vinculado à Prefeitura. Como nem todos 

os representantes das igrejas continuaram, o bispo Nelson Luiz Campos Leite que 

estava lá representando a Igreja Metodista toma a iniciativa de:  

Estabelecer um local em São Paulo que teria o nome de Plantão Ecumênico do 

Menor. Então, por lá nós teríamos pessoas de todas as especializações. A 

criança passaria por lá, a gente faria um levantamento e, dali, nós teríamos 

todos os setores para onde encaminhar. Esse seria um início de um programa 

dessa natureza. Isso em 77, 78, por aí (bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, 

07). 

Ao mesmo tempo, Zeni de Lima Soares, como pastora metodista, já estava 

começando seu envolvimento no trabalho com meninos e meninas de rua, quando 

Nelson é eleito bispo da Igreja Metodista e assume a presidência da Terceira Região 

Eclesiástica
32

. Já nesse tempo em que o PMMR estava no seu início, Zeni é nomeada 

pelo bispo Nelson, como pastora para a Pastoral do Menor com o objetivo de 

fortalecer o seu trabalho com o PMMR. A idéia era que ela seria nomeada também 

para alguma igreja local que pudesse dar cobertura ao seu trabalho no PMMR, afirma 

(bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, anexo 07). 

O trabalho da pastora Zeni junto aos meninos e meninas de rua carecia de apoio 

e de recursos, iniciando esforços de parceria para obtenção desse apoio, via Sede 
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 Terceira Região Eclesiástica que compreende a região geográfica da Grande São Paulo, Vale do 

Ribeira, Vale do Paraíba e Litoral do Estado de São Paulo. 
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Regional da Igreja Metodista na 3ª RE e contatos nos Estados Unidos. A idéia era 

também aproveitar a pré-disposição que havia para apoiar projetos ligados à questão 

do índio, do negro, da mulher e do menor. Surgiu oportunidade de conseguir recursos 

do CIEMAL
33

 para o PMMR e foi apresentado projeto, com aprovação de verba 

significativa, em torno de $ 25.000 (vinte e cinco mil dólares) por ano para os 

trabalhos do PMMR. 

De 1983 até 1985 o trabalho do PMMR era realizado com a cobertura da 

Pastoral Ecumênica do Menor, através do Projeto Alternativas de Atendimento a 

Meninos de Rua em parceria com o UNICEF, FUNABEM e Ministério da Previdência 

e Assistência Social. A partir de 1985, com a organização na Associação Comunitária 

de São Bernardo, é que a Terceira Região Eclesiástica da Igreja Metodista, através do 

Bispo Nelson Luiz Campos Leite, a Área Geral da Igreja Metodista, a Faculdade de 

Teologia e o Instituto Metodista de Ensino Superior passaram a ter participação mais 

efetiva no PMMR. A partir de 1988, inclusive com a doação da casa para a instalação 

da Sede no Rudge Ramos, é que a Igreja Metodista assumiu o PMMR buscando outros 

recursos junto às igrejas do Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. O Conselho Latino 

Americano de Igrejas (CLAI) também se uniu ao PMMR, mas o que de fato sustentou 

financeiramente os programas e a equipe de educadores/as foram o Conselho Nacional 

de Igrejas de Cristo dos Estados Unidos e a Junta de Ministérios Globais da Igreja 

Metodista. O trabalho era realizado por grupo ecumênico e voluntário “formado por 

católicas/os, presbiterianos/as, batistas e metodistas” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, 

anexo 10). Descrito resumidamente, era assim: 

Começamos nossa ação na rua, orientados pelos princípios do Projeto 

Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua do UNICEF, FUNABEM e 

MPAS, e das práticas dos educadores/as de rua da Pastoral do Menor da 

Arquidiocese de São Paulo. A partir do Ano Internacional da Criança (1979), a 

Pastoral do Menor criou uma Comissão Ecumênica e esta Comissão passou a 

promover anualmente a Semana Ecumênica do Menor. Eram encontros de 

estudos, compartilhamento de experiências e vivências e desafio às igrejas 

participantes para que abrissem suas portas para acolher o menor. Foi 

atendendo a este desafio que um grupo ecumênico das igrejas de S. B. Campo, 

formado por pessoas das igrejas Católica, Presbiteriana, Batista e Metodista, 

iniciou as ações na rua em 1983 (Zeni, entrevista de 05/06/ 2012, anexo 10).  

Na descrição do trabalho realizado pelas fundadoras do PMMR, se percebe 

claramente a característica da ação pastoral junto a esses meninos e meninas. Eram 

pessoas religiosas, vinculadas às suas denominações, algumas dessas pessoas eram 
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clérigas, da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista e da Igreja 

Metodista. As ações também contemplavam celebrações ecumênicas junto a esses 

meninos e meninas, envolvendo as pessoas que ali trabalhavam. Contavam com apoio 

de diversos seguimentos da sociedade, incluindo as igrejas locais das pessoas 

envolvidas.  

Outra perspectiva da presença e ação pastoral da Igreja Metodista e das demais 

que lá estavam representadas no início, é dada por um dos meninos que lá estavam e 

que foi beneficiário dessas ações. Na Praça Lauro Gomes, onde estava com outros 

meninos que ali se reuniam, Marquinhos teve seu primeiro contato com o PMMR, 

quando chega uma irmã (freira católica) para conversar com eles e perguntar se 

queriam fazer algum curso profissionalizante, isso por volta de 1983, afirma. Era a 

Irmã Ana Maria que voltava a cada semana e, depois, já não estava mais sozinha. 

Vinha com outras irmãs, umas cinco e outras que não usavam hábito e deviam ser 

pessoas leigas da comunidade do Baeta Neves. Passando a freqüentar também a Praça 

da Matriz, onde havia a promessa, feita por outros meninos, de um esquema de 

guardar carros, começam a encontrar também outras pessoas, incluindo duas moças da 

Igreja Presbiteriana Independente e a pastora Zeni, conforme relata: 

No começo dessa ida para lá, até, um dia, encosta um fusquinha, se não me 

engano, é um fusca bege para branco, desce uma mulher junto com as irmãs, 

para ficar com a gente; uma senhora baixinha de cabelo bem preto e, depois de 

muito tempo, depois de muito tempo mesmo que eu vim a conhecer, é que eu 

fui saber que aquela mulher era uma pastora, que era a Zeni. Ela nunca se 

apresentou na frente colocando a religiosidade dela ou colocando o quê que ela 

era. Era, ali, como uma pessoa que estava junto para nos ouvir e para entender 

(Marco Antônio da Silva Souza - Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 

09).  

Nesse tempo, começaram a levar algumas “quentinhas”
34

 para os meninos que 

trabalhavam na Praça. Nessa faze o PMMR só acontecia na rua, não tinha ainda uma 

casa, uma Sede. Em 1985 começam a aparecer os estudantes da Metodista (IMS), de 

outros cursos e ainda não eram os de teologia. Eram dos cursos de psicologia, de 

administração e alguns alunos de jornalismo que tinham feito o trabalho de produção 

do Vídeo no Alvarenga, pelo Núcleo de Memória Popular do ABC do IMS e professor 

Luiz Roberto Alves, que também foi entrevistado para realização deste trabalho 

(anexo 06). Marquinhos identifica naquele tempo a participação da “Igreja Católica, 

logo depois as meninas presbiterianas e a Zeni (metodista) [...] coisa assim de 83, 84, 
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85, mais ou menos. Eu lembro desses três atores” (Marquinhos, entrevista de 

19/07/2012, anexo 09).  

A presença e atuação da Igreja Metodista no PMMR, ao lado de outras pessoas e 

lideranças religiosas, também são ressaltadas no depoimento da pastora Margarida 

Fátima Souza Ribeiro, quando situa o seu próprio envolvimento no trabalho com as 

famílias das crianças e adolescentes atendidos:  

Creio que no início, foi muito presente, especialmente que chegou ao momento 

em que até, a Terceira Região e a Faculdade de Teologia, chegando até a 

nomear pessoas, no caso, alunos, como estagiários. [...] Então, a Igreja 

Metodista chegou até a ter a pastora Zeni que trabalhava lá nomeada em nome 

da Igreja Metodista. Hoje em dia é mais uma organização não governamental e 

a Igreja Metodista tem dado apoio, mais da Faculdade de Teologia, por meio, 

hoje, da vice-presidência, da secretaria, da tesouraria e uma pessoa do 

Conselho Fiscal, que são metodistas (Margarida Fátima Souza Ribeiro, 

entrevista de 30/05/2012, anexo 05).  

A liderança do PMMR, nesse tempo, é exercida pela Pastora Zeni e a Irmã Ana 

Maria, esta última com “uma tendência pastoral, mais para dentro da Igreja”, enquanto 

que a Zeni com a tendência “para dentro e para fora da Igreja” (Marquinhos, 

entrevista de 19/07/2012, anexo 09). Ao mesmo tempo em que Zeni continua nas 

Semanas Ecumênicas, também vai para as ruas acompanhar os trabalhos do PMMR, 

chamado pelo Marquinhos de “movimento”. 

A motivação para o envolvimento das pessoas que marcam a presença e atuação 

da Igreja Metodista no PMMR é descrita por Zeni quando afirma:  

Então, nós começamos a olhar para fora dos nossos quintais, nas igrejas e 

começamos a ver que, como cristãos e cristãs, o nosso compromisso é, 

preferencialmente, com essas crianças que não têm nenhum apoio; que são 

tratadas como indigentes, como animais; elas não são consideradas pessoas e 

ninguém se responsabiliza por elas. Então, essa mudança de rumo abriu para a 

gente as portas. Nós saímos das sacristias, de detrás dos púlpitos e fomos então 

fazer das ruas a nossa paróquia (Zeni, entrevista em 07/06/2012, anexo 10). 

Como o envolvimento dessas pessoas implicava a compra de materiais e o gasto 

de dinheiro, elas buscam apoio de pessoas em suas igrejas locais que acabavam 

funcionando como retaguarda para o trabalho. Isso, tanto as irmãs de Santa Terezinha 

que tinham o apoio da Igreja Católica do Baeta, como também um grupo de casais 

dessa igreja do Baeta, que também ajudaram a conseguir apoio de pessoas das 

paróquias. No caso de Zeni, sua igreja local era a Metodista Central de São Bernardo 

onde estava nomeada juntamente com seu esposo, a qual também ajudava. Depois, 

passou a ser a Igreja Metodista do Jabaquara, referida como a igreja que mais deu 

suporte, uma vez que a Central de São Bernardo tinha trabalho com creche e 
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canalizava seus recursos para lá. A presença das crianças e adolescentes do PMMR 

nos espaços da igreja é referida como sendo problemática e causando alguns 

transtornos para serem administrados pelo corpo pastoral e comunidade local.  

O apoio das igrejas locais, sempre a nível de ações das próprias pessoas da 

comunidade, era sempre para atender situações pontuais e nunca como decisão de 

parceria ou convênio. O objetivo, no entanto, não era levar as crianças para a igreja, a 

não ser que fosse para as refeições e algumas atividades recreativas na quadra de 

esportes.  

A Faculdade de Teologia e Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS 

também foram envolvidos e, como marca inicial desse envolvimento, é lembrada a 

mobilização para produção do Vídeo “O Último Garimpo” sobre o Lixão do 

Alvarenga, pelo Núcleo de Memória Popular do ABC do Instituto Metodista e Ensino 

Superior, com a participação de alunos do curso de jornalismo. Esse trabalho realizado 

em 1984 envolveu a participação do PMMR e mobilizou também alguns alunos de 

teologia no trabalho junto ao Lixão, dentre eles, o aluno Jaider Batista da Silva e 

Onésimo Genari. Esta mobilização do trabalho no Lixão oportunizou o envolvimento 

dos alunos de jornalismo no PMMR e a produção posterior, de outro Vídeo “O Afeto 

que se enterra” sobre a realidade dos meninos e meninas de rua de São Bernardo do 

Campo. A partir daí, os alunos de teologia e de jornalismo estão envolvidos 

cooperando nos trabalhos do PMMR, com organização de café da tarde, arrecadação 

de recursos para custeio e uso da cozinha dos alojamentos femininos para produzir 

preparação dos alimentos.  

Um fator que está relacionado é o envolvimento do PMMR com a Associação 

Comunitária de São Bernardo do Campo em 1985, que possibilitou parcerias e 

condições para viabilização de vários programas. Por outro lado, esse envolvimento 

do PMMR com a Associação Comunitária de São Bernardo provocou o afastamento 

da Igreja Católica Romana logo a seguir.  

Nesse tempo, também os presbiterianos estavam atuando mais com apoios 

eventuais. Só os metodistas ficaram e a Zeni assumiu a coordenação do PMMR a 

partir de 1986, contando com apoio direto de seminaristas e cobertura da Faculdade de 

Teologia e Sede Regional da Igreja Metodista. A Sede Regional, que intermediava os 

contatos para firmar parcerias e o recebimento de recursos, tinha que aprovar e 

autorizar o envio dos pedidos, bem como o repasse das verbas. É ressaltada a atuação 
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do bispo Nelson Luiz Campos Leite como grande incentivador das ações do PMMR e 

da inserção de sua liderança na Pastoral Ecumênica do Menor da Arquidiocese de São 

Paulo e da Comissão Ecumênica, inclusive coma nomeação da pastora Zeni como 

representante da Igreja Metodista.  

Em 1986 é realizado o Encontro Nacional de Meninos de Rua e, após esse 

encontro, é realizado um Seminário do Menor no espaço atrás da Igreja Matriz. Nesse 

seminário “foi feita uma avaliação desse evento e, na avaliação a Igreja  (Católica) 

rompeu, ela sai desse processo. Ela sai desse processo em 86, exatamente o momento 

que o grupo da Associação Comunitária está indo para esse espaço novo” 

(Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). Também nesse tempo o Grupo 

Ação de Rua – GAR
35

 assume a liderança do PMMR, sendo que é o nome que aparece 

no Movimento nacional de Meninos de Rua.  

A presença de outros metodistas é notada por Marquinho a partir de 86 e 87, 

com a lembrança dos nomes de Jaider Batista, Onésimo Genari e vários outros que 

não são nominados, incluindo um africano. Também mulheres, como Meire, Mari e 

várias outras, todos e todas da Faculdade de Teologia.  

A visita de várias lideranças da Infância que vieram a São Bernardo conhecer o 

PMMR por ocasião da Semana Ecumênica do Menor realizada em 1986 é referida 

como contato das pessoas atendidas pelo PMMR com a Igreja Metodista, além do 

contato que elas têm com a pastora Zeni e com os estudantes de teologia e de outros 

cursos da Universidade Metodista. Dentre essas lideranças, um representante da Igreja 

Unida do Canadá, parceira do PMMR que, em conversa com a Zeni, tendo os meninos 

à volta, pergunta: “Onde é a sua Igreja?” E a Zeni responde: “a minha Igreja é aqui na 

Praça com os meninos. Essa aqui é a minha igreja” (Marquinhos, entrevista de 

19/07/2012, anexo 09). E o visitante complementa: “eu quero ajudar essa igreja com 

vocês. Eu quero ajudar essa caminhada de vocês” (Marquinhos, entrevista de 

19/07/2012, anexo 09). A parceria com a Igreja Unida do Canadá só acabou 

recentemente, em 2010, lembra Marquinhos. Várias outras pessoas, inclusive do 

Conselho Mundial de Igrejas (CMI) lá dos Estados Unidos visitam o PMMR, junto 

com o bispo Nelson, na Praça, para conhecer o trabalho realizado.  
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O envolvimento da Igreja Metodista, na perspectiva de Marquinhos, era 

caracterizado mais pelo compromisso de algumas pessoas ligadas à igreja e não pela 

instituição em si, sendo que mais para frente é que se começa a ver com um pouco 

mais de consistência o envolvimento da igreja. Nessa direção, é destacada a presença 

e atuação da pastora Zeni que, segundo relata: 

Estava na frente do tempo dela naquela época. Lógico que, depois, isso se 

multiplica. Mas, estava na frente desse processo. Lógico que ela era da igreja, 

tem o respaldo da Igreja. Mas, ela não tinha a estrutura ou o respaldo todo 

necessário para fazer um Projeto. Ela estava sozinha, ela cuidava, acho que da 

Bem-Te-Vi (Revista periódica da Igreja Metodista), que depois eu conheci. Eu 

conhecia os filhos dela. [...] Mas era a presença dela, porque, na hora do 

“vamos ver”, meu camarada, é uma pastora metodista. Entendeu? [...] 

Independente se é uma ou outra, é a Igreja que vai brigar, vai puxar a orelha. 

Mas, é a presença da igreja, da instituição (Marquinhos, entrevista de 

19/07/2012, anexo 09). 

Um destaque, em 1987, é para a primeira nomeação pela Igreja Metodista de um 

acadêmico de teologia para o PMMR. O aluno Jaider Batista da Silva é o primeiro 

nomeado, seguido do aluno Holney Mendes, Onésimo Genari e vários outros, até 

1991.  

Em 1987 ocorre o episódio da chacina dos seis meninos na Associação 

Comunitária. Curiosamente, o Marquinhos e outro menino chamado de Jerê, que já 

integravam a equipe do PMMR, foram presos e passaram o dia na delegacia, sendo 

soltos só no início da noite. O Jerê que, por força das circunstâncias, dormia na 

Associação, foi convidado para passar a noite na casa do Marquinhos, sendo a mesma 

noite em que ocorre o assassinato dos seis meninos dentro da Associação Comunitária 

no dia 02 de setembro de 1987 (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). 

Esse tempo difícil provocado principalmente pelo acontecimento da chacina e 

seus desdobramentos, tais como o velório, o sepultamento e a manifestação pública 

realizada, provocou uma maior presença e envolvimento institucional da Igreja 

Metodista. Inclusive, como consta no capítulo II, o bispo Nelson como autoridade da 

Igreja Metodista, publicou palavra oficial sobre o acontecimento e a situação 

envolvendo meninos e meninas de rua, sinalizando que aquele momento de “dor e 

angustia deveria ser também de conscientização que leve à procura de mecanismos 

econômicos, sociais e políticos, que dêem melhores condições de vida às famílias. 

Este é um trabalho para toda a coletividade”, assevera (Nelson, EC, 102 de outubro de 

1987, p.9). 
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Este foi um período de esvaziamento, tanto de meninos e meninas de rua que se 

afastaram, como também de pessoas que lá trabalhavam, por medo da violência que 

era praticada sistematicamente e havia atingido diretamente o PMMR.  

Nessa época de crise, contatos de pessoas da Faculdade de Teologia e da Sede 

Regional da Igreja Metodista com o CIEMAL possibilitaram parceria com envio de 

verba para aquisição da casa em Rudge Ramos. Um passo importante que leva o 

PMMR, inclusive, a deixar de ser um grupo de ação de rua para ser o PMMR com 

estrutura institucional e, mais à frente, com registro de CNPJ e tudo o mais. 

Possibilitou também uma melhor organização e o desenvolvimento de diversos 

programas de atendimento, de profissionalização e de alternativas de rendas para os 

meninos e meninas com suas famílias: oficinas e cooperativas de salgadinhos, doces, 

artesanatos, etc. Nesse período, conseguiram que o IMS oferecesse as refeições no 

refeitório. 

Também nesse tempo a Igreja Metodista em nível regional decide transferir o 

Centro Ecumênico do Menor de São Paulo para dar apoio ao PMMR que instalou a 

sua sede em Rudge Ramos onde foi comprada a casa na Rua Julio Tomé. Com isso, 

também foram comprados telefone e veículo Kombi para uso do PMMR, passando a 

contar, pela primeira vez com estrutura própria e mais adequada à realização de seus 

programas de atendimento aos meninos e meninas de rua, configurando assim um 

maior comprometimento da Igreja Metodista. 

E tínhamos os meninos, alguns meninos já infratores, meninos que cheiravam 

cola, a gente tinha consciência desse fato, quando houve um massacre e foram 

assassinados seis meninos. E houve, então, uma grande manifestação. Nós 

fomos à manifestação, foi feito todo um grupo ecumênico, uma passeata. 

Depois fomos à Igreja fazer o sepultamento. Algo que marcou, apesar de 

reconhecer que essas crianças também tinham feito as suas vítimas. Era essa 

situação problemática (bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, anexo 07). 

Como exemplo desse maior envolvimento da Igreja Metodista é lembrado que 

nessa época os integrantes da equipe do PMMR receberam carteirinha, assinada pelo 

Bispo Nelson e em nome da Pastoral do Menor, um “crachá institucional”, afirma 

(Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). É um tempo em que o PMMR se 

fortalece com maior envolvimento da Sede Regional, da Faculdade de Teologia e dos 

estudantes de teologia. É um tempo em que a Faculdade de Teologia:  

Abre as portas, inclusive o alojamento dos estudantes serve para guarida de 

vários meninos ameaçados. Eu tive o prazer de estar em algum momento 

desses. Tive o desprazer também, de estar em algum desses momentos, de 

fazer alguns meninos entrarem pela Rua do Sacramento 230, ficar no 
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alojamento ali; e, dali, fazer os meninos saírem por trás, para ir para outro 

Estado porque estavam ameaçados de morte (Marquinhos, entrevista de 

19/07/2012, anexo 09). 

Enquanto isso, ainda havia o grupo de educadores e educadoras que ia para a rua 

e, dentre as várias atividades realizadas, levava almoço para meninos que lá 

trabalhavam.  

Alunos e alunas de teologia começaram a ir para a rua e trabalhar junto aos 

meninos e meninas com atividades de formação, discutir a metodologia do PMMR e 

fazer atendimento. Com isso, a Faculdade de Teologia é “invadida” pelos meninos e 

meninas que, além de outras atividades, iam visitar os seminaristas que residiam no 

campus onde estudavam. Houve adesão e um grande movimento de solidariedade. Foi 

organizada oficina de arte com produção de cartão de Natal para os meninos 

venderem; o IMS passou a oferecer atendimento odontológico; por ocasião dos 

Concílios Regionais que eram realizados nos espaços da Faculdade de Teologia os 

meninos e meninas do PMMR eram levados para participar e fazer apresentações 

falando das ações de rua, seguindo o princípio de que eles falassem por eles mesmos. 

O IMS chegou a oferecer bolsas de estudos para educadores e educadoras do PMMR, 

como significativo apoio institucional e financeiro. As esposas de seminaristas 

também se mobilizaram e organizaram a primeira escola de rua, trabalho que se 

consolidou e envolveu também a participação de muitos alunos e outras pessoas da 

Igreja Metodista. A Bíblia era utilizada e ajudava a buscar princípios para a 

organização e a luta dos meninos e meninas de rua, a exemplo da Páscoa relatada no 

Êxodo, o Natal, e temas como o da Família que eram abordados. Foram organizados 

os Acampamentos com meninos e meninas de rua, utilizando-se para isso a estrutura 

do Acampamento Betel da Igreja Metodista Regional, localizado em Campo Limpo 

Paulista SP. Os meninos esperavam o ano inteiro para irem ao Betel, afirma 

Marquinhos. 

Os Acampamentos realizados anualmente estavam associados às atividades dos 

Sábados de Lazer que eram realizados mensalmente nas próprias comunidades. Além 

da ênfase no lúdico, que era o que atraía os meninos e meninas para os Sábados de 

Lazer e para os Acampamentos, eram contempladas atividades de formação que, como 

se vê, marcavam significativamente a vida dos meninos e meninas que participavam: 

De consciência de direitos, de participação. Você tem voz, você tem vez. E 

você tem seus deveres. Então isso ficava ali na gente e a agente acabava 

reproduzindo em outros espaços, principalmente na escola. Que era super 
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estranho quando você chegava e falava desses direitos. Era estranho. Os 

meninos, assim, não estavam acostumados, nem os professores, a ouvirem um 

aluno falar de direito. Mas tem aquela coisa da organização. Você acaba 

conseguindo se organizar melhor com a sua comunidade. Isso repercutiu para 

mim, e até hoje (Fabíola de Carvalho Pereira, entrevista de 05/10/2012, anexo 

08). 

Os seminaristas foram autorizados a fazer seus estágios no PMMR, inclusive 

com nomeação como pastores acadêmicos e com reconhecimento da Faculdade de 

Teologia. Esses seminaristas se preparavam para pastorear igrejas, e essa experiência 

foi considerada como um avanço e uma grande contribuição do PMMR para a 

formação dos pastores e pastoras da Igreja Metodista. Seminaristas de outras igrejas e 

seminários também vieram fazer estágio no PMMR, a exemplo da Igreja Luterana de 

São Leopoldo e até da Alemanha.  

As nomeações e todo o apoio recebido da Igreja Metodista para as parcerias 

fizeram com que o PMMR tivesse o auge de suas ações, continuando vinculado ao 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, à Pastoral Ecumênica do Menor 

da Arquidiocese de São Paulo e a Comissão Ecumênica. Também havia o vínculo com 

as igrejas locais onde esses educadores e educadoras trabalhavam e atuavam.  

Paralelamente, na Faculdade de Teologia é fundado o Instituto de Pastoral que 

vem somar aos objetivos do PMMR realizando encontros de formação com pessoas 

que trabalhavam com crianças empobrecidas das várias regiões da Igreja Metodista, o 

que é realizado até hoje como Encontro de Pessoas que Trabalham com Crianças. 

Também o casal Bárbara e Thomas Kemper chega para trabalhar na Faculdade de 

Teologia, vindo da Alemanha, somando aos desafios do PMMR. Com isso, o PMMR 

vai ganhando importante retaguarda da Igreja, tendo a Zeni sempre à frente “ele 

consegue respirar, sai da UTI, podemos dizer assim. Porque a tendência era fechar” , 

afirma (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). 

Durante mais de 10 anos o PMMR utiliza sala da Faculdade de Teologia para as 

reuniões semanais do seu grupo pedagógico (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, 

anexo 09). Inclusive, a “reunião de criação do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente, a primeira diretoria eleita numa assembléia popular foi dentro da 

Faculdade de Teologia, por essa força política dos Metodistas junto com o PMMR”, 

complementa (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). 



 100 

O PMMR contou com parcerias com o poder público e o apoio da Igreja 

Metodista, especialmente da Faculdade de Teologia. Também buscou apoio para além 

da Igreja Metodista, inclusive o apoio da Diocese Católica, afirma Luiz Roberto. 

Como apoio do poder público ao PMMR, é destacado o tempo em que Luiz 

Roberto Alves foi Secretário da Educação do Município, entre 1989 e 1992, no 

governo de Maurício Soares do Partido dos Trabalhadores, quando intermedia a 

concessão de espaço nos fundos da Casa da Cultura na Rua Marechal Deodoro para a 

preparação de comida para os meninos e meninas do PMMR. Também a significativa 

atuação para que o PMMR conseguisse a concessão da propriedade na Rua 

Jurubatuba, o que foi possível já no final do mandato. O espaço concedido era ao lado 

e foi permutado pelo espaço no nº 1610 onde está instalada a Sede do PMMR desde 

2001 até o dia de hoje (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). Sobre sua 

atuação em apoio ao PMMR e essa importante conquista, Luiz Roberto afirma: 

Não era só um educador que buscava dialogar com as lideranças do Projeto 

com vistas a novas estratégias, rede, reforço, empoderamento do grupo, 

processos educacionais. Mas, aí eu tive uma função, que é encontrar um lugar 

efetivo de existência do Projeto que perambulava, ganhava um lugarzinho, 

alugava outro (Luiz Roberto Alves, entrevista de 05/062012, anexo 06).  

A luta para conseguir a concessão da área localizada na região central da 

Cidade, na Rua Jurubatuba, teria durado cerca de 3 anos e resultou na concessão por 

30 anos, depois substituída por outra de 99 anos, possibilitando ao PMMR instalar-se 

de forma mais adequada aos programas que estava desenvolvendo (Luiz Roberto, 

entrevista de 05/06/2012, anexo 06). Na argumentação para convencer o poder 

executivo municipal a fazer a concessão da área que seria de importância vital para o 

PMMR, era lembrado que:  

Eles não estão fazendo a cidade ficar feia, estão fazendo a cidade ficar digna. 

Eles são os filhos excluídos da região do grande Abc, uma região rica como 

esta. Não é rica de hoje, não. Ela é rica, sempre. Sempre foi rica, desde o Plano 

de Metas de Juscelino Kubitschek, de 55 e 56, portanto, a instalação das 

montadoras aqui. Rica, mais problemática. Conseqüentemente, ela criou a 

pobreza também, criou os miseráveis (Luiz Roberto, entrevista de 05/06/2012, 

anexo 06). 

O apoio da Igreja Metodista ao PMMR, especialmente no período de 1989 e 

1990, é ressaltado por Marquinhos, quando afirma: 

Os metodistas - a igreja, a Instituição Metodista junto com sua Faculdade de 

Teologia e o IMS, hoje a UMESP - dão apoio muito importante, estratégico 

para o Projeto. O Projeto sai fragilizado depois da Chacina. Com a casa na Rua 

Júlio Tomé, e com a presença institucional do apoio da igreja e com a chegada 

de bastante estudante da Faculdade de Teologia, o Projeto, de novo, ele 



 101 

renasce. Ele renasce, pode-se dizer que ele renasce das cinzas. Ele não tem 

medo, a história dele mostra que ele esteve muitas vezes na UTI e ele ressurge. 

Essa foi mais uma delas (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). 

Ao referir-se ao apoio da Igreja Metodista e o fortalecimento do PMMR, 

Marquinhos refere-se também às parcerias com igrejas do exterior citando a Igreja 

Unida do Canadá, a Igreja Metodista da Inglaterra, a Junta de Ministérios Globais e a 

Divisão de Mulheres dos Estados Unidos; o Serviço de Trabalho Ecumênico de 

Igrejas Cristãs dos Estados Unidos; os Amigos e Amigas do PMMR da Alemanha, de 

estudantes que voltaram para lá e continuaram apoiando. Sobre as parcerias com 

igrejas e organismos internacionais, em seu depoimento, o bispo Nelson lembra a ida 

da pastora Zeni em companhia de menino assistido pelo PMMR, o que possibilitou 

parceria para obtenção de recursos. Sobre esse menino, Nelson afirma:  

Viveu na rua e acabou sofrendo uma transformação, uma mudança de 

perspectiva, e foi dar o testemunho lá na reunião dos Ministérios Globais em 

Nova Iorque. Foi muito bem recebido, muito bem aceito. E, a partir de lá, 

muitos recursos acabavam vindo (bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, 

anexo 07).  

Um batismo ecumênico infantil de 08 crianças foi realizado no PMMR, 

incluindo dois dos filhos de Marquinhos, com a presença, além da Igreja Metodista, de 

diversas outras igrejas, em uma grande celebração, com a presença da pastora Zeni, de 

outros pastores da Igreja Metodista, padres da Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana 

Independente e de várias denominações.  

A motivação para iniciar o PMMR era “tentar, pelos menos, conquistar com 

essas crianças e adolescentes um direito que eles têm, à saúde, família, lazer, escola, 

trabalho e à vida” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). Mas, aquela iniciativa 

de “começar um projeto como uma ação de rua, necessária naquele momento”, 

precisaria ter o cuidado de, ao institucionalizá-lo, não “fazer desses meninos e 

meninas nossos clientes, para a gente continuar existindo e justificando a nossa 

bondade” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

O apoio da Igreja Metodista ao PMMR, mesmo que aquém do que deveria e 

poderia ser, é evidenciado desde o seu início, especialmente o apoio institucional na 

busca de parceria para ajuda financeira:  

Sim, a Igreja Metodista apoiou o PMMR na sua origem, apoio institucional 

num primeiro momento, e depois a busca de apoio financeiro da Junta de 

Ministérios Globais da Igreja Metodista dos EEUU, Conselho Nacional de 

Igrejas de Cristo dos EEUU, Conselho Latino Americano de Igrejas, Igreja 

Unida do Canadá e Igreja Metodista da Inglaterra. As lideranças daquela época 

viam no Projeto uma forma de exercer os dons e ministérios. Entendiam a ação 
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pastoral fora das paredes dos templos como o agir de Deus no mundo - um 

entendimento amplo do sentido de ser cristão/ã e de fazer pastoral. A Igreja 

Metodista abriu seus espaços para acolher projetos e programas que atendiam 

as crianças trabalhadoras. Apoiou a organização do Movimento Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua e respeitou este Movimento, não querendo ou, 

quando tentou, não conseguindo domesticá-lo. Mesmo porque, nas ações 

ecumênicas, isso não era possível (Zeni, entrevista de 05/06/2012, anexo 10). 

O trabalho do PMMR contava também com a participação de “vários leigos 

metodistas que, inclusive, trabalhavam com meninos de rua, dando ensino 

assistemático, embaixo de árvores. Porque, é muito difícil encaixá-los no ensino 

sistemático, numa escola, tentar forçar [...]” (bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, 

anexo 07). 

O trabalho junto à Pastoral Ecumênica do Menor, com a realização das Semanas 

Ecumênicas, seguia paralelamente e, embora tivesse uma “bandeira católica [...] era 

um trabalho ecumênico”, que se seguiu por cerca de 20 anos consecutivos em São 

Paulo, e “que passou a ser de todo o Brasil e, depois, passou e pegar alguns países da 

América Latina” (bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, anexo 07).  

É importante considerar que “a Pastoral do Menor da Igreja Católica surgiu 

nesse bojo da visão em conjunto da gente”, afirma (bispo Nelson, entrevista de 

06/06/2012, anexo 07). E o grupo, um pouco mais à frente, pôde trabalhar para que 

fosse aprovado, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, inclusive 

com a participação do metodista Onésimo Genari, dentre outros, como representante 

para os trabalhos em Brasília (bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, anexo 07). 

As ações da Pastoral Ecumênica do Menor são ressaltadas como inspiradoras do 

envolvimento de Zeni na causa dos meninos de rua, como representante da Igreja 

Metodista na Terceira Região Eclesiástica na sua ação ecumênica; contando também 

com Dom Luciano Mendes de Almeida como “grande pastor e animador”; a leitura da 

Bíblia a partir dos oprimidos e a teologia da libertação, são lembrados como 

influenciadores da concepção de igreja e de pastoral; um testemunho que afirma 

“verdadeira conversão, mudança de rumo e visão” (Zeni, entrevista de 05/06/2012, 

anexo 10).  

Contudo, as outras igrejas que somaram à Igreja Metodista e Igreja Católica 

Romana nos trabalhos do PMMR, com o envolvimento na Semana Ecumênica do 

Menor e a presença da Pastoral Ecumênica do Menor, por não trabalharem com a 

perspectiva ecumênica, foram saindo:  
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Por exemplo, um grupo da Igreja Batista, a própria Igreja Independente, que 

caminhou junto muito tempo, ficou um pouco fora. Participou de algumas 

semanas ecumênicas do menor, mas, depois, não deu continuidade. A Igreja 

Presbiteriana estava naquela situação fechada, aquele negócio do militarismo. 

Muito retrógrada, no tempo do reverendo Boanerges. Acabou não aderindo à 

situação (bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, anexo 07). 

A linha ecumênica adotada pelo PMMR, sempre causou certa dificuldade para a 

participação de outras igrejas evangélicas. Mesmo assim havia participação e cultos 

eram celebrados no PMMR, inclusive com a participação da pastora Margarida 

Ribeiro: “Ela fez umas coisas muito bonitas aqui. De fazer aquelas rodas, tinha padre, 

tinha pastores de outras igrejas, veio até um pessoal do Islam, dos mulçumanos. A 

gente chegou a fazer uns momentos muito legais” (Cidinéia Bueno Mariano, 

entrevista de 22/05/2012, anexo 04). 

A importância da presença da Igreja Metodista nas ações do dia a dia e no apoio 

ao PMMR é percebida nitidamente nos depoimentos coletados nas entrevistas 

realizadas, especialmente das pessoas que respondem pela direção do PMMR. A 

Igreja Metodista é referida, inclusive como “um „porto seguro‟ para onde a gente 

recorre” (Cidinéia, entrevista de 22/05/2012, anexo 04), isso se referindo à Sede 

Nacional, Sede Regional e Faculdade de Teologia que representam a atuação da 

própria Igreja Metodista. A parceria da Igreja Metodista com o PMMR é evidenciada 

no testemunho que afirma: 

Nesses anos todos, a parceria com a igreja (Igreja Metodista) sempre esteve 

presente, não tão diretamente com pessoas da igreja atuando, mas sempre 

junto. Então, as pessoas da Igreja estiveram na direção, no quadro diretivo 

mesmo do Projeto (Cidinéia, entrevista de 22/05/2012, anexo 04). 

A ligação do PMMR com a Igreja Metodista, nesse tempo em que Cidinéia está 

envolvida, desde 1993, está sempre muito focada na Sede Nacional e na Faculdade de 

Teologia. Como envolvimento de igreja local, ela identifica apenas o da Igreja em 

Rudge Ramos pela proximidade geográfica no período em que o PMMR tinha sua 

sede no Rudge Ramos e as vezes que arrecada roupas usadas e, na semana da criança, 

quando arrecada brinquedos para o PMMR. Lamentavelmente essas ações de igreja 

local são apenas pontuais e não implicam em envolvimento significativo. 

A representação da Igreja Metodista nas celebrações realizadas no PMMR é 

afetada diretamente por decisões tomadas e é feita referência à “determinação que não 

pode mais participar, não pode mais fazer. Então, ela (pastora Margarida) deu uma 

segurada” (Cidinéia, entrevista de 22/05/2012, anexo 04). Uma clara referência à 

decisão tomada pela Igreja Metodista no XVIII Concílio Geral realizado em Aracruz 
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ES, em julho de 2006, sobre a saída de órgãos ecumênicos que tem a participação da 

Igreja Católica. Uma decisão tomada em contexto muito delicado de acalorados 

debates e com séria repercussão. Ressalta-se que, na época da decisão, um bispo da 

Igreja Metodista era o presidente do CONIC.
36

 A decisão acabou por interferir mais 

ainda nessa participação de pessoas da Igreja Metodista junto ao PMMR em suas 

celebrações ecumênicas.  

Um dado significativo levantado, é que atualmente, nenhuma ação pastoral, de 

pastores e pastoras, é realizada no PMMR. As pessoas que atuam no trabalho com os 

meninos e meninas do PMMR, hoje, não têm características de agente pastoral. São 

profissionais competentes e dedicados, mas sem a perspectiva da ação pastoral. Neste 

sentido, é lembrada a atuação da pastora Zeni, dentre outras e outros, e que “os 

pastores que tinham aqui, eles tinham uma atuação mais humana, no sentido de ver a 

necessidade humana” (Cidinéia, entrevista de 22/05/2012, anexo 04). Também é 

lembrada a necessidade de administrar certa dificuldade quando alguns dos estudantes 

estagiários
37

 se mostravam mais preocupados em “evangelizar” do que trabalhar com 

o aspecto humano, conforme é descrito:  

Hoje, o que eu sinto, pode ser certo preconceito meu. Às vezes os meninos vêm 

com coisa mais da evangelização, que é evangelizar para a Igreja. A gente 

conseguia manter, ir conciliando. Eu estou te falando de quando a gente 

conversa com eles e a gente tem essa percepção. Eles não atrapalhavam, 

porque a gente conseguia ir controlando. Parece que vêm meio que 

determinados assim: a gente precisa evangelizar, para criar novos membros, 

alguma coisa assim. E, acho que não é uma coisa, assim, da Metodista. Acho 

que é o momento histórico que a gente está vivendo (Cidinéia, entrevista de 

22/05/2012, anexo 04). 

O ímpeto de evangelizar, presente em alguns dos estudantes estagiários que 

estiveram no PMMR, é ressaltado como problema. Mas o problema enfrentado, não é 

só com as pessoas da igreja que querem “evangelizar”, como também com educadores 

e educadoras que não conseguem demonstrar “paixão” e empenho na busca de 

“mudança de mundo” e busca de uma sociedade diferente. Hoje, são  profissionais 

contratados, prestadores de serviços, autônomos (pedagogos, assistentes sociais, 

psicólogos, etc.), de diversas áreas humanas. Antes, o trabalho era mais “engajado nas 

questões da vida”, na busca de mudança, com a necessidade de “acreditar em alguma 

coisa”, e que hoje é diferente e parece que está tudo resolvido, ressalta.  

                                                 
36

 CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, em 2006 era presidido pelo bispo Adriel de Souza 

Maia, então presidente da Terceira Região Eclesiástica da Igreja Metodista. 
37

 Estagiários de promoção humana da Faculdade de Teologia, que atuam no Projeto. 
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Fica evidente que a Igreja Metodista não tem mais presença e atuação nas ações 

do PMMR, e sua participação fica mais restrita à presença e apoio em funções 

diretivas, também como mediação para as parcerias internacionais com a Divisão de 

Mulheres, com a Junta de Ministérios Globais e com a Igreja Unida do Canadá. Essas 

parcerias, além do envio de verbas para programas desenvolvidos pelo PMMR, 

também envolve a vinda, quase que sistemática, de representantes de diversas igrejas 

organismos do exterior, para visitar e acompanhar de perto as atividades do PMMR, 

não só via relatórios, fotos e outros tipos de prestação de contas:  

Então, acho que nos início, foi uma participação mais efetiva e visível da 

Igreja. Hoje, pode-se dizer que seja mais efetiva e visível internacionalmente; 

e, nacionalmente, acaba sendo um trabalho voluntário de pessoas metodistas lá 

(Margarida, entrevista de 30/05/2012, anexo 05). 

As dificuldades enfrentadas atualmente pelo PMMR, especialmente quanto às 

parcerias com o Poder Público e com organismos e igrejas internacionais, também são 

referidas: 

Atualmente o projeto passa por muitas dificuldades, como quase todas as 

organizações não governamentais, devido a essa mudança de rumo, em relação 

aí, ao terceiro setor, especialmente às políticas públicas, em relação a este 

serviço. O governo tem tomado frente a essas questões. Então, está repensando 

assim o seu jeito de ser. Como ser Projeto Meninos e Meninas de Rua, como 

continuar lutando por essa causa nesse novo tempo? (Margarida, entrevista de 

30/05/2012, anexo 05). 

Certamente as dificuldades com as parcerias têm ocasionado sérios problemas 

para a continuidade das ações e manutenção dos programas desenvolvidos pelo 

PMMR, sendo alvo de grande preocupação por parte das pessoas envolvidas e 

relacionadas. Há necessidade de buscar outros caminhos e possibilidades para que seja 

garantida a continuidade dos trabalhos. 

A pastora Zeni e a Faculdade de Teologia são apontadas como ponto de contato 

da presença metodista no PMMR: “A Faculdade de Teologia criando espaços para o 

movimento, e a Zeni, ao lado da Faculdade de Teologia, mas como uma representante 

da Igreja Metodista envolvida plenamente no Projeto” (Luiz Roberto, entrevista de 

05/06/2012, anexo 06).  

O apoio da liderança da Igreja Metodista ao PMMR é afirmado, tendo como 

argumento que “senão, ela poderia ter atrapalhado. Porque, às vezes o poder, o líder 

que tem o poder, ele exerce fragmentando, estragando, parando com o projeto, não 

assinando um acordo. Mas, eu não senti isso nunca aqui” (Luiz Roberto, entrevista de 

05/062012, anexo 06). E a Faculdade de Teologia é apontada como “a grande 
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visibilizadora da igreja para o PMMR (Luiz Roberto, entrevista de 05/06/2012, anexo 

06). 

Por outro lado, como que sinalizando dificuldade para a continuidade da 

parceria Igreja Metodista e PMMR, o Colégio de Bispos da Igreja Metodista, por sua 

vez, começou a avaliar a situação do PMMR e as parcerias envolvendo a Igreja 

Metodista com a seguinte perspectiva:  

Havia em Santa Maria (RS) trabalho com casas de menores. No Rio, alguns 

outros trabalhos [...] Até o momento que estavam percebendo que nós 

estávamos recebendo muito recurso e, os outros, quase nada. Então, eles 

resolveram unificar todos os trabalhos, pegar num fundo só os recursos do 

menor e, depois, repartir entre todas as entidades e começar outros projetos 

(bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, anexo 07). 

Um sinal de que novos tempos estão chegando. Prenúncio do distanciamento e 

ruptura de uma parceria que estava produzindo muitos frutos dignos do reino de Deus, 

que vai ser explanada no próximo tópico deste capítulo do trabalho.  

Para situar a importância do trabalho realizado, das parcerias firmadas, dos 

frutos colhidos e dos sonhos afirmados com relação ao PMMR, tem a seguinte 

profissão de fé:  

Nosso Deus era Javé, e estava no meio do povo para salvá-lo. Nossa pastoral 

era a do cuidado da vida, luta por direitos, solidariedade e celebração. Nossa 

espiritualidade era encarnada. A vida digna era o objeto da nossa ação pastoral 

e em nome do Deus da vida é que estávamos ali (Zeni, entrevista de 

05/06/2012, anexo 10). 

 

 

O distanciamento das instituições religiosas  

 

Nesta parte do trabalho, o objetivo é tratar sobre o distanciamento das 

instituições e dos agentes de pastoral do PMMR, procurando verificar suas razões e 

conseqüências. Também se pretende verificar até que ponto esse distanciamento 

caracteriza o fortalecimento e autonomia do PMMR, ou a negligência dessas 

instituições religiosas e seus agentes de pastoral.  

Após cerca de 10 anos de existência e depois de ter mostrado para o quê veio a 

existir, o PMMR que contou com o protagonismo de instituições religiosas e agentes de 

pastoral, experimentou um distanciamento dessas instituições e também dos agentes de 

pastoral que estavam envolvidos nas ações diretas de atendimento a meninos e meninas 

de rua. A constatação é que o distanciamento das instituições acabou forçando o 
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distanciamento também dos agentes de pastoral, pela falta de cobertura e respaldo de 

suas lideranças e das instituições que representavam. 

A ida do PMMR para a Associação Comunitária em 1985 marcou a saída da 

Igreja Católica Romana – ICAR. Nesse tempo, as pessoas da Igreja Presbiteriana e da 

Igreja Batista também já tinham deixado de participar. A partir de 1991, a participação 

da Igreja Metodista que era caracterizada tanto institucionalmente, quanto através de 

pessoas que estavam envolvidas nos trabalhos do PMMR, inclusive com nomeação 

episcopal para a função pastoral, como é o caso da pastora Zeni e de alguns 

seminaristas, também ficou prejudicada. A partir de 1991, ocorre certa ruptura e começa 

a haver um distanciamento da presença e das ações da Igreja Metodista junto ao 

PMMR, mesmo com a continuidade do envolvimento de algumas pessoas da Igreja e o 

apoio institucional para recebimento de fundos oriundos das parcerias com igrejas e 

organismos internacionais:  

Em 1992, eu não sei o que ocorreu no episcopado com a pastora Zeni. Ou, a 

região resolveu retirar o nome, o encabeçamento do movimento. Aí começou 

certa ruptura. A gente percebe que a igreja continua presente, com apoio, com 

orientação, com assessoria, intermediando ainda projetos com recursos 

financeiros. Mas, acabou acontecendo esse distanciamento. Foi a partir de 92 

que foi começando a haver cada vez mais (bispo Nelson, entrevista de 

06/06/2012, anexo 07). 

No XV Concílio realizado em julho de 1991 a Igreja Metodista já não pareceu 

tão aberta a essas experiências e “teve uma tentativa de recolher, de novo, os pastores 

e pastoras para as sacristias, para dentro das Igrejas” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, 

anexo 10). Outro problema apontado no depoimento de Zeni foi que em 1991 o bispo 

Nelson resolveu deixar o episcopado, “e veio uma liderança nova na Região, que tinha 

outro olhar”, a partir de 1992. Sobre essa transição de liderança, Zeni afirma:  

Eles não tinham participado do inicio de todo esse movimento, e chegaram 

para nós no Projeto e colocaram: olha, a partir de agora, o Projeto vai ter que 

fazer uma escolha; vai ter que ser um projeto da Igreja Metodista. Porque nós 

nunca tínhamos nos rotulado. Nós éramos um movimento que incluía igrejas, 

organizações, sindicatos; mobilizava muita gente. E a equipe de educadores e 

educadoras, tinha gente de todo lugar de todas as religiões. Nem era só gente 

protestante, não. Nós tivemos gente de outras religiões, as religiões afro-

descendentes; outros tipos de aproximação com o sagrado. E essa era a 

experiência da maioria dos meninos e meninas do Projeto. E se eles eram os 

protagonistas, nós não íamos dizer para eles virarem metodistas. E não era essa 

a intenção, de arrebanhar metodistas para a Igreja. Era de, os metodistas a 

serviço da vida (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). 

Com as mudanças, é feito levantamento sobre o PMMR: “o quê que o PMMR 

faz e como o PMMR se organiza? O quê que ele tem? De onde vêm os recursos, que 
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tipo de recursos?”; e, uma das perguntas feitas era: “durante esse período, quantos 

meninos tinham se tornado metodista?” (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 

09). Embora uma pessoa tenha sido batizada como metodista em um dos encontros no 

Acampamento Betel, nosso entrevistado ressalta que a preocupação das pessoas 

envolvidas no PMMR: 

Nunca foi de saber quantos eram metodistas. Mas, sim, saber como os 

metodistas poderiam andar com o povo mais oprimido, o povo mais sofrido. 

Queriam estar juntos, caminhando juntos. Não estavam lá para perguntar o que 

eles não sabiam, mas estavam lá exatamente para valorizar o que eles tinham, 

valorizar a sua religiosidade; para dar voz para esse povo. Então, nunca teve 

essa preocupação de conversão. Pelo menos, essa foi a prática desses 

metodistas dentro do Projeto (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 

09).  

A equipe do PMMR foi chamada a refletir e decidir sobre como proceder, 

afirma Zeni. Não havia possibilidade de aquela equipe conceber que o PMMR 

passasse a ser como que “uma congregação de uma igreja. Não é essa prática dos 

meninos e meninas. Nós fazemos estudos bíblicos, nós fazemos celebração, nós 

batizamos, casamos, e tudo em nome de Deus” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 

10). De fato o PMMR estava acostumado com certa autonomia em relação à 

instituição religiosa e a opção foi feita de que o PMMR deveria seguir o seu caminho, 

mesmo sem o apoio direto da Igreja Metodista. É claro que a Igreja Metodista 

continuou apoiando o PMMR, mais de forma institucional e indireta.  

A partir daí, os seminaristas já não podiam mais fazer seus estágios e receber 

nomeação no PMMR: “tinha que ser numa igreja local, porque as igrejas começaram a 

reclamar que os pastores e pastoras chegavam lá com práticas diferentes daquilo que 

elas esperavam” (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10). Era momento de 

contestação da prática de formação pastoral, com a alegação de que os seminaristas, 

quando voltavam para suas regiões, já não se identificavam mais com o que era 

esperado. 

A crise envolvendo a nova liderança regional da Igreja Metodista culmina 

também com a saída de Zeni do PMMR. Sua saída se dá principalmente devido a sua 

mudança para Piracicaba onde foi nomeada para trabalhar na Pastoral Escolar do 

Instituo Educacional Piracicabano e de onde continuou atuando como assessora e 

como contato do PMMR junto à Igreja Metodista e suas instituições a nível nacional e 

internacional. Nunca perdeu o vínculo com o PMMR e afirma continuar sendo parte 

dele.  
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Em seu depoimento Cidinéia afirma não acreditar em distanciamento “porque a 

igreja sempre esteve presente”. Mesmo assim, lembra que em tempos passados a 

Igreja Metodista “sempre teve no quadro executivo do Projeto. Uma coisa é a direção. 

E, hoje, a igreja está na direção do PMMR. Não está na execução. Durante muito 

tempo a igreja esteve também na execução” (Cidinéia, entrevista de 22/05/2012, 

anexo 04). A saída das pessoas da parte executiva do PMMR aconteceu por decisão 

pessoal e também por força de decisões da própria Igreja Metodista em seus concílios 

e das autoridades; quando autoridades da igreja deixaram de fazer as nomeações, 

quando consideraram que o modelo de pastoral realizada no PMMR não era adequado 

à expectativa das igrejas locais que enviaram alunos e alunas para a Faculdade de 

Teologia. Pessoas metodistas atuaram por muito tempo na coordenação executiva do 

PMMR, mesma função que Cidinéia exerce atualmente, como também em outras 

funções. Estudantes da Faculdade de Teologia sempre realizaram o estágio em 

promoção humana, obrigatório como parte do currículo do curso, no PMMR. Houve a 

mudança de perfil desses estagiários que, conforme é indicado em entrevista, algumas 

vezes parecem mais preocupados em cumprir carga horária, preencherem um 

relatório, do que estabelecer um envolvimento e fazer a diferença no PMMR, o que 

trouxe perdas significativas por falta do envolvimento e da paixão, relata (Cidinéia, 

entrevista de 22/05/2012, anexo 04).  

Quanto à pergunta se há espaço para envolvimento de alunos/as, pastores/as que 

se disponham a estarem presentes colaborando no PMMR, hoje, Cidinéia responde 

que sim e indica sua constatação:  

O pessoal, às vezes vem com muito preconceito e acho que as pessoas têm que 

se despirem disto, de alguns pré-conceitos. Você vai encontrar muitos meninos 

na rua que são filhos de candomblé. Você vai encontrar muitos meninos na rua 

que são homossexuais. Acho que, se as pessoas vierem despidas disso: ah, não, 

eu vou fazer uma cura. Porque a gente não faz isso [...] Porque o Projeto, além 

do atendimento, sempre acreditou que, para poder haver transformação na vida 

desses meninos, a gente tem de intervir em política pública. Então, não adianta 

nada a gente dar alimentação se ele continua dormindo na rua, ele continua 

fazendo uso de drogas, porque não tem uma clínica para ele poder ir. Ele 

continua sem os seus direitos básicos garantidos (Cidinéia, entrevista de 

22/05/2012, anexo 04). 

Ao mesmo tempo em que afirma haver espaço para essa presença e atuação, 

também é afirmada a preocupação de que seja, de fato, o cuidado de trabalhar com a 

promoção humana, sem preconceitos, sem a intenção de fazer adeptos para a própria 

igreja.  
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Por outro lado, a motivação das pessoas que trabalham no PMMR como 

educadoras e outras funções, também é alvo de preocupação. À pergunta se são 

motivadas pela religiosidade que professam, pela linha política e ideológica que 

adotam, ou se é pelo interesse profissional, é dada resposta que marca a diferença 

entre o pessoal “mais velho” e a moçada “mais nova”:  

Eu acredito assim: que as pessoas quando vieram para o Projeto, o pessoal mais 

velho [...] Tem um grupo que chama “Fé e Política”, a pessoas conhecem: Fé e 

política. Acho que as pessoas se seguravam muito nessa “coisa”, não é? Do que 

tinha na Bíblia e do que a gente podia transformar: a questão da justiça social. 

Então, muito do que tinha colocado na Bíblia, nessa questão em relação à 

justiça, a gente acreditava que, no Projeto, podia ser um objeto de 

transformação. Então, a partir daí, nesse sentido, eu acho que tem a ver com a 

questão da fé, o pessoal mais antigo que eu digo que tem isso aí (Cidinéia, 

entrevista de 22/05/2012, anexo 04). 

Dentre os questionamentos que provocaram o distanciamento da Igreja 

Metodista e o PMMR, está o fato de não se ter conhecimento da integração de 

meninos e meninas atendidos à Igreja Metodista. Essa integração poderia ter 

acontecido tanto com a identificação dos meninos e meninas com algum educador ou 

educadora do PMMR, como pela identificação com a fé que a igreja professa. Para 

ajudar a compreender os motivos dessa não integração, temos a seguinte ponderação:  

A gente teve um período legal que o Alexandre estava aqui e era professor de 

futebol, e os meninos se identificaram muito com ele, muito, muito, muito. E, 

acho que o Alexandre foi muito ético, assim. Ele nunca pegou e falou assim: 

não! Eu vou levar um tanto de meninos para a Igreja. Não teve, mas ele 

conseguiu, de alguma forma, levar os meninos para conhecerem o espaço da 

Igreja, algumas coisas desse tipo. Só que a gente não conseguiu dar 

continuidade, de repente, a nada disso. E a Igreja Metodista não está presente 

dentro da Comunidade desses meninos que, aí, eu acho que vem a lacuna, 

como eu te disse (Cidinéia, entrevista de 22/05/2012, anexo 04). 

A primeira razão elencada é a preocupação ética de não utilizar o PMMR para 

fazer adeptos para a Igreja Metodista, aliada ao fato da Igreja Metodista não estar 

presente na própria comunidade onde estão os meninos e meninas atendidos/as pelo 

PMMR, sendo que eles acabam indo para as Igrejas Pentecostais e Neo-Pentecostais 

que estão presentes em suas comunidades: 

Se tivesse uma Igreja Metodista na Comunidade, uma referência lá. Alguém 

que eles falassem: ah, eu conheço essa pessoa. Aí, vê que é legal, eles estariam 

indo. Porque essa coisa espiritual é muito forte também, eles precisam ser, eles 

querem, sentem a necessidade (Cidinéia, entrevista de 22/05/2012, anexo 04). 

A impressão que se tem é que o cuidado ético do educador, de não influenciar as 

crianças para irem à sua igreja, se apresenta como dificuldade e barreira para a 

integração desses meninos e meninas com a Igreja Metodista; ao mesmo tempo em 
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que o fato de não haver a integração de meninos e meninas atendidas pelo PMMR e a 

Igreja Metodista tornou-se fator importante nas decisões que levaram à ruptura, ao 

distanciamento.  

Um desafio que se apresenta na análise é a busca de uma alternativa para 

promover a integração de meninos e meninas atendidos pelo PMMR sem ferir os 

princípios éticos de laicidade e autonomia do PMMR, ou a liberdade de crença dos 

meninos e meninas. Sobre a laicidade e esse cuidado ético da direção do PMMR, 

Cidinéia esclarece:  

Então, a gente tem uma coisa assim: não vamos levar ninguém para religião 

nenhuma. Para todos os educadores a orientação é: não, vocês não têm que 

levar nem para essa nem para aquela. A gente tem que colocar: a gente tem fé, 

a gente acredita em Deus; tem que respeitar, porque aqui tem menino que vai 

no Candomblé, tem famílias que vão no Candomblé; tem famílias que são 

evangélicas, tem famílias de todo tipo. [...] Acho que, nesse sentido ele 

manteve o foco em ser educador, trabalhar com os direitos humanos. Então, ele 

fez assim, ele cuidou dessa parte. Acho que o projeto, em si, de levar para 

Igreja, acho que nunca fez; o projeto não fez isso (Cidinéia, entrevista de 

22/05/2012, anexo 04).  

Colocada a pergunta, se o distanciamento evidencia a autonomia e o 

fortalecimento do PMMR enquanto organização não governamental e laica; ou, se 

evidencia a negligência ou omissão da Igreja na ação mais efetiva junto ao PMMR. A 

resposta indica que “esse distanciamento provocou uma reação e o fortalecimento, 

como decorrência o fortalecimento do trabalho”, a ponto de a direção do PMMR se 

reunir na própria Universidade Metodista buscando parceria e apoio. O fortalecimento 

surge também como “uma forma de sobrevivência. Eu senti muito que a Igreja tivesse 

deixado”, conclui (bispo Nelson, entrevista de 06/06/2012, anexo 07). Contudo, era o 

tempo de entrada de um novo bispo presidente da Terceira Região com nova equipe 

assessora e aquele afastamento poderia inclusive indicar a necessidade de 

reformulação das parcerias e da relação da Igreja Metodista com o PMMR. 

Sobre os ganhos e as perdas desse período, nos deparamos com o fato que o 

Marquinhos, cuja trajetória no PMMR inicia na condição de beneficiário de suas 

ações já no início das atividades, contratado como educador de rua em 1985, agora 

assume a direção do PMMR em 1995 e começa o que era considerado um sonho pelas 

pessoas que lá trabalhavam:  

A autonomia dos meninos caminharem com as próprias pernas com 

protagonismo, e com o sonho de quem pensou nos anos 80, esse Projeto; era 

exatamente do povo assumir a bandeira e fazer a caminhada com suas próprias 

pernas (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09).  
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À pergunta se o não protagonismo da igreja fortalece o protagonismo dos 

próprios meninos, Marquinhos responde: “Não. Eu acho que o protagonismo da Igreja 

junto com o PMMR, talvez daria outros frutos. Deram alguns. Perdemos 

possibilidades de fazer outros frutos” (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 

09).  

A constatação é que, embora tenha acontecido a autonomia e o fortalecimento da 

identidade do PMMR, houve perdas significativas com o distanciamento da Igreja, 

gerando fragilidade institucional para o PMMR que precisa de suporte político. Isso 

faz a diferença quando se tem de lutar contra o extermínio, quando se tem crianças na 

rua precisando de apoio financeiro e suporte político. Nesta circunstância é muito 

importante poder contar com o respaldo da Igreja, da Faculdade de Teologia, da 

Universidade, com seu apoio histórico e uma atuação que vem do envolvimento 

ecumênico e da idéia de construir juntos (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, 

anexo 09). O distanciamento da Igreja Metodista enfraquece o PMMR, obrigando-o a 

se reorganizar e se desdobrar para continuar contando com apoio dos metodistas e 

com os apoios internacionais. Mas, o PMMR precisa ir encontrando novos caminhos, 

novas estratégias e perspectivas de continuidade, até que não haja mais meninos e 

meninas nas ruas. Contudo, diante das decisões que provocaram o distanciamento, 

encontramos a afirmação do respeito às deliberações e a consideração da importância 

do apoio das pessoas e também da instituição em vários momentos: 

A gente sabe que mudou, respeita as deliberações internas, os espaços 

decisórios, as opções da Metodista. Mas, nós sentimos a falta dos metodistas. 

Não deixamos de ter, todo esse período na história, isso é importante, mas 

muitas vezes como pessoas, como grupos de resistência, como indivíduos. 

Mas, institucionalmente, por exemplo, em várias áreas de troca (Marquinhos, 

entrevista de 19/07/2012, anexo 09). 

Sobre o distanciamento da Igreja em relação ao PMMR, temos a perspectiva de 

Luiz Roberto que afirma sua convicção de que: 

Ela se afastou, porque o movimento ficou muito forte, o movimento fez 

acordos com o Poder Público, [...] além de alguns apoios internacionais [...] 

Eles aprenderam [...] que é possível conseguir apoios outros que não só aqueles 

tradicionais (Luiz Roberto, entrevista de 05/06/2012, anexo 06).  

Mais do que caracterizar a negligência e omissão das instituições religiosas, o 

distanciamento também caracteriza a eficiência e autonomia do PMMR que se 

fortaleceu, que amadureceu e encontrou caminhos para sua auto-gestão:  

Nos momentos mais dramáticos, a Faculdade de Teologia, a Zeni, Igreja 

Metodista, estiveram. O momento dramático passou para todo mundo [...] As 
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dificuldades continuam; você não tem a tragédia visível da chacina, da 

violência da morte, tal. Então, para mim, se trata de uma etapa política. Uma 

etapa política que se torna quase dispensável como instituição. Por quê? Porque 

essa moçada cresceu, cresceu de tal maneira que eu nunca ouvi um desses 

meninos da liderança, que às vezes eu conheço melhor, reclamar da Igreja 

Metodista. (Luiz Roberto, entrevista de 05/06/2012, anexo 06). 

As mudanças no cenário político e econômico também precisam ser 

consideradas. Temos “um governo que interfere profundamente na sociedade, como 

outros não fizeram, esse é um governo de intervenção” (Luiz Roberto, entrevista de 

05/06/2012, anexo 06). O poder público vem ocupando maior espaço em algumas 

áreas que antes ficavam para iniciativa da sociedade. Isto, embora possa representar 

significativo ganho para a sociedade, também pode causar sérias dificuldades para as 

ONGs que atuam nessas áreas e precisam das parcerias com o poder público e 

recursos para a continuidade de seus projetos, como é o caso do PMMR. Neste 

sentido, Marquinhos ressalta que:  

A luta por um Estado forte, presente nas políticas sociais para as camadas 

populares, mais desfavorecidos, isso é uma luta histórica do Projeto, dos 

movimentos sociais, das igrejas populares, uma marca de um partido 

progressista. Aí nós estamos falando a mesma língua e acreditamos nisso. 

Caminhando na mesma direção, nós estamos somando (Marquinhos, entrevista 

de 19/07/2012, anexo 09).  

Por outro lado, a constatação que se faz é que o mesmo Estado que vem se 

fortalecendo, também está se burocratizando e não consegue dar conta da grande 

demanda nessas áreas que eram ocupadas pelas ONGs. A retirada de algumas 

instituições históricas vai causando uma lacuna muito grande dessas situações e, 

consequentemente, provocando o enfraquecimento do processo democrático, junto 

com a precarização dos serviços prestados à população. A tendência de ocupação de 

espaços pelo poder público, aliada à burocratização, é vista com muita preocupação 

pelas pessoas envolvidas no chamado terceiro setor. 

Há necessidade de buscar novos caminhos, novas parcerias, fazer novos acordos, 

para afastar a ameaça de que o PMMR deixe de existir, como é o caso de muitas 

ONGs, devido às novas abordagens e intervenção do governo nas questões sociais. 

Neste sentido, temos a afirmação de importância do PMMRo: “Ai das crianças 

excluídas desta região, de um belo grupo de centenas, senão milhares, senão fosse o 

Projeto. Elas sobreviveram pelo Projeto” (Luiz Roberto, entrevista de 05/06/2012, 

anexo 06).  
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É lembrado o sonho das pessoas que trabalharam no início do PMMR: que ele 

termine bem rápido, quando já não houver mais crianças nas ruas. Como há muita 

dificuldade para que o sonho se realize, é ressaltada a importância de que o trabalho 

continue, sempre observando os princípios sobre os quais ele foi estabelecido:  

A gente sabe que esse processo de conquista de direitos e um processo longo. 

Ele vai atravessar gerações. E o Projeto, do jeito que nasceu, como ele era, na 

verdade, ele terminou, porque hoje ele é uma Organização Não Governamental 

que apóia e, ainda, continua lutando pela conquista dos direitos das crianças e 

adolescentes. Porque esses direitos ainda não são respeitados, as crianças e 

adolescentes das periferias, as crianças e adolescentes empobrecidas, elas não 

têm, ainda, acesso nem à educação, nem à saúde, à moradia digna. (Zeni, 

entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

Diante da sinalização da liderança regional de que a Igreja Metodista é que 

estaria gerenciando o PMMR, “os diretores que estavam na frente naquele momento 

junto com a gente (outras pessoas envolvidas) achou que não era esse o caminho, o 

caminho de diálogo de construção de conjunto, durante muito tempo”, afirma 

(Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). A própria recusa da Igreja 

Metodista de que se pudesse utilizar o nome da AMAS – Associação Metodista de 

Ação Social para registrar o PMMR junto ao Conselho Municipal contribuiu para a 

criação de CNPJ próprio, que é de 1992, ajudando a fortalecer a identidade do PMMR. 

Mesmo após a ruptura e o PMMR ter seu próprio CNPJ e registro como ONG, 

consta que “a primeira, a segunda e a terceira presidência da diretoria, são todas de 

metodistas. Todos de pessoas da Igreja Metodista, não todo o corpo. Não por força de 

decreto, mas pela própria construção que ajudou a fazer, pela própria caminhada 

(Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 09). O rompimento não impediu que 

pessoas que sempre tiveram compromisso com o PMMR continuassem apoiando, 

mesmo que de forma indireta.  

As parcerias internacionais são fatores que acabam favorecendo a permanência 

de certo apoio e presença da Igreja Metodista Nacional e Regional no PMMR, até 

porque o repasse de verba das parcerias ainda conta com a mediação da Igreja 

Metodista: “não dá para vocês abandonarem os meninos. Não dá para chegar, depois 

de uma história dessa, duma caminhada dessa, e os meninos não terem mais a 

presença dos metodistas” (Marquinhos, entrevista de 19/072012, anexo 09).  

Por outro lado, houve muitas perdas: pessoas deixaram de estar presente e de 

participar das ações, parcerias foram encerradas ou inviabilizadas; os convênios com o 

IMS foram perdendo força e se extinguindo; diminuiu o número de estudantes de 



 115 

teologia que procura o PMMR para fazer seus estágios em promoção humana; a 

referência que a Igreja Metodista e suas instituições representam na hora de enfrentar 

alguma adversidade ou pleitear algum direito perdeu a sua força.  

Quando o PMMR nasceu a Igreja Metodista estava presente, apoiando, dando 

cobertura e cedendo pessoas para cooperar nos trabalhos: “esse é o projeto de Deus 

para vida, é o projeto de justiça, projeto de direito, projeto de acolhimento, 

especialmente dos mais pequeninos irmãos e irmãs. Acho que é isso!” (Zeni, 

entrevista de 07/06/2012, anexo 10). Outro ponto lembrado é que o PMMR sempre foi 

ecumênico e comunitário, priorizando o protagonismo dos meninos e meninas. Neste 

sentido, “quando estes e estas estavam prontos para assumi-lo, transformou-se numa 

ONG e segue até hoje assim”; quando “esses meninos e meninas, e educadores e 

educadoras estavam prontos para assumir o PMMR, a igreja não segurou” (Zeni, 

entrevista de 07/06/2012, anexo 10). E eles estão prosseguindo, sempre contando com 

o apoio de metodistas. Até hoje a Faculdade de Teologia, a UMESP e a Igreja 

Metodista continuam apoiando o PMMR. Neste sentido se compreende que:  

Não, é uma instituição minha: vai com Deus meu filho, eu estou te 

acompanhando. Então, ela muda o papel e ela ainda: você vai com a minha 

benção, eu ainda sou seu pai sua mãe, seu amigo, seu companheiro; estou com 

vocês. Isso eu sinto, ainda, da parte das nossas igrejas, das nossas instituições, 

ali, que continuam apoiando, de muitos metodistas que eles não estão sozinhos, 

nós ainda estamos juntos. Se precisar, a gente acode; a gente esta lá para dar o 

apoio, o suporte; e, agora, eles é que dizem para nós o quê é que eles precisam, 

e o quê eles querem de nós (Zeni, entrevista de 07/06/2012, anexo 10).  

Embora as dificuldades com o distanciamento da Igreja Metodista e de outras 

instituições e agentes religiosos, é um tempo de maturidade e autonomia que precisa 

ser valorizado. Ainda há espaço e, até, necessidade da presença e envolvimento da 

Igreja Metodista, assim como de outras igrejas, mas é necessário que isto seja feito 

com muito cuidado:  

O grande salto dos anos 80, o grande salto das igrejas progressistas, dos 

movimentos populares, era você ter a capacidade exata de não criar a 

dependência institucional. Você criar uma instituição que fique eternamente na 

dependência, ou seja, a Metodista neste sentido é sábia, tem os seus resultados 

de o Projeto não ser dependente (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, anexo 

09). 

 A importância da parceria que é chamada de “um projeto companheiro” é 

ressaltada pelo entrevistado, com a necessidade de ser considerada e revisada:  

No DNA do Projeto Meninos e Meninas de Rua, se você vai buscar, tem, você 

vai encontrar no DNA dele a presença dos metodistas, desde essas primeiras 

participações a esse envolvimento muito mais sólido, mais composto, a partir 
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dos anos 80, e que se mantém até hoje (Marquinhos, entrevista de 19/07/2012, 

anexo 09). 

O fortalecimento do PMMR é apontado como uma necessidade. Entretanto, é 

evidenciado nas entrevistas com as pessoas envolvidas na coordenação, hoje, que, 

quando se lida com um problema, por exemplo, de risco de vida, faz toda a diferença 

poder contar a força de uma presença e palavra institucional.  

Neste sentido, a parceria e apoio da Igreja Metodista e outras instituições e 

agentes religiosos continua sendo considerada muito importante e necessária, como 

ser verifica nos estudos realizados. 
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Conclusão: 
 

Através deste trabalho se procurou analisar a participação da Igreja Metodista no 

PMMR, denominado neste trabalho de PMMR. Para isso, foi preciso identificar o 

contexto vivenciado em nível nacional, na Região do Grande ABC e na Cidade de São 

Bernardo do Campo no final dos anos 70 e início dos anos 80, especialmente 

relacionado à questão do emprego, da moradia, da segurança, dentre outros fatores 

que determinam as condições de vida das pessoas com suas famílias e nas suas 

comunidades. Todos esses fatores contemplados nos conceitos de vulnerabilidade 

social e de exclusão social em que nos apoiamos. As informações levantadas e a 

análise realizada neste trabalho possibilitaram verificar o ambiente interno da Igreja 

Metodista no período em que ações pastorais de cuidado para com crianças e 

adolescentes em situação de rua deram origem ao PMMR, especialmente através de 

reflexões que foram feitas e publicadas, de decisões que foram tomadas e de 

documentos que foram produzidos e aprovados. Os dados levantados sobre a origem e 

desenvolvimento do PMMR, bem como a sua relação com a Faculdade de Teologia e 

Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS, e com a Associação Comunitária de 

São Bernardo do Campo, demonstram a importância das ações em parceria da 

iniciativa de pessoas e instituições da sociedade civil com o poder público.  

Ao descrever a condição de vulnerabilidade e exclusão social de pessoas e 

famílias, especialmente de crianças e adolescentes, bem como as práticas pastorais de 

agentes e instituições religiosas, especialmente da Igreja Metodista, se procurou 

identificar e analisar as razões e conseqüências do distanciamento desses agentes e 

instituições em relação ao PMMR. 

Não há dúvidas sobre a importância do trabalho realizado pelo PMMR junto aos 

meninos e meninas de rua de São Bernardo do Campo, desde o seu início até o presente, 

inclusive nas outras duas unidades que surgiram a partir dessa rica experiência e que se 

mantém vinculadas ao PMMR de São Bernardo do Campo: a unidade do município de 

Guarulhos SP que foi iniciada em 2003 e a unidade do município de Diadema SP que 

foi iniciado em 2008. Uma Organização Não Governamental – ONG que chega a ser 

referida como “a mais tradicional e respeitada entidade de defesa dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes de São Bernardo do Campo, com atuação nacional e 
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internacional”;
38

 que tem contado, desde a sua origem, com parcerias e ações de 

instituições e agentes religiosos com suas práticas pastorais, além do apoio e parceria 

com o poder público e outras instituições da sociedade civil.  

Muito importante a parceria da Igreja Metodista, desde a origem do PMMR e no 

decorrer de sua historia, ao lado de outras instituições religiosas, tanto que a Igreja 

Metodista é referida como um “porto seguro” onde a direção do PMMR recorre 

sempre que precisa. Os depoimentos colhidos nas entrevistas anexadas, também 

ressaltam a importância dessa parceria e apoio desde o início do PMMR. Mesmo com 

o distanciamento verificado, a parceria com a Igreja Metodista, agora mais a nível 

institucional e diretivo, ainda é considerada como muito importante para o PMMR e 

as pessoas que respondem pela sua administração. 

A presença da Igreja Metodista junto ao PMMR aconteceu de diversas formas, 

como se pode perceber no levantamento de informações de documentos e nos 

depoimentos colhidos: a presença e atuação de agentes religiosos com práticas 

pastorais no atendimento a meninos e meninas em situação de rua, inclusive contando, 

em alguns casos, com a nomeação da autoridade eclesiástica para essa função; a 

atuação de pessoas ligadas à Igreja que, mesmo sem ter a nomeação da autoridade, 

ocuparam ou ocupam até hoje, funções no conselho diretor e também na direção 

executiva do PMMR; a parceria para serviços específicos e a mediação para contatos 

visando novas parcerias ou manutenção das existentes, bem como o recebimento de 

verbas dos convênios com organismos e igrejas internacionais, o que é feito através da 

Sede Nacional; a prestação de algum serviço através dos quadros de pessoal ou 

estrutura das instituições de ensino, da Sede Nacional, das Sede Regional e das 

próprias igrejas locais; o uso ou o simples aparecimento do nome da igreja, de suas 

instituições ou de seus representantes, ao lado do PMMR no trato com o poder público 

e com outros seguimentos da sociedade civil. A presença da Igreja Metodista com 

apoio formal e institucional ainda existe e é bastante significativa para o PMMR, mas 

encontra-se fragilizada, conforme evidenciado nesta pesquisa. 

Assim como a igreja é apontada como importante para o PMMR, a contrapartida 

não pode ser apenas o uso do PMMR como vitrine para mostrar a ação social da 

Igreja. O PMMR tem muito a oferecer para a Igreja Metodista em termos de referência 

e aprendizado para a sua atuação junto às pessoas excluídas da sociedade, inclusive no 

                                                 
38 Direitos Humanos – Câmara Municipal realiza homenagem ao Projeto Meninos e Meninas de Rua, 20 

de setembro de 2007 – www.direitos.org.br Acessado 20 de março de 2012. 

http://www.direitos.org.br/
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projeto de formação ministerial desenvolvido pela igreja através da Faculdade de 

Teologia. 

Dentre todas as formas relacionadas acima, do envolvimento da Igreja Metodista 

com o PMMR, a que mais caracteriza sua presença e atuação é a que coloca pessoas 

envolvidas no PMMR com práticas pastorais. 

Contudo, as informações e dados levantados confirmam a suposição inicial de 

que atualmente não se verifica a existência de práticas pastorais de agentes e 

instituições religiosos no PMMR. As pessoas que trabalham no PMMR hoje, embora 

sejam competentes e dedicadas, são profissionais contratados ou voluntários das 

próprias comunidades dos meninos e meninas que estão nas ruas, que atuam como 

educadores sociais de rua ou respondem pela direção e administração. Mesmo os 

alunos e alunas de teologia que procuram o PMMR para desenvolverem o estágio 

obrigatório em promoção humana, ou não estão presentes, ou são absorvidos na sua 

maioria por atividades de cunho mais burocrático e administrativo, sem que haja 

significativo envolvimento com as pessoas atendidas. 

A ausência de práticas pastorais no quotidiano do PMMR, a não ser em 

situações pontuais quando agentes religiosos são chamados para alguma celebração, é 

confirmada nos depoimentos das pessoas entrevistadas que atuam no PMMR 

atualmente.  

A pergunta que se procurou responder no capítulo III é sobre as razões e 

conseqüências do distanciamento dos agentes e das instituições religiosas, com a 

consequente interrupção das práticas pastorais no PMMR. 

Quanto às razões do distanciamento é evidente que ocorreu de forma mais 

consistente na transição de liderança regional da Terceira Região Eclesiástica da 

Igreja Metodista, a partir de 1992, quando o novo bispo assumiu a presidência da 

Região e compôs nova equipe de liderança e gestão. Como se verifica na pesquisa, em 

1992 não consta, como em anos anteriores, a nomeação da pastora Zeni de Lima 

Soares para o “Ministério do Menor” ou “Pastoral do Menor”. Em contrapartida, 

consta a nomeação de Holney Antônio Mendes como aspirante ao presbiterado, com a 

indicação de que é o 2º ano, para o PMMR e não mais para o “Ministério do Menor” 

ou “Pastoral do Menor” como acontecia anteriormente; consta também a nomeação de 

Onésimo Genari como aspirante ao presbiterado, com a indicação de que é o segundo 

ano, para a Diretoria Regional de Crianças e não mais para o “Ministério do Menor”, 

“Pastoral do Menor” ou “Projeto Meninos e Meninas de Rua” (EC de abril/1990, 
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encarte). Em 1994, nas nomeações episcopais da Terceira Região Eclesiástica, aparece 

Zeni de Lima Soares como “cedida para a Área Geral (UNIMEP – Universidade 

Metodista de Piracicaba)” e não consta mais as nomeações para o PMMR ou outro 

nome adotado em outros tempos (EC de fev/março de 1994); fato que se repete nos 

anos seguintes.  

A nomeação pastoral feita pelo bispo presidente da região é ressaltada como 

importante por ser a forma oficial de manter ou retirar a presença das práticas 

pastorais no PMMR, mesmo que não seja a única forma. 

Não significa que a responsabilidade seja do bispo que assumiu a presidência da 

região, ou das pessoas que compuseram sua equipe de trabalho como liderança 

regional. É fato que muitos outros fatores estiveram presentes e influenciaram as 

decisões e os procedimentos que levaram ao distanciamento da Igreja Metodista do 

PMMR.  

Há fatores que não foram analisados nesta pesquisa. Não tivemos, por exemplo, 

acesso a opinião das agências que financiavam o PMMR. Também não analisamos as 

mudanças no mundo ecumênico. O principal motivo identificado é que o PMMR 

amadureceu, se fortaleceu e foi encontrando seu próprio caminho, formando sua 

própria identidade, independentemente dos caminhos trilhados ou indicados pela 

Igreja Metodista. Sua própria natureza, com suas práticas ecumênicas, inclusive 

envolvendo grupos não-cristãos, como é o caso do Islamismo e Candomblé 

mencionados em depoimentos, se apresenta como fator de divergência e dificuldade 

de entendimento com setores mais conservadores e carismáticos da Igreja Metodista. 

Não é segredo que a questão ecumênica sempre foi objeto de divergência na Igreja 

Metodista, culminando inclusive com a decisão conciliar em 2006, de retirada dos 

órgãos ecumênicos em que haja a presença da Igreja Católica Apostólica Romana. A 

divergência que culminou com a decisão em 2006 já vinha aparecendo em muitas 

outras situações e momentos na Igreja Metodista, como é o caso do seu envolvimento 

com o PMMR. Também o posicionamento político ideológico do PMMR, mais 

identificado com a “esquerda”, parece ser um fator que contribuiu para que houvesse o 

distanciamento. Mas, cabe indicar que este fator não foi objeto de análise aprofundada 

nesta pesquisa. 

É preciso considerar também o aspecto da omissão ou negligência da igreja no 

que diz respeito ao seu envolvimento e comprometimento com a questão social. A 

convivência com o expediente de muitas igrejas permite afirmar que há a tendência de 
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se dedicar mais cuidados para as questões internas e valorizar as ações que estão 

voltadas para dentro da própria igreja, em detrimento das ações que estão voltadas 

para fora e que não trazem resultados diretos para promover o seu crescimento. A 

Igreja Metodista, embora as diversas expressões do seu compromisso com as classes 

marginalizadas e com a exclusão social, não é imune a essa possibilidade, como se 

pode verificar. 

Mas, a impressão que se tem é que o aspecto da identidade do PMMR que vai 

encontrando o seu próprio caminho e que se recusa a se afinar com a forma de ser da 

Igreja Metodista, é o fator determinante para o distanciamento experimentado. 

Quando a Igreja Metodista, por volta de 1993, tentou tomar as rédeas do PMMR, 

buscando interferir em sua gestão, houve o posicionamento das pessoas que lá 

estavam no sentido de que o PMMR trilhasse o seu próprio caminho e mantivesse a 

sua identidade e autonomia. 

Quanto às conseqüências, podemos deduzir dos dados levantados e das 

afirmações feitas em depoimentos, que foram positivas e negativas.  O distanciamento 

da Igreja Metodista, bem como das outras instituições religiosas, em relação ao 

PMMR, provocou ganhos e perdas. 

Dentre as conseqüências positivas, pode-se relacionar: o fortalecimento da 

identidade e autonomia do PMMR que busca se próprio caminho e as alternativas para 

a continuidade de sua existência e manutenção de seus programas de atendimentos aos 

meninos e meninas; a constituição da personalidade jurídica própria como ONG, 

composição de conselho diretor e diretoria executiva; o fato de um ex-beneficiário do 

PMMR ser eleito em assembléia para a função executiva de coordenador geral indica 

significativa conquista e indicação de que, de fato é um projeto dos meninos e 

meninas de rua; a concessão pela Prefeitura Municipal, de amplo espaço para 

instalação da Sede do PMMR na região central de São Bernardo do Campo; dentre 

vários outros fatores.  

Como consequência negativa, os depoimentos colhidos indicam a ausência das 

práticas pastorais dos agentes religiosos como perda significativa que marca, 

inclusive, uma diferença importante no caráter do PMMR em relação à forma como 

teve a sua origem e se estabeleceu. O PMMR foi iniciado com as práticas pastorais no 

cuidado de crianças e adolescentes e, hoje, embora a relevância de sua atuação na 

cidade de São Bernardo do Campo, em Guarulhos e em Diadema, essas práticas 

pastorais não estão presentes no seu quotidiano. Também o enfraquecimento da 
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parceria e apoio da igreja e suas instituições na busca de convênios com o poder 

público, com igrejas e organismos internacionais, bem como o oferecimento de 

diversos serviços que sempre foram muito importantes para o PMMR, especialmente 

do Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS e Faculdade de Teologia. O capítulo 

II e também o capítulo III contemplam descrição de diversos serviços que foram 

oferecidos pelo IMS e Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, tais como bolsas de 

estudo para educadores sociais, serviços odontológicos, refeições, uso de salas, 

auditórios e outros espaços, etc.  

Sobre a possibilidade de presença da Igreja Metodista e de outras instituições 

religiosas com suas práticas pastorais no PMMR hoje, os depoimentos são unânimes 

em apresentar um “sim”. Contudo, é importante ressaltar que vários dos depoimentos 

colhidos indicam a necessidade de um cuidado muito grande nessa relação, para que o 

envolvimento não seja com propósito de angariar membresia para a igreja, para que 

seja com o objetivo de “resgate do ser humano”.  

Em 2013 o PMMR completará 30 anos desde a sua fundação. Fato que precisa 

ser celebrado e marcado como reconhecimento do que foi realizado até aqui e os 

grandes desafios que se apresentam à frente. Neste sentido, ressalta-se a afirmação 

feita em depoimento, como que numa profissão de fé: “a gente só vai fechar a porta 

quando não tiver mais crianças na rua. Só se estiverem brincando, passeando, fazendo 

da rua um espaço de sociabilidade e não um espaço de sobrevivência. Esse é o 

desafio!” (Marquinhos, 2012. Depoimento). 

 Afirmação que confirma o registro feito em documento do PMMR, indicando o 

grande sonho, chamado de “uma esperança” das pessoas que estavam na origem e que 

lutaram pelo PMMR: “que o Projeto Meninos e Meninas de Rua deixe de ser 

necessário. Que alcancemos a condição de que nenhuma criança ou adolescente seja 

obrigado a viver na rua” (Estatuto do PMMR).
39

 Também a afirmação de que “é um 

projeto que nasce sabendo que ele, por isso que é projeto, vai ter um fim. Queremos 

fazer de tudo para que esse fim seja o mais rápido possível esse é o nosso desafio”  

(Marquinhos, 2012. Depoimento). Se o PMMR deixar de existir, que não seja por falta 

de apoio parceria, e sim por não haver mais crianças na rua.  

                                                 
39

 Site: www.pmmr.org.br, acessado 20 de março de 2012. 

http://www.pmmr.org.br/
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O PMMR ainda continua sendo o lugar de cuidar da vida e seguir fazendo 

diferença, marcando com a sua ação o lugar da criança e do adolescente na sociedade 

que continua excludente.  

Importante a postura da igreja que, quando os meninos e meninas, com seus 

educadores e educadoras, se mostraram prontos para assumir o PMMR, não segurou: 

“Não, é uma instituição minha: vai com Deus meu filho, eu estou te acompanhando. 

Então, ela muda o papel: você vai com a minha benção, eu ainda sou seu pai, sua mãe, 

seu amigo, seu companheiro; estou com vocês”, afirma Zeni e complementa: “Se 

precisar, a gente acode; a gente esta lá para dar o apoio, o suporte; e, agora, eles é que 

dizem para nós o quê é que eles precisam, e o quê eles querem de nós” (Zeni, 2012, 

entrevista).  

Ao finalizar seu depoimento, Zeni afirma: “Esse é o projeto de Deus para vida. 

É o projeto de justiça, projeto de direito, projeto de acolhimento, especialmente dos 

mais pequeninos irmãos e irmãs” (Zeni, 2012, entrevista). 

A expectativa é que o presente trabalho, além de resgatar a origem do PMMR, 

bem como a participação da Igreja Metodista, também contribua com a reflexão sobre 

essa importante parceria entre igrejas, sociedade civil e poder público. Que haja maior 

engajamento das igrejas cristãs nas comunidades locais onde estejam inseridas, no 

bairro, na cidade, atuando nas questões que afetam a vida das pessoas e da própria 

comunidade. Que as parcerias firmadas não anulem a identidade e autonomia dessas 

organizações civis. Que as práticas pastorais realizadas com crianças e adolescentes em 

situação de rua sejam condizentes com a real necessidade que se apresenta; que tenha 

como alvo promover uma vida digna para todas as pessoas, como é a proposta do reino 

de Deus e o modelo do ministério de Jesus chamado Cristo. 
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Anexo: 01 – Roteiro para Entrevista com Agentes de Pastoral que atuaram no 

PMMR de São Bernardo do Campo. 

 

Entrevista realizada no dia ___de ______ de 2012, às ___h__ 

 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual a sua idade? 

3. Qual o período de sua atuação no PMMR?  

4. Pertencia a qual Igreja na época da atuação no PMMR? 

5. Qual sua condição de filiação na Igreja indicada? Membro (Leigo? Pastor/a? 

Estudante?) 

6. Teve participação na origem do PMMR? 

7. Como surgiu o PMMR? 

a. Quando? 

b. Quem estava junto? 

c. Que tipo de atividades eram realizadas? 

d. Por que em São Bernardo do Campo? 

e. Contava com algum apoio institucional? (Igreja, Poder Público, 

Sociedade Civil). 

f. A Igreja Metodista apoiava o PMMR na sua origem? 

g. Como a liderança da Igreja Metodista via o PMMR? 

h. Considera que a Igreja Metodista tenha se distanciado do PMMR? 

i. Quando a Igreja Metodista deixou de ter protagonismo no PMMR? 

j. Como explicar esse afastamento da Igreja Metodista? 

8. Por que você se envolveu no PMMR? Como aconteceu o envolvimento? 

9. Que tipo de ação pastoral desenvolveu no PMMR? 

10. Como avalia o resultado das ações realizadas? 

11. Qual ou quais os motivos do afastamento? 

12. Atualmente mantém algum contato ou vínculo com o PMMR de São Bernardo 

do Campo? 

13. Outras informações:  
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Anexo: 02 – Roteiro para entrevista com ex-beneficiário do PMMR de São 

Bernardo do Campo. 

 

Entrevista realizada no dia ___de ______ de 2012, às ___h__ 

 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual a sua idade? 

3. Qual o período em que foi beneficiário/a do PMMR?  

4. Que tipo de atendimento recebeu no PMMR de São Bernardo do Campo? 

5. Recebeu algum atendimento de agente de pastoral? (Sim? Não?) 

6. Pode descrever o atendimento recebido? 

7. Qual a freqüência do atendimento? (Mensal? Semanal? Diário?) 

8. Como avalia o atendimento que recebeu no PMMR e qual o resultado em sua 

vida e em sua família? 

9. Mantém algum contato ou vínculo com o PMMR, hoje? (Sim? Não?) 

10. Pode descrever o contato ou vínculo? 

11. Alguma outra informação?  
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Anexo: 03 – Roteiro para entrevista com dirigente/agente ou ex-dirigente/ex-agente 

do PMMR de São Bernardo do Campo. 
 

Entrevista realizada no dia ___de ______ de 2012, às ___h__ 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual a sua idade? 

3. Qual a sua formação? 

4. Qual o período em que atuou ou atua no PMMR de S.B. do Campo?  

5. Pode descrever como e quando conheceu o PMMR? 

6. Como surgiu o PMMR? 

a. Quando? 

b. Quem estava junto? 

c. Que tipo de atividades eram realizadas? 

d. Por que em São Bernardo do Campo? 

e. Contava com algum apoio institucional? (Igreja, Poder Público, Sociedade Civil). 

f. A Igreja Metodista apoiava o PMMR na sua origem? 

g. Como a liderança da Igreja Metodista via o PMMR? 

h. Considera que a Igreja Metodista tenha se distanciado do PMMR? 

i. Quando a Igreja Metodista deixou de ter protagonismo no PMMR? 

j. Como explicar esse afastamento da Igreja Metodista? 

7. Pode descrever também a sua atuação e envolvimento com o PMMR? 

8. Quais funções já ocupou no PMMR e quais as datas? 

9. Pode descrever o trabalho realizado pelo PMMR naquela época e como ele é 

desenvolvido atualmente? 

10. Como você vê a importância do trabalho realizado no Projeto? 

11. O que mudou na atuação do Projeto desde aquele tempo até agora? 

12. Pertencia a alguma Igreja na época de sua atuação no PMMR? 

13. Qual sua condição de filiação na Igreja indicada? Membro (Leigo? Pastor/a? 

Estudante?) 

14. Atualmente ocupa alguma função ou mantém algum contato com o PMMR de 

São Bernardo do Campo? 

15. Pode descrever esse contato ou vínculo?  

16. Alguma outra informação?  
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Anexo: 04 – Entrevista com Cidinéia Bueno Mariano - 22/05/2012 

 

Jonadab: Bom dia! Pode falar seu nome, completo?   

Cidinéia: Meu nome é Cidinéia Bueno Mariano 

Idade? Eu tenho 40 anos 

Jonadab: Qual o período em que vem atuando como dirigente do PMMR de São 

Bernardo do Campo?  

Então, o projeto [...] a gente chama de dirigente, o projeto é uma ONG. Então, ele é 

composto de quadro que é de dirigente, que é a diretoria; e um quadro que é, digamos, 

das pessoas que estão na atuação direta. É diferente, um pouco assim de dirigentes, a 

diretoria: Dirigente é a diretoria. Diretoria é composta por presidente, conselho fiscal e 

secretaria. Isto é a diretoria. Quem está na execução é um coordenador geral e as 

coordenações de unidade. 

Eu estou no Projeto, fazendo parte do Projeto, como funcionária, desde 96. Eu comecei 

a atuar no Projeto como militante, como voluntária desde 1993. Então, já tenho uma 

caminhada aqui dentro. Então, você tem essa atuação de militante, nas ações do projeto, 

depois, então, nessa condição de coordenadora, que é executiva. 

Fui educadora, durante cinco anos, educadora de rua, na atuação direta com os meninos 

e, depois, eu fui para uma área que é mais de intervenção nos espaços de política 

pública. Depois, eu vim para ser coordenadora de unidade. 

Jonadab: Como você se tornou diretora? Por indicação, através desse conselho diretivo? 

Não. Não foi por indicação. É uma coisa que foi acontecendo meio que natural. Fui [...] 

Fiquei muito tempo como educadora, depois comecei a atuar nos espaços e, aí, depois, 

fui para uma área que atuava muito mais na questão de intervenção política e acaba 

dando [...] você acaba conhecendo um pouco mais da dinâmica da ONG. E isso, acabou 

[...] O Marquinhos acabou chamando para eu estar junto com ele, pra essa coisa da 

direção, mais na direção executiva do Projeto.  

Jonadab: E você pertencia ou pertence a alguma igreja cristã, evangélica ou de outra 

confissão? 

Então, na minha formação, eu nasci dentro da igreja. Então, meus pais são evangélicos. 

Eu, desde pequena, vim da igreja. Depois de alguns anos, faz algum tempo que eu não 

sou de nenhuma igreja. Mas, eu vou aos cultos, quando me dá aquela [...] eu vou nos 
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cultos, vou na Metodista, sempre que dá. Mas, não estou constantemente dentro da 

igreja. Eu não faço parte. 

Jonadab: E essa sua origem na Igreja, você pode falar qual era a Igreja?  

Meu pai e minha mãe eram da Congregação Cristã.  

Jonadab: E esse envolvimento na Igreja, sempre foi na condição de leiga? 

É.  

Jonadab: Nunca assumiu função clériga, ou ordenada da igreja?  

Não. 

Jonadab: E, você pode falar um pouco sobre o trabalho do Projeto nesse tempo, que 

você vem atuando, talvez um pouco logo do início e um pouco de como está indo o 

trabalho agora? 

Então, o Projeto, quando começou, o Projeto [...] tinha, era uma coisa pequena, o 

Projeto era pequeno. Atuava no Rudge Ramos, em torno da Metodista (Universidade), 

da Igreja, da Igreja Católica, por ali. Depois veio pro centro aqui de São Bernardo.  

E era uma coisa bem assistencialista, que era de levar lanche pros meninos que estavam 

trabalhando. Aí, com o passar do tempo, começou a perceber que só o lanche não dava 

conta de algumas demandas. E aí, começou a atuar na linha mais de movimento. Era 

uma época, acredito que hoje é bem diferente, era uma época em que os movimento 

sociais estavam [...] naquela coisa (eu: efervescência). É. Então, estava, todo mundo, a 

gente queria [...] a luta por direitos. Então era a luta por direitos. Então, o Projeto atuava 

mais nessa linha do enfrentamento de ter uma lei específica para crianças e 

adolescentes, muito ligado na aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA); de ter os direitos mínimos garantidos. Então, durante muito tempo foi isto. 

Em 98, o Projeto faz a primeira parceria com o Poder público. 

E, era assim: o Projeto era pequenininho e em 98 dá um salto. Aí cresce muito, 

contratando quase 22 pessoas, no quadro todo, e ficou com estrutura muito legal. E deu 

para dar um “up” 

Nesses anos todos, a parceria com a Igreja sempre esteve presente, não tão diretamente 

com pessoas da igreja atuando, mas sempre junto. Então, as pessoas da Igreja estiveram 

na direção, no quadro diretivo mesmo do Projeto. 

E, a atuação daí em 98, começa com o enfoque de trabalhar na linha do atendimento pra 

esses meninos, com as famílias, atendimento de tudo, desde encaminhar para o 
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Conselho Tutelar, até encaminhar para abrigo, para clínica de drogadição, pra fazer o 

atendimento mesmo, para ver o indivíduo que estava precisando naquele momento, e 

continua com a linha de intervenção. De estar num espaço, de ser um movimento. É 

nessa linha que a gente está atuando. 

Em 2003, a gente vai para a [...]segunda unidade que Guarulhos [...]. 

E, lá, também, levou a mesma metodologia daqui, da mesma forma, um convênio legal 

lá em Guarulhos. 

Em 2008, veio para Diadema. 

Jonadab: 2003 e 2008) 

Então, daí, fica três unidades: São Bernardo, Diadema e Guarulhos. Três unidades com 

a mesma metodologia. E isso que a gente vinha falando. 

Jonadab: E, você consegue identificar essa participação da Igreja Metodista, de pessoas 

que estiveram envolvidas e a própria igreja, também, sempre envolvida, como que 

dando um apoio, um respaldo. Mas, esse envolvimento ele estava relacionado a alguma 

Igreja Local, de uma das cidades aqui, ou de São Bernardo, ou do Rudge Ramos, ou 

através da Sede Regional ou Nacional da igreja? 

Eu consigo identificar assim [...] que o relacionamento com a igreja está muito focado, 

opinião minha, particular [...] está focado na questão da Sede e na questão Faculdade de 

teologia (Sede Nacional?), é, aqui não é? (Moema). Está focado ali e na Faculdade de 

Teologia. 

Jonadab: Alguma vez teve alguma Igreja Local, que teve envolvimento, que você tenha 

conhecimento? 

A Igreja do Rudge, não sei porque, as pessoas acabam sendo dali e acaba tendo um 

pouco mais de envolvimento, fica muito próximo ali e a gente está sempre lá. Então 

acaba fazendo algum tipo de: ah, arrecada roupa e aí manda para o Projeto.  

Jonadab: Isso atualmente?  

Atualmente. Arrecada roupa e aí manda para o Projeto. Faz alguma coisa com 

brinquedos, na semana da criança. A Igreja fez alguma coisa de brinquedo, de doação 

brinquedo. A igreja, aqui. Mas é uma coisa muito pontual. 

Jonadab: não depende lá de um projeto da Igreja, de um contrato e de uma parceria 

formal. 

Isso. Não é uma coisa, assim [...] 
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Jonadab: E, outras Igrejas. Você pode dizer se tem alguma outra que tem algum 

envolvimento, eventual [...]? 

Como nasceu numa linha muito, bem ecumênica, era numa época que o pessoal era 

muito ecumênico, tinha participação de várias igrejas. Ao longo dos anos, a participação 

desse pessoal, a gente fazia, sempre fez algum culto [...] a gente fazia culto ecumênico. 

A Margarida sempre participou muito com a gente. Agora que teve uma 

(distanciamento, um pouco) [...] Ela não [...] Mas essa coisa [...] teve a determinação 

que não pode mais participar, não pode mais fazer. Então, ela deu uma segurada. Ela fez 

umas coisas muito bonitas aqui. De fazer aquelas rodas, tinha padre, tinha pastores de 

outras igrejas, veio até um pessoal do Islam, dos mulçumanos. A gente chegou a fazer 

uns momentos muito legais. 

Quem tem uma aproximação muito [...] não muito forte, mas que ajuda em alguns 

momentos, é o pessoal que é da Igreja Católica, mas, em pareceria com as entidades que 

[...] Você conhece o padre Léo? (eu: acho que já ouvi falar do Padre Léo). O Padre Léo, 

porque vem desde lá de trás. Mas, não de ajudar. De fazer alguma coisa junto, por 

exemplo, vai participar de algum movimento, eles participam junto, mesmo porque já 

tem outras entidades que eles apóiam. 

Agora, o pessoal do Islam, que é aqui da Mesquita, eles tem dado algum apoio, muito 

pontual, mas é um apoio legal, por conta do movimento negro. Muitos meninos que 

foram para o movimento negro, que participavam aqui do projeto, hoje, estão no Islam. 

Tem algo mais que você gostaria de falar, que você lembrou e que considera 

importante? 

Acho que, se você conseguir, essa coisa que eu achei muito interessante, que está 

colocando aí: uma pesquisa com relação ao Projeto com a Igreja Metodista é 

importante, porque é muito próximo [...] Qualquer coisa [...] Uma coisa, é fato: se a 

gente precisa de alguma coisa, se tem um problema aqui, a gente corre para lá [...] (eu 

sei). Você entendeu? É o nosso “porto seguro”. Não tem [...] Isso para mim é muito 

claro.  

Jonadab: A Faculdade de Teologia, a Sede Nacional também, é uma referência para 

esses momentos? 

Sim, para esses momentos. 

Jonadab: É correto dizer que a Igreja tem, ela ainda mantém esse apoio formal para o 

Projeto? 
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Eu acredito que é uma troca, acho que para a Igreja é importante a relação que mantém 

com o Projeto e para a gente também é importante. Quando vem gente de fora, para 

conhecer o trabalho social da igreja, é aqui que (é, a igreja tem essa referência). É aqui 

que vem. E pra gente, quando a gente está precisando de um respaldo, é lá que a gente 

corre. Então, acho que é uma troca, uma experiência muito forte. 

Jonadab: Uma outra questão [...] Existe alguma ação pastoral, de pastores ou pastoras, 

hoje, no cuidado das crianças? Alguma pessoa que tem essa característica de agente 

pastoral?  

Não.  

Jonadab: Não tem essa atuação. 

Não. 

Jonadab: E, foi uma atuação marcante no início, não é? Nós tínhamos pastoras, pastores 

e leigos que se envolveram nas ações? Hoje tem essa mudança? 

A Zeni fala muito disso. Qual que é a diferença? Os pastores que tinham aqui, eles 

tinham uma atuação [...] digo, mais humana, no sentido de ver a necessidade humana. O 

que a gente tem nesse pessoal mais novo, porque até uns dois anos atrás (gravação 

interrompida para Cidinéia atender telefone). 

Nova gravação:  

Jonadab: Continuando, então, Cidinéia, você estava falando sobre esse envolvimento de 

pastores e pastoras. E você ia dizer que há uns dois anos alguma coisa estava 

acontecendo [...] 

Até uns dois anos, a gente tinha os estagiários da Faculdade de Teologia. Estavam aqui 

com a gente. E, que a gente tentava fazer? Que os estagiários se envolvessem com os 

educadores na linha de trabalhar da mesma forma que os educadores estavam 

trabalhando e não na questão da evangelização. Porque, o que acontecia?  

Lá atrás, que é o que eu percebo. Talvez a Zeni possa falar um pouco melhor com você 

sobre isso, qual era o papel das pessoas que vinham, dos pastores, como trabalhavam, 

que era a questão mais humana, a questão do resgate, do resgate do ser humano. 

Hoje, o que eu sinto, pode ser um certo preconceito meu. Às vezes os meninos vêm com 

coisa mais da evangelização, que é evangelizar para a Igreja (fazer membresia, para 

conseguir pessoas para [...]) isto! (Você percebe que isso acabou desfigurando um 

pouco, interferindo um pouco [...]) Não. Acho que não. A gente conseguia manter [...] ir 
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conciliando. Eu estou te falando de quando a gente conversa com eles e a gente tem essa 

percepção. Eles não atrapalhavam, porque a gente conseguia ir controlando. Não teve 

problema. Nesse sentido, não teve problema nenhum. Eu digo quando a gente conversa 

com eles você vê que eles tem [...] eles parece que vêm meio que determinados assim: a 

gente precisa evangelizar, para criar novos membros, alguma coisa assim. 

E, acho que não é uma coisa, assim, da Metodista. Acho que é o momento histórico que 

a gente está vivendo. Não é uma coisa da Igreja, acho que só da igreja [...] Mesmo te 

falo com os educadores. Os educadores não são de igreja. Eu lembro quando eu fui 

educadora, quando [...] o pessoal [...] era educadora, a gente tinha uma paixão. Sabe 

essa coisa da paixão, de mudança de mundo? A gente quer uma sociedade diferente. 

Hoje os educadores não têm isso. 

Jonadab: Os educadores, hoje, eles são profissionais, são contratados, ou tem 

voluntários também? 

Não. Os educadores [...] não tem mais voluntários. Hoje tem mais, tem mais [...] que 

seja prestadores de serviços, autônomos (eu: são pedagogos, assistentes sociais,?) de 

diversas áreas de humanas, sempre na área de humanas. Mas, você vê que o perfil é 

diferente. Antes [...] Eu não sei qual a sua idade (eu: 46). A gente vem [...] a gente 

pegou uma época que a gente tinha essa coisa mais aguçada da questão da história, da 

gente, acho que [...] a molecada que vem hoje (eu: trabalho mais engajado mesmo nas 

questões da vida). Você queria alguma coisa de mudança. Você via a necessidade de 

acreditar em alguma coisa. Hoje, essa molecada não tem [...] Parece que está tudo 

resolvido. Até a coisa mais simples assim, de você [...] de dar um encaminhamento, às 

vezes demora. De um menino que você fala: não, você não pode demorar tanto tempo 

para fazer. Você vê que falta [...] 

Jonadab: Mais uma última, talvez a última: Seria então correto a gente dizer que, 

considerando trabalho, o envolvimento que tinha das pessoas, lá no início, nas ações do 

projeto, até essa questão de que tinha os alunos que faziam estágio aqui, da Faculdade 

de Teologia e que hoje não tem. Que houve um distanciamento da Igreja? Acabou 

havendo, entre a igreja e o projeto, não por culpa de um e de outro, mas alguma coisa 

levou a um distanciamento? 

Eu digo assim: [...] no tempo que estou aqui. Acho que não houve um distanciamento. 

Não acredito num distanciamento, porque a igreja sempre esteve presente. 



 137 

O que houve, talvez, as pessoas [...] lá atrás a gente sempre teve no quadro executivo do 

projeto [...] uma coisa é a direção. E, hoje a igreja está na direção do Projeto, não está na 

execução. Durante muito tempo, a igreja também esteve também na execução.  

Então, acho que aí, talvez não tenha sido [...] as pessoas não sei como que foi, foi 

saindo. O Onésimo, você conhece o Onésimo? (eu: não, de nome [...]) Então, o 

Onésimo é metodista. Ele foi coordenador. Quando ele saiu, passou um ano que eu fui 

[...] com o Ademar e com Marquinhos [...] um ano, um ano e meio. A última pessoa foi 

o Onésimo. Então, acho que a hora que o Onésimo saiu deu uma [...] A Sandra, você 

conhece a Sandra Correia? (eu: não, pelo nome não estou lembrando). Ela também é 

metodista. Ela, durante muito tempo foi coordenadora do projeto. Essa função que eu 

tenho hoje, ela que exerceu durante muito tempo. (antes de você?). Antes do Onésimo. 

Mais antiga ainda. [...] Então, ela, a Sandra foi coordenadora, depois foi o Onésimo, 

coordenador [...] todas as pessoas ligadas à Metodista. E, quando o Onésimo saiu, aí 

teve essa quebra. Porque aí não veio mais ninguém [...] E a quebra aconteceu, que eu 

tento [...] quando a atuação mudou, a atuação que eu digo dos estagiários da Faculdade 

de Teologia (eu: quando passou mais a ser, de querer evangelizar, de querer fazer [...]). 

porque este povo que estou te falando: a Sandra, era da teologia; o Onésimo, da 

teologia; o Olnei, da teologia; o Wesley Cardoso, que é sobrinho da Zeni, foi educador 

aqui durante muito tempo, da teologia; a gente teve o Alexandre, o Alexandre foi 

educador aqui, que é esposo da Luciana ([...]eu: o Alexandre, como aluno?) Ele foi 

aluno estagiário, e depois, a gente contratou ele como educador. Ele ficou aqui como 

educador também. Depois do Alexandre, não veio mais ninguém.  

Porque daí o perfil mudou. Porque mesmo, os meninos vinham, eles vinham assim: a 

gente quer cumprir uma carga horária (preencher um relatório). Preencher um relatório. 

E, não tinha muito envolvimento (eu: isso trazia perdas, por falta desse envolvimento 

maior, mais de paixão, de [...]) de, de repente dizer: Eu posso vir participar de uma 

atividade com vocês, eu posso de repente, sei lá [...]. 

Jonadab: Você considera que hoje tem espaço para esse envolvimento de, seja com os 

alunos, ou com pastores, que queiram estar mais presente? 

Eu acredito que sim. Eu não sei. O pessoal, às vezes vem com muito preconceito, pré-

conceito [...] e aí acho que as pessoas têm que se despirem disto, de alguns pré-

conceitos. Você vai encontrar muitos meninos na rua que é filho de candomblé. Você 

vai encontrar muitos meninos na rua que é homossexual. Acho que, se as pessoas 
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vierem despidas disso: ah, não, eu vou fazer uma cura. Porque a gente não faz isso [...] 

(gravação interrompida por falta de memória [...]). 

 

NOVA ENTREVISTA COM A CIDINÉIA - 18 DE JUNHO, 16H06MIN.  

Jonadab: Eu estou aqui novamente com a Cidinéia que é coordenadora do Projeto 

Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo para um complemento da nossa 

primeira entrevista sobre a participação da Igreja Metodista no Projeto.  

Jonadab: Então, boa tarde Cidinéia! É um prazer estar falando novamente com você. E 

gostaria, então, de pedir que, complementando aquela 1ª entrevista, você falasse um 

pouquinho sobre a sua formação, a sua experiência de formação profissional, e também 

como chegou no Projeto Meninos e Meninas de Rua. 

Eu me formei em Ciências Sociais pela Fundação Santo André. E cheguei no projeto 

Meninos e Meninas de Rua em 92. Comecei a participar por conta do Marquinhos, que 

ele [...] a gente tinha alguns amigos em comum. Ele sempre convidava: “vamos lá! Vai 

ter reunião do movimento”. Que o Projeto participa do Movimento Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua. E eu comecei vir para as reuniões do Movimento e, daí, 

depois do movimento, comecei a participar do Projeto mesmo como voluntária.  

Eu fiquei um tempo como voluntária e em 95 em comecei a trabalhar como educadora. 

Em 95 eu vim para o projeto como educadora. E, dai, em 95, eu fiquei 05 anos como 

educadora de rua, depois, até 2000 como educadora de rua. Em 2000 eu comecei a 

trabalhar numa área que chama intervenção e política, aqui dentro do Projeto, que é 

mais atuando em alguns espaços onde [...] porque o Projeto, além do atendimento, 

sempre acreditou que, para poder haver transformação na vida desses meninos, a gente 

tem de intervir em política pública. Então, não adianta nada a gente dar alimentação se 

ele continua dormindo na rua, ele continua fazendo uso de drogas, porque não tem uma 

clínica para ele poder ir. Ele continua sem os seus direitos básicos garantidos. 

Então a gente começou a participar, sempre participou, de alguns espaços que é o 

Conselho da Criança, Conselho de Assistência, Fórum da Criança e da Adolescente, 

Fórum de Assistência. Nesses espaços a gente começou a atuar, eu comecei a atuar, 

nessa área de intervenção, para poder intervir mesmo nessas mudanças. 

Jonadab: Você pode descrever um pouco mais para nós essa condição do educador, da 

educadora de rua, como condição que você exerceu no Projeto?  
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Então, o perfil do Educador. O perfil do educador de rua. O perfil do educador de rua do 

Projeto. Primeiro, Ele tem de ter compromisso, é uma pessoa que tem que ter 

compromisso com a Infância. Então, é básico isso.  

O Projeto tem uma característica de ser ideologicamente de esquerda. Então, são 

pessoas que acreditam na transformação de uma sociedade mais justa. Que as pessoas 

têm o direito de ter algumas coisas, que não fiquem tão à margem quanto essa 

população vive.  

Ele, como te falei, tem de ser uma pessoa que tem compromisso com a infância, que 

conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente, que conheça, hoje, a questão da 

assistência social; então, ele tem de conhecer algumas coisas. Antes, as pessoas 

achavam assim: ah, eu só gostar, só ter o dom, ter a vocação para lidar com a criança, 

basta. Hoje, não funciona mais assim. Hoje, você tem que ter minimamente alguns 

conhecimentos; então, você tem de conhecer o Estatuto, tem de conhecer a Assistência, 

tem de conhecer como funciona cada coisa, Conselho Tutelar; como você lida com o 

Ministério Público, como que é a questão com a Fundação Casa, com a antiga Febem, 

não é? Hoje, Fundação casa. Como você lida com tudo isso. 

Jonadab: Não precisa necessariamente um pedagogo uma pedagoga, uma assistente 

social formada? 

Não. Aqui, o educador hoje ele tem que ter o Ensino Médio, ou cursando o ensino 

superior. 

Jonadab: Conta mais essa vivência de conhecimento e [...]? 

A Experiência de rua..  É lógico que, assim, a pessoa que tenha a formação em área de 

Administração, ela não tem o perfil para trabalhar na rua. Não tem jeito. Tem de ser 

alguém que tenha formação na área de humanas. 

E, uma outra coisa importante para nós, também, depois de sua primeira entrevista, seria 

ouvir de você: como você vê o resultado do Projeto? Por exemplo, os meninos e 

meninas que foram atendidos? Onde eles estão, depois de algum tempo? A gente sabe 

situações difíceis que surgem também, até de perdas. Mas, através desse trabalho, o que 

acontece com os meninos e meninas de rua, que estavam na condição de rua, de 

trabalhador de rua e, até, morador de rua que passaram pelo trabalho do Projeto? 

Olha acho que seria legal você ouvir um deles mesmo falando. Se tiver oportunidade de, 

de repente, marcar uma entrevista com algum dos meninos que hoje estão numa outra 

situação.  
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Acho que para mim, o mais forte, é os meninos estarem conscientes de seus direitos. O 

menino saber que ele é sujeito de direito, que ele não vai ser lesado. Que ele pode 

conseguir brigar [...] Isso para mim é o mais claro: Quando chega o menino aqui e fala 

assim: “ah, eu fui no Hospital e eles não me atenderam direito lá. E aí, eu saí de lá e fui, 

direto, no Conselho Tutelar”. Ou, ele pegar e ligar aqui e falar assim: “Néia me dá o 

telefone do Conselho Tutelar, porque eu estou aqui e está acontecendo isso e não pode 

acontecer isso”. Então, ele sabe o que ele tem de direito. 

Jonadab: Seria municiar com as condições de exercer o seu direito de cidadania? 

É a cidadania. Cidadão, que ele consiga não ser lesado. Então, é muito legal. Sexta-feira 

a gente estava aqui. Quinta-feira, e veio um jovem aqui, que era vendedor de bala. E ele 

trabalha no Hospital Brasil. Então, ele contando, [...] ele contando como que foi 

importante para ele a participação dele no Projeto, para ele, hoje; a pessoa que ele é. 

Então, ele falou uma coisa que chamou muito a atenção. Nem foi tão grande assim. Ele 

diz que estava vendendo bala no ônibus, ele era menino, e o Marquinho estava no 

ônibus que ele estava vendendo bala. Ele parou de vender bala e sentou-se do lado do 

Marquinhos. Já conhecia o Marquinhos daqui. Daí, ele sentou e o Marquinhos falou 

para ele assim: “Márcio, você pode muito mais que isso”. E, aí, aquilo ali para ele 

marcou. E ele falou assim: “Eu posso mais do que isso. Eu posso mais que só vender 

bala”. Aí, quando você fala assim, a figura do educador, é um pouco disso. Dizer: “você 

pode mais do que estão te colocando. Você pode ser além de um [...] um simples 

vendedor de bala. Você pode ser outras coisas”. Alguém que sabia que o menino podia 

superar [...]. Para superar, superar aquela condição em que ele está. O educador tem que 

ter essa, esse papel de estar trabalhando a questão da auto-estima. 

E é bastante comum vocês terem esse contato com essas pessoas que passaram pelo 

Projeto e que hoje já estão encaminhados em outras condições de vida? 

Porque assim, eles não estão no dia a dia. Mas, como ele, fazia uns dois anos que ele 

não aparecia. Mas, ele falou: “eu sempre passo, sempre que tenho condições, eu passo 

por aqui”. Então, eles vêm, vem para ver, para ver a gente. E, pra gente é muito 

importante. É um retorno. Porque, até quando a gente está meio desanimada, eles vêm e 

falam, dá um ânimo, sempre. 

Jonadab: Você podia falar um pouquinho também sobre a procedência dos meninos e 

meninas que são atendidos. Eu sei que eles são encontrados lá na praça, lá no centro, lá 
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naqueles locais de trabalho, também. Mas, de onde eles vêm? É da Favela, é do 

Cortiço? Onde que é a referência de moradia, de família e de vínculo deles? 

Então, os meninos que estão em situação de rua, aqui no Projeto; isso não é hoje, 

sempre foi, vêm dos bairros periféricos de São Bernardo. 

Jonadab: Você pode citar alguns? 

Então, em São Bernardo, eles vêm da região do Montanhão, que pega desde ali Santo 

André, na divisa que é o alto do Industrial, até lá o Riacho Grande. Que a gente chama 

[...]. 

Jonadab: Tudo aquilo é Montanhão? 

Tudo aquilo é Montanhão, a região do Montanhão. Então, a muito tempo o pessoal 

chamava de cordão da miséria, que vai cortando. Vai cortando ali, o cordão da miséria. 

E, é dali que vem a maior parte dos meninos. É onde é o lugar onde falta muita coisa, 

que não tem muito acesso. Então [...]. No centro, chama muito a atenção, no centro é 

onde tem dinheiro, onde funciona muita coisa. E acaba vindo para cá. 

Jonadab: Então, por parte deles, eles vêm dos bairros, dos bairros periféricos, para o 

centro, em busca de recursos? 

É. De recursos, seja para se divertir, porque aqui é muito melhor para poder se divertir. 

Ou seja, para vender, para furtar. Vem para tudo. Aqui é onde “rola”.  

É lógico que, hoje, se a gente for fazer um estudo. Hoje, em São Bernardo tem os 

pequenos centros. Você, mesmo na região do Montanhão, pega uma Vila São Pedro. 

Jonadab: A Vila São Pedro é, também, Montanhão? 

É Montanhão. Você pega a Vila São Pedro. Dentro do Montanhão, você pega a Vila 

São Pedro. A Vila São Pedro, hoje, tem um centro. A gente está fazendo um trabalho lá 

com os meninos, do PETI. 

Jonadab: PETI? 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E, daí a gente fazia reunião com as 

famílias, com as mães e elas falavam para a gente assim: “ah, mais, agora a gente não 

precisa mais ir para o centro. A gente tem tudo aqui. A única coisa que está faltando 

aqui é um banco. De resto a gente tem tudo aqui e não precisa sair daqui”. E, agora nem 

o banco mais está faltando, porque colocaram uma Caixa Econômica lá. Então, não tem 

porque sair de lá, para algumas famílias. 
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Mas, mesmo assim, mesmo com esses centros, tem alguns meninos ainda sentem a 

necessidade de vir para o centro. 

Jonadab: E, além do Montanhão, tem algum outro bairro que tenha essa característica, 

de perseguir, de [...]? 

Bom, assim, o perfil dos meninos nossos aqui, que a gente atende o perfil de rua, de 

trabalhador ou de morador de rua, vem dessa região; pode fazer qualquer pesquisa, 

qualquer levantamento, tudo, sempre é dessa região que vem. Agora, [...] tem essa 

região carente, tem o grande Alvarenga. Ali é muito carente. Mas, os meninos de lá não 

tem o perfil de vir para o centro. Como é mais distante, então, fica mais difícil e o 

pessoal acaba ficando por lá mesmo. 

Jonadab: E a Favela chamada DER? 

DER, é aqui no Centro. 

Jonadab; Tem também essa condição de vulnerabilidade das famílias que [...]? 

Então, o perfil dos meninos do DER é diferente. É lógico que tem. Já teve meninos [...]. 

São meninos mais trabalhadores. Vão na feira. Tem uma feira aqui, a feira da Vila 

Euclides do Cemitério. Sabe o Cemitério da Vila Euclides? Então, ali tem um feira, 

então os meninos vão para lá. São meninos mais trabalhadores. Eles vêm, trabalham e 

voltam. Tem meninos carentes lá sim. O perfil do DER é diferente é uma vila que está 

um pouco mais estruturada. 

Jonadab: Mais uma questão: a motivação das pessoas que estão envolvidas, hoje? A 

gente pode caracterizar de alguma forma assim, como: Profissional? A motivação pela 

fé que eles professam? A questão política, de militância? Como é que você vê essa [...] a 

motivação de quem está envolvido no Projeto hoje? Dá pra relacionar de alguma forma? 

Acho que é difícil, assim. O perfil do Educador, hoje? 

Do educador, das pessoas. Por exemplo, o seu, de você estar aqui no projeto? 

Acho que o meu, do Marquinhos, da Lúcia, do Zé, que são os coordenadores. Acho que 

a gente acredita ainda. 

Então tem o aspecto mais político também. De acreditar, acreditar no Projeto, a gente 

acredita nisso aqui. Acredita que o Projeto pode ser, e é, um agente transformador. A 

partir do momento que agente achar que não está fazendo mais diferença não tem por 

quê o Projeto existir. A gente está aqui porque a gente acredita ainda que o Projeto faz 

diferença.  



 143 

Até, quando o menino vir para mim e achar que não estou fazendo mais diferença, que 

sou mais um, então não tem porque existir. 

O perfil do educador, hoje, mudou muito. Muito, muito mesmo! 

Jonadab; Então, Cidinéia, seria importante você responder, a sua impressão, se você 

percebe ainda hoje, pessoas que estão trabalhando motivadas pela sua religiosidade, 

pela religião que elas professam, por esse sentido da fé; se você consegue perceber isto, 

ou se é mais a questão política, a questão do profissional mesmo, da pessoa que está 

trabalhando como profissional? 

Eu acredito assim: que as pessoas quando vieram para o Projeto, o pessoal mais velho 

[...]. Tem um grupo que chama “Fé e Política”, a pessoas conhecem: Fé e política. Acho 

que as pessoas se seguravam muito nessa “coisa”, não é? Do que tinha na Bíblia e do 

que a gente podia transformar: a questão da justiça social. 

Então, muito do que tinha colocado na Bíblia, muito do que tinha colocado na Bíblia, 

nessa questão em relação à justiça, a gente acreditava que, no Projeto, podia ser um 

objeto de transformação. 

Então, a partir daí, nesse sentido, eu acho que tem a ver com a questão da fé, o pessoal 

mais antigo que eu digo que tem isso aí. Se você pegar alguns educadores antigos, tipo a 

Lourdes, a Tia Lourdes, ela veio do movimento daquelas Comunidades Eclesiásticas de 

Base (CEBs), lá atrás. A Juraci, ela veio das Comunidades Eclesiásticas de Base 

Jonadab: Da igreja Católica? 

Então, trás muito essa questão da fé. Que, trás da fé e se transforma nessa questão 

política. Então, está colocado lá na Bíblia que a gente tem direito. Então, tem a 

capacidade de pegar alguns trechos da Bíblia e colocar assim: “olha, você não tem que 

sofrer da forma que você está sofrendo”. Está colocado lá, você pega o versículo e 

consegue transformar isso. 

A galerinha nova que está vindo, eu acho que não tem essa paixão. Porque eu chamo 

isso de uma coisa que vem com você, de uma sede de justiça, de justiça social. Eu não 

sinto isso no pessoal novo. É mais um profissional que acha que, no terceiro setor você 

vai ter dinheiro. Entendeu? 

Jonadab: Você acha que o Projeto perde com isso? 

Nossa! Com certeza! Com toda certeza. Acho que é uma galera que vem assim, que vê 

no terceiro setor um filão. Então, é uma chance de ter um bom emprego, de eu poder me 
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vestir como eu quero; então, eu não vou, eu posso. Às vezes a pessoa chega aqui com 

um cabelão de Black, não sei o quê; você pensa: Não. Acho que essa pessoa, não sei o 

quê, essa pessoa tem uma paixão.  

Então, acho que hoje, a gente faz parte do terceiro setor. Então o perfil do educador que 

vem é o perfil mais de profissional. Ele é mais profissional, enquanto, há um tempo 

atrás não, a pessoa acreditava mais em mudança. 

Jonadab: Então, eu queria pedir pra você falar um pouquinho também, na entrevista 

anterior você chegou a falar de meninos do Movimento Negro que acabaram indo para o 

Islam, para fazer parte da religião muçulmana. 

(gravação interrompida, para atender pessoa que chegou [...]). 

Jonadab: Então, queria que você falasse um pouquinho Néia, sobre, relacionado a isso, 

se você tem conhecimento de meninos, meninas que foram atendidos pelo Projeto, e que 

tenham se integrado à Igreja Metodista? Porque se identificaram com algum educador, 

se identificaram com a fé que a igreja professa; e, chegaram a ir para a Igreja, e 

acabaram se integrando, se tornando membros, se filiando à igreja? Se você tem 

conhecimento de alguma situação assim e, se não, a quê você atribui o fato de não haver 

meninos e meninas, se for o caso, que tenham se integrando à Igreja Metodista? 

Você tinha falado de meninos do Movimento Negro? (eu: Isso.) 

Então, os meninos que foram para o Islam, não são meninos que foram atendidos pelo 

Projeto. São jovens que participavam aqui, que eram do Movimento Negro, que a gente 

participava, também, que o Projeto participava, e que foram para o Islam. Por que eles 

foram para o Islam? Porque tem uma referência, lá atrás, que identificava que a religião 

oficial da África, do Continente Africano, era o Islamismo; e, por conta disso, eles se 

identificaram e acabaram indo paro o Islã e fizeram alguns estudos. Então, se você 

pegar alguns jovens que estão no movimento Hip-Hop, também foram para o Islam. 

Então, é muito mais por conta dessa questão racial, mesmo, dessa questão da África.  

Algumas pessoas acham, não, a religião dos Africanos é o Candomblé. E, aí, eles 

colocam: não, não é o Candomblé, é o Islã. Então é muito mais por uma questão mais 

ideológica da questão racial (eu: ouve uma identificação). Isso! Por conta disso eles 

foram para o Islã.  

Eu, como eu te disse, eu não tenho conhecimento, aqui no Projeto, de meninos que 

tenham ido para a Igreja Metodista. Porque eu, quê que eu, a quê eu atribuo isso?  
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A gente teve um período legal que o Alexandre estava aqui, então, que o Alexandre 

estava aqui, o Alexandre era professor de futebol e os meninos se identificaram muito 

com ele, muito, muito, muito. E, acho que o Alexandre foi muito ético, assim. Ele nunca 

pegou e falou assim: não! Eu vou levar um tanto de meninos para a Igreja. Não teve, 

mas ele conseguiu, de alguma forma, levar os meninos para conhecerem, lá, o espaço da 

Igreja, algumas coisas desse tipo. Só que a gente não conseguiu dar continuidade, de 

repente, a nada disso. E a Igreja Metodista não está presente dentro da Comunidade 

desses meninos que, aí, eu acho que vem a lacuna, como eu te disse. 

Então, uma Igreja Pentecostal está o tempo todo na comunidade deles. Eu estava te 

falando do Montanhão que, se você entrar no Montanhão, a cada quarteirão que você 

vai, tem uma Igreja Evangélica. Está perdendo, até a Igreja Católica esta perdendo, a 

Igreja Católica, por exemplo, não esta dentro da comunidade, está em algumas 

comunidades. Mas, as Igrejas Neopentecostais, estão fervilhando lá e os meninos 

acabam indo para essas Igrejas. Então, não vai pra Metodista eu acredito por falta de 

(eu: por não haver uma identificação com a comunidade, com a procedência que eles 

têm. Seria isso?). É. Por isso, assim. Porque se tivesse uma igreja (templo), tivesse uma 

igreja na comunidade, uma Igreja Metodista na Comunidade, alguém que eles falassem, 

uma referencia lá: ah, eu conheço essa pessoa. Aí, vê que é legal, eles estariam indo. 

Porque essa coisa espiritual é muito forte também, eles precisam ser, eles querem, 

sentem a necessidade. 

Jonadab: E você chegou a citar que o pastor que. Alias, o educador que estava aqui, eu 

conheço ele como pastor, hoje. É ele foi muito ético de não levar as crianças e tal. Você 

considera que, às vezes, esse, esse cuidado de ser ético, também pode ter sido um pouco 

de barreira, ou isso, talvez, tenha impedido, um pouco, o maior acesso? 

Acho que não. Acho que, porque, assim como o Projeto tem uma coisa de ser laico. 

Então, a gente tem uma coisa assim: não, não vamos leva ninguém para religião 

nenhuma. Todos os educadores a orientação é: não, vocês não têm que levar nem para 

essa nem para aquela. A gente tem que colocar, a gente tem fé, a gente acredita em 

Deus, tem que respeitar, porque aqui tem menino que vai no Candomblé, tem famílias 

que vão no Candomblé, tem famílias que são evangélicas, tem famílias de todo tipo. 

Então, acho que foi nesse sentido, quer dizer, ele falou: eu sou como os outros 

educadores. Entendeu? Acho que, nesse sentido que ele manteve a (eu: o foco da ação 

era outro), era ser educador (eu: trabalhar com os direitos humanos?). Então, isso ele fez 
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assim, ele cuidou dessa parte dele, acho que o projeto, em si, de levar pra Igreja, acho 

que nunca fez; o Projeto não fez isso. Que é que nem eu te falo: se tivesse as condições 

da igreja ir para dentro da Comunidade, a gente podia estar trabalhando junto (eu: a 

própria referência da Igreja ali atrairia, seria?). É, acho que a gente poderia estar 

trabalhando junto nesse princípio de ir mostrando para a Comunidade. Oh! ali vai ter 

uma Igreja, a Igreja Metodista, tem algumas pessoas que a gente conhece que é dali. 

Acho que aquele trabalho da Igreja estar entrando na comunidade, isso era tranqüilo de 

estar fazendo. Não, a gente não conseguiria fazer aqui dentro do Projeto isso, de um 

educador trabalhar, esse tipo de coisa. 

Jonadab: Então, agora, para a gente finalizar, quero que você, também, fique à vontade, 

caso queira fazer alguma outra declaração, trazer alguma outra informação. Mais é 

saber, como que é o trabalho hoje, se você pode descrever um pouco os programas, se 

você já falou algumas coisas dessa área de intervenção política para mudança de leis, 

inclusive, mas como que é o trabalho do Projeto, hoje, em termos concretos, assim, no 

atendimento às crianças, famílias. Podia falar um pouquinho sobre isso para a gente 

compreender melhor. 

Tá. Então, o Projeto, hoje, trabalha em três municípios, São Bernardo, Guarulhos e 

Diadema. Em São Bernardo a gente está trabalhando, está um pouco reduzido porque a 

gente está sem convênio. Mas, a metodologia de atuação continua a mesma. A gente 

trabalha com educação de rua, com trabalho com a família e com a intervenção em 

políticas públicas e organização de meninos. Então, o trabalho de rua consiste no quê? 

Os educadores vão para as ruas, às vezes lá na região central onde os meninos estão, 

estão no farol, estão nos mocós, onde os meninos estão. E a partir dali fazem uma 

abordagem, faz o primeiro contato e encaminha para onde tem que ser encaminhado, 

seja para inclusão nos programas de repasse de verba para a família, seja Conselho 

Tutelar, seja abrigamento. Ah, o menino precisa ser abrigado. Seja para clínica de 

tratamento de dependência química, aonde a gente encaminha para onde, onde a gente 

avalia com o menino que é necessário para sair daquela situação. Aí, tem trabalho com 

as famílias que é um pouco de estar empoderando essas famílias, para que esses 

meninos não continuem nessa coisa de estar vindo para a rua. Então, inclui em 

programa, primeiro de estar, tem algumas famílias que tem muito forte essa cultura de 

que o menino tem que trabalhar. Então, não, é melhor trabalhar do que roubar (eu: e aí 

trabalha nas ruas?). Trabalha na rua, porque, às vezes, não compreende que o trabalho 
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da rua é a porta para, de repente, ficar, para ser assediado e, para um monte de coisa que 

acontece na rua. Então, a gente tenta trabalha com a família, esse. Daí tem a intervenção 

em políticas públicas, como eu te falei, a gente continua atuando nos Conselhos, nos 

espaços onde se discute políticas públicas e organização de meninos (eu: o que é 

organização de meninos?). Então, organização é organizar esses meninos, fazer algumas 

reuniões com eles em eles possam estar colocando quais são seus maiores problemas e o 

quê que a gente pode estar fazendo para resolver (eu: eles colocam, entre eles mesmos, 

com essa orientação do educador?). Com o educador, com o educador, junto e aí, vamos 

ver quais são os maiores problemas, quais são os maiores desafios que a gente tem que 

(eu: procuram resolver no coletivo, se for necessária a intervenção no individual?) e daí, 

junto com a intervenção em política. Então, que quer dizer? Os meninos estão falando 

que o maior problema deles, hoje, é a violência nas escolas. O quê que a gente pode 

fazer em relação a isso, na questão da violência nas escolas? Então, aonde a gente pode 

estar intervindo? Da para acionar o Ministério Público? Dá para acionar a Defensoria? 

Quê que dá para a gente fazer? 

Jonadab: você tem uma, talvez não necessariamente, dizer agora, mas, como a gente 

tem acesso ao numero de meninos que são atendidos por ano, que passam pelo projeto? 

Você tem isso de cabeça, ou precisaria? 

Bom, nesse ultimo ano eu não tenho de cabeça não, porque a Lúcia quem esta fazendo, 

ela não fechou ainda. Mas, somando as três unidades você está falando?  

Jonadab: é, poderia ser o especifico daqui. Aí, se você tiver o aproximado das unidades, 

especialmente aqui de São Bernardo que é o nosso foco? 

Olha, aqui em São Bernardo cerca de uns trezentos meninos.  

Jonadab: Durante o ano de 2011? 

É. Durante o ano. 

Jonadab: e o número de educadores que estão envolvidos nesse projeto? 

Então, esses vou te falar do ano que passou. Do ano que passou, foram 10 educadores 

Jonadab: 10 educadores que estavam envolvidos, basicamente durante todo ano? 

É. Sete meses. 

Jonadab: e as famílias, você tem um número aproximado de famílias que? 

Então, o ano passado foi em torno de vinte famílias  

Jonadab: vinte famílias? 
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É. Vinte famílias, porque a gente não. 

Eu: famílias que foram acessadas que [...]? 

É. A gente, assim, não trabalha com, nem sempre. São trezentos meninos, a gente não 

vai atender a família dos trezentos meninos. Então, tenta priorizar os que estão mais 

necessitadas. 

Jonadab: Precisando de intervenção? E o que acontece com os meninos, por exemplo, 

os meninos que passaram pelo Projeto o ano passado, eles continuam, uma boa parte, no 

Projeto esse ano, outros já têm uma condição melhor, de superação, que já não precisa 

mais dessa intervenção como que é? 

Então, depende muito da situação. Tem menino que se você consegue incluir, oh! O 

problema, achei que eu tinha falado, o problema dele é só financeiro; o menino, o 

problema dele, ele vem para a rua só pela questão financeira. Então, esse menino, se 

você incluir ele em algum programa vai dar conta, você entendeu? Agora, tem menino 

que ele tem a questão financeira, ele tem problema de abuso sexual e ele tem problema 

de uso de drogas. Aí, você não vai dar conta (eu: não tem mais tempo para?). Você não 

vai dar conta. Nenhum programa vai dar conta. Você pode colocar. Tem um menino 

aqui que é um caso que São Bernardo toda está atendendo. Nós estamos atendendo. 

Fundação Criança está atendendo, CBF está atendendo. Todo mundo está atendendo e a 

gente não consegue dar conta. Porque ele tem questão financeira, questão de moradia, 

pai e a mãe fazem uso de álcool e droga, ele faz uso de álcool e droga. Então, a rede 

toda está se mobilizando, para tentar dar conta, porque, só colocar esse menino num 

programa não vai dar conta. 

Agora, tem menino que é assim: Não. Eu estou vindo para a rua porque meu pai e 

minha mãe não têm condições de me comprar um celular; porque, antes eu ia falar tênis, 

porque, antes, era o tênis. Hoje, não é mais o tênis. Não tem condição de comprar o 

celular que eu quero, então eu vou para a rua para vender bala, porque eu quero 

comprar.  

Então, você sabe que esse menino, que a mãe está na bolsa família, mas a gente vai lá e 

consegue colocar em outros programas, também, vai dar resultado. Porque colocar ele 

num programa que tenha, que a agente tem, que é o Ação Jovem, que, daí, o menino 

recebe uma bolsa de 80 reais; sabe que, com esse menino funciona. Ele pega os 80 reais 

todo mês e está na escola pública  

Jonadab: e aí, tem que estar na escola para ter o direito à bolsa? 
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É. E você sabe que isso vai dar conta. Agora tem outros casos que não. 

Jonadab: e tem casos de meninos, que trabalham na rua e que podem continuar 

trabalhando? Que são orientados, que têm um acompanhamento em algum tipo de 

trabalho que, ou? 

O que a gente tenta por aqui é tentar manda para outro trabalho que não seja na rua. 

Então, de repente, tem um programa que chama “PIAT”, que é Programa de Iniciação 

ao Trabalho. E, aí, encaminhar para esses programas, porque o trabalho na rua não dá, 

não tem condições (eu: o risco é muito grande?). A rua, ela é muito, muito cruel. Ao 

mesmo tempo em que te dá coisas boas, ela tira muita coisa. Então, é coisa do, primeiro 

é a questão do perigo mesmo de estar ali no meio dos carros todos; mas tem a questão 

do assédio que os meninos estão enfrentando, tanto os meninos quanto as meninas são 

assediados nos faróis. Então, passa sempre um cara oferecendo alguma coisa para, para 

sai: ah! Vamos sair. Vamos ali comigo. Então a rua não é boa de jeito nenhum. 

Jonadab: Então, não tem uma, eu vi que em algum momento tinha aquele, o clube dos 

engraxates? Hoje não trabalha mais com essa perspectiva, os “flanelinhas”, é sempre 

tentando tirar da rua? 

Hoje a gente fala: Nossa! Como, quê que era aquilo? Quando, a gente fala quê que era 

aquilo que a gente fazia? Tem hora ai? (eu: quatro e quarenta e cinco). 

Então, a gente, hoje a gente fala quê que era aquilo que a gente fazia, porque era 

cooperativa de engraxates (eu: Era Cooperativa. Não era Clube, era cooperativa?). 

Cooperativa de engraxates, tinha, fazia (eu: guardadores de carro?), guardadores de 

carro; cooperativa de guardadores de carro. Porque era uma lógica de organizar a partir 

do local que eles estavam. Mas, na verdade aquilo lá fortalecia, fortalecia a 

permanência, porque eles acabavam vindo. Ah, não, vou lá que vai ter reunião, hoje. 

Até, separei um material para você. Esse material, aqui, eu separei para você, que era 

um pouco, para. Essa daqui, essa cartilha, eu achei, eu só tenho essa (eu- a é?). É, mas 

era uma cartilha que fizeram com os meninos. Se você puder depois me devolver? (eu: 

90, março de 90). E, eles, os meninos contando. Eles acabavam vindo para a rua, um 

pouco, para poder ficar se encontrando, entendeu? 

Jonadab: acho até, que esse é um aspecto interessante: para mim ainda não estava muito, 

muito claro que houve, acho que, por desatenção minha, também, houve essa mudança 

de foco; porque, no inicio se valorizava muito essa condição do menino lá, de organizar, 



 150 

de acompanhar; e, hoje, então, o foco é mais de, tem que tirar ele da rua, tem que criar 

circunstância para que ele vá para a escola, vá para a família? 

É por que assim, foi uma situação que foi, assim, acho que foi avançando. Porque na 

verdade a gente não visa que esses meninos continuem nessa situação. Ele tem que ter 

direito, tem que ter acesso a, tem que ter acesso a uma vida melhor. Então, ninguém é 

filho da rua.  

Jonadab: É porque não dá para estar na rua e na escola ao mesmo tempo? 

Não. Não dá. É como eu estou falando. Para mim, uma das cenas que mais me marcou 

como educadora, foi uma vez que eu estava no, aqui, estava eu e a Tia Lurdes, que é 

uma das educadoras mais antigas, e tinha um menino. A gente atendendo o menino e o 

menino estava vendendo bala. Daí ele, acho que, vendendo bala, daí, depois, ele 

começou a jogar aquele jogo aquele. Como chama esse negócio (eu: pimbolim?). Não. 

Aquele que é com taco (eu: sinuca?). Sinuca. Sinuca ali no bar. E, eu não sei o que foi, 

ele perdeu, daí o cara do bar veio e começou a bater nele, um cara muito maior que ele. 

Ele devia ter uns doze anos, o cara começou a bater nele, daí a gente entrou no meio 

para separar, para não deixar bater. Mas, parecia que o menino era filho da rua. Sabe, 

essa coisa de, eu tenho direito de bater em você, você não é filho de ninguém (eu: não é 

um cidadão, não é um?). Você está aqui, você não está vendendo bala? Não está 

sozinho, você não é filho de ninguém; eu tenho o direito de te bater.  

E, quando os meninos vêem, eles ficam meio assim e ficam nessa situação. São filhos 

da rua, então as pessoas se acham no direito de bater, de fazer convite, de fazer convite: 

Ah! Vamos lá! Vamos fazer um programa que te dou dez reais.  

A gente tinha uma adolescente aqui que saia com o cara por um quilo de carne, se 

prostituía. A gente falava, ela é explorada por um quilo de carne. Então, esse tipo de 

coisa que a gente fala, não, na rua não tem condições. Não tem condições. Acho que 

qualquer cidadão, qualquer pessoa. Você não quer para o seu filho, isso (eu: Não! Não! 

Para nenhuma criança). 

Jonadab: Então, jóia, Cidinéia! Muito obrigado! Você tem algo que quer falar? 

Não! Não! 

Jonadab: Talvez eu tenha alguma pergunta. Obrigado por hoje. 

Entrevista encerrada com áudio de 14:26 e 09:49 (22/05); 19:40 e 21:11 (18/08), 

corridos (Total de 67min26seg) 



 151 

Anexo: 05 – Entrevista com Margarida Fátima Souza Ribeiro – 30/05/2012 

Jonadab: eu estou aqui com a pastora Margarida para uma entrevista que ajuda na 

pesquisa do Mestrado.  

Jonadab: Pode dizer seu nome, completo? Margarida Fátima Souza Ribeiro 

Jonadab: Sua idade? Quatro, ponto seis (46 anos) 

Jonadab: Sua formação? Bacharel em Teologia; Licenciatura Plena em Psicologia, 

Filosofia e Sociologia; e, Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião. 

Jonadab: Qual o período em que atuou, ou atua como dirigente do PMMR de São 

Bernardo do Campo? 

Atuei, creio que como, na direção, entre 2006 até atualmente (2012), até agora. (eu: 

pode descrever, então, estas funções e período?). Então, como presidente, em 2006 e 

2007, um exercício; aí pega 2008 e 2009, outro exercício na presidência; 2010 e 2011, 

como vice; e, agora, 2012, até o próximo ano, um segundo mandato de vice-presidente. 

E, além desse período em que teve essas funções, teve atuação também [...] Isso, 

também colaborava nos diversos trabalhos, nas [...] especialmente nas celebrações ou 

alguma atividade especial junto às crianças, também em apoio pastoral e outras 

atividades esporádicas 

Jonadab: Pode descrever como conheceu e como se deparou com esse trabalho e 

atuação do Projeto? 

Creio que, desde os primórdios, quando estava ainda na Faculdade de Teologia, quando 

começou esse trabalho junto aos meninos e meninas de rua. Especialmente, já estava 

quase (término) no processo de formação, depois fui ao Rio Grande do Sul exercer esse 

ministério pastoral. Mas, então, tive essa [...] sempre teve na memória esse início do 

trabalho e essa primeira intervenção junto aos meninos de rua. 

E retornando, então, agora, às atividades da Faculdade de Teologia, desde o início de 

2000, tenho tido então essas diversas participações, chegando também a exercer nesses 

últimos anos aí, presidente e vice-presidente.  

Jonadab: Você poderia citar algumas [...] quais as pessoas que estavam envolvidas 

diretamente no início e nesta caminhada aí? No início, a Revda. Zeni de Lima Soares, 

também o Bispo Nelson, também alguns padres. Durante o período da presidência e 

vice-presidência, também teve [...] uns xeiques que participaram e algumas pessoas, 
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lideranças das religiões afros; também, especialmente da IPI, Igreja Presbiteriana 

Independente, estava muito próximo na atuação. 

Além disso, o trabalho assim que sempre eles tiveram muito próximo com o Sindicato 

dos Metalúrgicos, Sindicato dos Químicos e outras atuações mais públicas.  

Jonadab: e nessa época você consegue identificar a presença da Pastoral do Menor, 

também, em apoio ao trabalho do projeto? 

No início, creio que sim. A Pastoral do Menor esteve bem presente, até dando algumas 

diretrizes [...] Até que, depois, vai sendo propriamente dito como organização não 

governamental [...] De certa forma, uma certa autonomia, não propriamente um vínculo, 

assim, diretamente com a Pastoral do Menor; entrando a Pastoral do Menor mais como 

uma parceira nessa caminhada na luta pelas crianças e o menor de rua.  

Jonadab: Você pode descrever, com rápidas palavras, também, como era o trabalho 

realizado, que tipo de trabalho era realizado naquela época no Projeto? 

No início [...] algo que também continua até hoje, essa intervenção que eles fazem na 

rua. E, especialmente, eles tinham um mapeamento mais ou menos, assim, das 

chamadas bocas de fumo [...] Então, eles tinham o mapeamento e iam nesses lugares; 

iam nas praças buscar os engraxates, os que vendiam algo assim na rua [...] Então, iam 

propriamente buscar essa crianças, aqueles que ficavam cheirando cola e outras 

situações mais. Então, eles mapeavam a cidade e os educadores e educadoras iam nesses 

lugares. 

Jonadab: E, nós estamos falando de que época precisamente? 

No início, dos anos 80 e 90, por aí [...] E por outro lado, desde 2000, que mais 

efetivamente eu acompanhei 2000 para cá, agora na presidência, continua esse trabalho 

que chama assim o educador de rua, que está na rua buscando as crianças e tal [...]; o 

educador e a educadora que fica no Projeto propriamente dito e coordena as oficinas [...] 

e o educador e educadora que vai nos bairros e reúne as crianças nesses bairros e faz 

atuação de algumas atividades. Como hoje tem o tal do ponto de cultura. O ponto de 

cultura é no bairro que eles vão lá [...]. 

Jonadab: Além da intervenção com as crianças e adolescentes, tem também a 

intervenção com as famílias? 

Sim. Esta intervenção, a gente tem de dizer assim, que às vezes foi mais [...], digamos 

assim, foi mais sistemática em alguns momentos e em outros momentos, um pouco 
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distante. Por exemplo, há ocasiões que acompanha-se bem de perto a família, 

especialmente nos casos onde há violência e outras situações; também com o Conselho 

Tutelar e outras questões públicas que tem que acompanhar esse processo. Mas, assim, 

algo que quase tem-se tornado comum tem sido reunião, especialmente com as mães 

desses meninos e meninas de rua; chegou-se até durante um tempo aí ter, como se fosse 

assim, a reunião das mães dos meninos de rua. Aí, até eu ajudei a coordenar algumas 

dessas reuniões e ajudar trabalhando com as mães e as mulheres nesse sentido aí. 

Porque elas também, em algumas situações, acabavam sendo pessoas que estavam 

passando por dificuldades no próprio lar, não somente de alimentação ou outro e até 

casos violência e outras situações mais. Também as mães e aí, também, as atividades 

específicas com os meninos de rua, teve até cursos de liderança dos meninos de rua no 

sentido de capacitá-los a reivindicar seus direitos, de fazer conhecer os seus direitos. 

Jonadab: Você poderia falar um pouquinho: como você vê a importância do trabalho 

realizado e talvez essa tenha sido a motivação para o engajamento nesse apoio, nessa 

assessoria e nas ações? 

A importância é que a gente vê a assim o diferencial que ocorreu, não é. O Projeto foi 

um dos protagonistas que veio até ajudar na questão do ECA, da aprovação. Então, 

várias pessoas se fizeram representar nos primeiros chamados encontros do menor no 

Brasil, e diversas outra lutas que teve, até se tornar aí, participação no Conanda, em 

nível nacional e as atuações das outras organizações que foram se formando em nível 

municipal e, depois, regional e em nível nacional. Então, creio que em muitas situações, 

foi protagonista nesse processo e ajudou na questão da violência contra a criança, e 

ultimamente também às adolescentes, algo que, a violência mais sexual às adolescentes, 

principalmente as meninas até algum debate até em nível latino-americano. A situação, 

no caso, contra a menina de rua (eu: violência sexual, outros tipos de violência?) 

Aí, a gente vê que é um marco. Aquela Rua Jurubatuba, tem sido um marco da luta 

contra diversas situações que impedem a dignidade de vida especialmente das crianças e 

adolescentes. Também, algo que era interessante dizer, que nesses momentos quando, 

geralmente celebra o dia da Entidade, por exemplo, o dia que vai [...] o aniversário dos 

meninos de rua. E, geralmente, eles pegaram essa data de 03 de setembro, por causa da 

chacina que houve em São Bernardo do Campo daqueles meninos que trabalhavam e 

atuavam lá. Mas, é interessante dizer que essa atuação efetiva aí, foi um marco de luta 

que todos os anos, os meninos de rua, junto com outros simpatizantes, e as pessoas que 
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trabalham lá, saem nas ruas de São Bernardo e agora saem nas ruas de outros 

municípios. Já ocorreu em Santos, em São Vicente, em tanto outros lugares, como se 

fosse assim: “Olhem nós aqui! Estamos aí! Fazemos parte dessa sociedade!” Queremos 

ser vistos e ouvidos!”. E, essa situação, esse grito, esse clamor, é bem visível nesse 

trabalho do Eureca (relacionado ao Estatuto), que sai no período do carnaval, sai aquele 

desfile que reúne mais de mil pessoas, chegou reunir quase cinco mil, três mil, 

dependendo de alguns anos. Juntando várias entidades aí, e sendo protagonistas os 

meninos de rua. Mas, não só nessa ocasião que é do carnaval, mas também em outras 

situações. Eu mesmo já saí em carros alegóricos, esses aí [...] nesses de som que 

anunciam esse trabalho, tanto cantando quanto falando sobre esse questão dos meninos 

de rua, em vários momentos, passou lá na Marechal. (sempre com uma mensagem para 

a sociedade). Sempre atuando nesse sentido. Então, sempre sai com essa chamada aí 

para a sociedade. E, é bom dizer: Eureca. Quer dizer: Eu respeito o Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

Jonadab; Você percebe alguma mudança da atuação do Projeto Meninos e Meninas de 

rua, lá do início para o que acontece hoje?  

Acho que diversas situações levam a essas mudanças. Porque, inicialmente, teve muito 

a presença assim da [...] pública, até financeira, em diversas atuações do Projeto. E, daí, 

quando o Projeto torna-se, efetivamente ciente de sua vocação dessa palavra, digamos 

assim, profética, diante até da cidade e reivindicando essas questões públicas também 

para o adolescente, para a criança, para a família dele. Então muitas vezes, se contrapôs 

ao governo instituído em São Bernardo do Campo. Então, consequentemente, verbas e 

outras situações, passou por diversas dificuldades, devido a esse pronunciamento mais 

profético, em alguns momentos, não se aliando a um ou a outro, mas à causa 

propriamente dita. Que é da luta da criança e adolescente. Então, passou por muita 

dificuldade. E passa ainda hoje por muita dificuldade. 

Mas, mesmo assim. Não perdeu esse norte, no sentido de ser uma voz em prol da 

criança e do adolescente.  

Jonadab: Você pode descrever a sua de pertença, eu sei que à Igreja Metodista, a sua 

condição de envolvimento e de participação nessa Igreja? 

Na Igreja Metodista, atualmente estou como pastora e também atuando na Área Geral, 

no caso, na Faculdade de Teologia, tanto com atividades administrativas como docente. 

Jonadab: Você é pastora da Igreja Metodista desde quanto? 
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Desde, a primeira nomeação oficial, desde 1987.  

Jonadab: você descreveu seu envolvimento no Projeto, primeiro quando era aluna da 

faculdade de teologia e, depois, já como pastora e atuando aqui na Faculdade de 

Teologia, depois de um período de atuação lá no Rio Grande do Sul? 

Sim, lá no Rio Grande do Sul. 

Jonadab: Como vê a presença e a atuação da Igreja Metodista no Projeto nesse período? 

Creio que no início, foi muito presente, especialmente que chegou ao momento em que 

até, a 3ª Região e a Faculdade de Teologia, chegando até a nomear pessoas, no caso 

alunos como estagiários. Hoje tem, mas depende de quê, de um trabalho em que o aluno 

ou aluna se voluntarie para realmente realizar. Ou, senão só preenche a carga horária no 

que diz respeito ao estágio e, depois, não tem uma continuidade do trabalho 

propriamente dito. 

Então, a Igreja Metodista chegou até a, a Pastora Zeni trabalhava lá nomeada em nome 

da Igreja Metodista. (Eu: com nomeação episcopal também?) Chegou a ser assim. 

Jonadab: Hoje em dia, não tem ninguém nomeado para lá? 

Hoje em dia é mais uma organização não governamental e a Igreja Metodista tem apoio, 

digamos assim, efetivo, mais da Faculdade de Teologia, por meio, hoje, da vice-

presidência, é metodista; na secretaria, também é metodista; a tesoureira também é 

metodista; e uma das pessoas que pertence ao Conselho Fiscal também é metodista. 

Agora, as demais, não são metodistas, no que diz respeito à diretoria propriamente dita.  

Jonadab: então, a gente poderia deduzir que a Igreja, hoje, ela não tem uma presença 

marcante na atuação do Projeto, nas ações, mais nessa de apoio e de direção? 

No apoio da direção, creio que isso é bem evidente (eu: e importante). Mas, a igreja 

também tem outro apoio que é em nível internacional (eu: financeiro?). Que é da 

Divisão das Mulheres, que cooperam; que é Junta de Ministérios Globais, especialmente 

a Divisão de Mulheres, e, também, a Igreja Unida do Canadá, também tem uma 

participação efetiva, e eles, e essas pessoas que vem representando diversos lugares, 

constantemente recebem projetos, vêm aqui visitar, ver o que está ocorrendo e 

acompanham de perto, não só via relatórios e fotos e outros tipos de prestação de 

contas. Mas, também vem pessoalmente constatar o que realmente se realiza e 

realmente se faz. 
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Então, acho que nos início, foi mais uma participação mais efetiva e visível da Igreja. 

Hoje, pode-se dizer que seja mais efetiva e visível internacionalmente, e, 

nacionalmente, acaba sendo um trabalho voluntário de pessoas metodistas lá. 

Jonadab: Então, só para reforçar: hoje a sua condição é a de vice-presidente nesse 

conselho, como um conselho diretivo? 

Vice-presidente, no caso da diretoria. A diretoria é composta de presidente, vice-

presidente, 1ª e 2ª secretária e 1º e 2º tesoureiro. 

Jonadab: Pastora, essa direção é da unidade São Bernardo, ou é do Projeto? Porque a 

gente sabe que tem as outras unidades. 

A Direção, no caso, é responsável pelo Projeto Meninos e Meninas de rua, que tem 

como as unidades Sede em São Bernardo do Campo, Diadema e de Guarulhos. 

Jonadab: Alguma outra observação ou informação que queira trazer sobre o Projeto, 

sobre seu envolvimento? 

Atualmente o Projeto passa por muitas dificuldades, como quase todas as organizações 

não governamentais, devido a essa mudança de rumo, em relação aí, ao terceiro setor, 

especialmente às políticas públicas, em relação a este serviço. O governo tem tomado 

frente a essas questões. Então, está repensando assim o seu jeito de ser. Como ser 

Projeto Meninos e Meninas de Rua, como continuar lutando por essa causa nesse novo 

tempo? 

Jonadab: É isso? Algo Mais?  

Não. 

Jonadab: Muito obrigado, pastora Margarida. Provavelmente, vou lembrar de alguma 

outra questão e gostaria de voltar para outras perguntas  

Entrevista encerrada com 20:21min, corridos. 
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Anexo: 06 – Entrevista com Luiz Roberto Alves - 05/06/2012 

 

Jonadab: eu estou aqui com o Prof. Luiz Roberto Alves para entrevista sobre a 

participação da Igreja Metodista no Projeto Meninos e Meninas de Rua.  

Jonadab: Boa tarde! 

Boa tarde! 

Jonadab: Gostaria que Senhor dissesse seu nome, sua idade, sua formação. 

Luiz Roberto Alves, 65. Sou formado em Línguas e Literatura na Universidade de São 

Paulo. Fiz especialização na Universidade Hebraica de Jerusalém. Fiz pesquisa, retornei 

de lá com material sobre o campo da cultura, aí passa a ser meu assunto principal desde 

1970. Estudos de Cultura e de História e de sobre Literatura. Fiz mestrado e doutorado 

na Universidade de São Paulo, que é onde estudei originalmente. Comecei na Metodista 

em 78, como professor de língua e literatura, um pouco de filosofia, depois, teologia, 

língua hebraica e história social na Teologia e, depois, já, pós graduação em 

comunicação. 

Depois eu volto para a USP, deixo a Metodista nos anos 90 e retorno em 2003 já na área 

de administração. 

Jonadab: Gostaria que o senhor dissesse, pudesse descrever um pouco: como conheceu, 

como se deparou com o Projeto Meninos e Meninas de Rua em São Bernardo do 

Campo.  

Eu tenho a família envolvida neste mundo da defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. Eu e os meus dois filhos adolescentes criamos contato a partir dos próprios 

meninos que eu conheci e, depois, o meu filho mais velho e o meu filho mais novo, que 

é um dos coordenadores do Programa Nacional de Direitos humanos no Brasil, como 

advogado hoje, que lida com crianças, meninos e meninas (eu: poderia dizer o nome?). 

É o coordenador da fundação criança – chama Ariel de Castro Alves. 

Pois bem, eu conheci esses meninos no dia a dia como militante político que eu sempre 

fui. Aí os, meus filhos se envolveram e aí, eu tive uma relação de trabalho com Zeni, 

Marquinhos, ex-meninos de rua que passa a ser líder do projeto. Isso são, isso a partir 

dos anos – ainda é 70, 80. Então, esse é um primeiro, é um momento. Momento em que 

eles estão trabalhando diferentes pontos da cidade. O Projeto nasce a partir das terríveis 

violências sofridas pelos adolescentes e adolescentes da Região do Abc e eu sempre fui 
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envolvido neste mundo, até, em parte, por causa do Partido dos Trabalhadores que eu 

sou filiado desde o primeiro momento, o ano de 80. 

Essas conexões de envolvimento político pessoal, meu, que vem de antes, que vem de 

antes de 80, mas que se amplia. Aí, eu tenho contato com uma, a presença Metodista, no 

meu ângulo, via Zeni e via Faculdade de Teologia. Pode ter mais do que isso, mas o que 

é mais visível, a qualquer cidadão, é a igreja, a Faculdade de Teologia criando espaços 

para o movimento, e a Zeni, ao lado da Faculdade de Teologia, mas como uma 

representante da Igreja Metodista envolvida plenamente no Projeto. 

Antes, passamos a trabalhar juntos, porque fizemos aí fizemos várias coisas juntas. Qual 

foi minha função o tempo inteiro. Acho que isso eu gostei muito de fazer porque fui 

sempre uma pessoa ligada à educação. Fui sempre educador. Na minha vida foi. Sou 

professor de criança, educado pela escola Normal, nos anos 60, para ser professor de 

criança. Depois, eu fui passando para outros graus. Mas, essa [...] porque eu trabalhei 

em Mauá, trabalhei em São Bernardo, trabalhei em Diadema. Então, sou desta região, 

vivi aqui desde 67, envolvido no mundo educacional. A militância nasce, exatamente do 

fato de ser um professor dedicado a trabalhar com filhos de operários. E que encontra 

um grupo social pior. Pior do que ser filho de operário é ser filho abandonado de 

operários, ou de operários que morrerão ou que não estão mais, de famílias 

desestruturadas. Que é isso eu encontro no meu mundo de trabalho, São Bernardo, 

Mauá, Diadema, etc. Sempre trabalhei por aqui, ensinei aqui, antes de vir para a 

Metodista. Pois bem 

Aí a minha militância era no sentido de um pouco de proteção e um pouco de dialogar 

com as lideranças.  

Provavelmente eu não tenha sido nunca aquele que fez o que a Zeni fez, que é ir na rua 

entregar a [...]entregar a marmita para os meninos que perambulam, perambulavam, e 

até perambulam ainda pelas ruas necessitando de comer e de ter o mínimo de apoio. 

Acho que eu fui um “dialogante”, como educador que fui, tentando encontrar para eles 

alternativas de onde viver, de organizar-se de expandir o seu processo de trabalho. 

Por isso é que eu tenho acompanhado o Projeto, sistematicamente. Até agora, vira e 

mexe, eles me chamam, o PMMR me chama para discutir comigo, sobre: se valia a pena 

sair de São Bernardo e ter um, criar um novo espaço do Projeto em Guarulhos, para dar 

um exemplo, que é o que aconteceu. Depois, eles me chamam para perguntar o que eu 

acharia de eles irem também para Diadema. Para dar exemplo de como tem sido a 
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minha presença. A minha presença é a presença de quem ajuda um pouco a pensar 

estratégia, não é. Estratégia de um movimento que precisa o tempo todo dar passos 

novos, porque vive sob o fio da navalha, nos riscos maiores 

Agora, houve um momento excepcional que eu queria lembrar: eu fui Secretário da 

Educação do Município de São Bernardo, entre 89 e 92, no governo do Maurício 

Soares. No meio do caminho, um dos primeiros governos dos momentos de mais 

democracia no Brasil, que foi com a eleição em 89. Aí, tem também uma eleição de 

Prefeito e o Dr. Maurício Soares é eleito e eu sou o Secretário dele para Educação. Acho 

que aí a minha colaboração mudou. Eu não era só um educador que buscava dialogar 

com as lideranças do Projeto com vistas a novas estratégias; rede, reforço, 

empoderamento do grupo, processo educacionais. Mas, aí eu tive uma função, que é 

encontrar um lugar efetivo de existência do Projeto que perambulava, ganhava um 

lugarzinho, alugava outro (eu: a instalação da Sede). Ali, eu encarei o prefeito que teve 

um pouco de receio, claro receio. Que, exemplo: os comerciantes odiaram sempre o 

movimento, disseram que as crianças atrapalhavam a vida do comércio, da indústria e 

da cidade, com a presença “feia”, “suja”, deles. Porque o discurso dos comerciantes, os 

comerciantes aqui, a Zeni vai lembrar muito bem, que um grande momento que nós 

vivemos de sofrimento, para assumirmos plenamente estar com o grupo, foi na chacina 

no centro da cidade. Essa chacina é semelhante à da Candelária. A época, inclusive, não 

é distante. Isto é, grupos armados para matar adolescentes que atrapalhavam a vida da 

cidade, que roubavam uma maça, qualquer coisa que fizessem. Então, chamavam 

grupos armados, até de policiais, para matar. 

Bom, que aconteceu? Eu achei que eles tinham que arrumar um lugar para estar 

definitivamente no centro da cidade, como secretário. Mas esse é um negócio difícil de 

acontecer. O prefeito fala assim: “mas, os comerciantes não vão aceitar”. Talvez não, 

mas nós temos de fazer. Obrigação ética nossa. Porque que eles não vão para lugar mais 

periférico, meu raciocínio; não vão porque lá eles morrem. Vocês querem colocar a 

liderança do movimento e mais os meninos. Porque os meninos vêm, no sábado e 

domingo, para brincar, para jogar. Você quer que eles morram, coloque-os na periferia 

da cidade, porque ali o pessoal não vê. Não vê muito, vai lá dá tiro e mata numa noite 

qualquer. Aí eu falei para o prefeito, nós temos de localizá-los exatamente onde não se 

deseja que eles estejam, mas onde eles são visíveis, inclusive para os órgãos policiais e 

para a segurança. Tem que colocar no centrinho da cidade, ao lado dos comerciantes. 
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Para poder ver que esse difícil diálogo se faz com um mínimo de dignidade. Porque, 

jogar para a periferia é jogar para a morte, porque é isso mesmo que os caras queriam: 

“Esconde um pouco e eu vou lá matar de noite”. Não! Abre! Abre a presença deles. Por 

quê? Porque o que eles querem, eles não estão fazendo a cidade ficar feia. Estão 

fazendo a cidade ficar digna. Eles são os filhos excluídos da região do grande ABC, 

uma região rica como esta. Não é rica de hoje, não. Não, ela é rica sempre. Sempre foi 

rica, desde o Plano de metas de Juscelino Kubitschek, de 55 e 56. Portanto, a instalação 

das montadoras aqui. Rica, mais problemática. Conseqüentemente, ela criou a pobreza 

também, criou os miseráveis. 

Então, naquela ocasião, minha luta durou 03 anos, para que a gente conseguisse colocar 

na Jurubatuba (eu: onde está localizada hoje?). Por quê? Porque lá a gente conseguiu 30 

anos e, em seguida, aquela, aquele “noventa e nove”. Noventa e nove é o modo que o 

governo escreve para dizer que vai deixar eternamente, porque é por noventa e nove 

anos. (eu: teve uma crise, quase perdeu o local e agora está estabelecido?). Sim. Com 

governos que já não se podia fazer nada. No nosso a gente conseguiu 30 anos. 

Em seguida, vem. O tempo esse grupo é assediado para tirar. Mas, o grupo resistiu 

muito, até porque ficou, ganhou um pouco de poder. 

Ao ir para Guarulhos e, depois, para Diadema, o Projeto mostra que ele é bom. Mostra 

que ele tem liderança, mostra que ele tem competência também, que é uma coisa que se 

exige tanto das pessoas nessa sociedade ligada ao mundo capitalista do “maneshment”. 

Com essa competência. Essa competência é conseguir fazer, conseguir criar educação 

de excluídos; conseguir ampliar os direitos dessas crianças; conseguir mostrá-las 

visivelmente à cidade. É conseguir, inclusive, incluí-las nas escolas do centro da cidade. 

É uma série de direitos novos que a gente consegue quando coloca em um lugar visível. 

Então, esse foi um movimento excepcional, que é um movimento de poder. E, já que eu 

tive poder durante um tempo, eu, então, batalhei para que eles se instalassem lá. 

Mas, a minha função no grupo, foi sempre essa função, uma espécie de conselheiro que 

esteve, que nunca ficou correndo atrás deles, mas que esteve disponível e está o tempo 

todo. Basta que o grupo diga assim: olha, queremos pensar junto com você alguma 

coisa. Então, eu estive sempre disponível. Não perco de vista, acompanho o grupo de 

modo sistemático. Quero sempre saber como anda e como está. Mas, não estou lá 

sempre. Ia sim. Quando levava meus filhos menores, a gente ia para as brincadeiras de 
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fim de semana, que a meninada da periferia vinha toda para correr, para brincar, para 

jogar. 

Dei os meus livros que interessavam a eles; doei centenas de livros de literatura que eu 

tive, e convivi sistematicamente. Hoje eles são pessoas adultas, mas que nunca, aqueles 

que eu conheci meninos. 

O fato é que, é um projeto magnífico. Eu acho que é um projeto que constrói, ele, eu 

diria, numa estrutura filosófica: o impossível que se faz possível; ou: o impossível, 

possibilitado. Como ele acontece? É uma dimensão evangélica também: a coisa 

possível, não é. Mas acontece. Então, essa estrutura de uma sociedade rica, 

problemática, que torna invisíveis as pessoas. 

O grande ABC também foi assim, sistematicamente. Porque ele inchou muito e 

produziu os miseráveis de certa forma. Aí não os aceitou. 

Nas chacinas que aconteceram, ele se espantou um pouco: “Onde é que a gente põe essa 

gente?” Aí, acho que muitos de nós aparecemos para buscar, criar consistência e força, 

educativamente, junto às lideranças dessa moçada, com vistas a torná-los visíveis, 

presentes, competentes, operativos no mundo urbano, que é onde eles precisam estar. 

Jonadab: Pelo que percebi, o seu envolvimento, ele é anterior ao Projeto, porque o 

senhor estava presente e se envolveu, quando o Projeto surgiu, o senhor estava junto e 

abraçou a causa?  

A Sim! É verdade. É verdade.  

Como Educador. Quer dizer, eu sou um educador que tive preferência por trabalhar em 

escolas periféricas e de favela. Uma questão de preferência. Eu trabalhei em escolas 

muito humildes, e algumas de plena favela. E aí vem a minha relação com este mundo. 

E aí, esses são os meninos e os, eu começo a conhecê-los. Porque daí tem o encontro em 

que eles vão. Tem uma atividade cultural em que eles estão. Tem um debate em que eles 

aparecem (eu: visibilidade). Os temas vão surgindo, aí e eu vou começando a conhecê-

los. 

Agora, no início eu dei aulas para curso de admissão ao ginásio noturno, de filhos de 

operários que viviam em situação de vulnerabilidade como ele. Então eu, o mundo em 

que eu me coloquei aqui no ABC a partir do final dos anos 60, foi exatamente este 

mundo e depois foi só solidificando conforme a visão política foi crescendo, a gente foi 

se envolvendo segundo as necessidades das décadas que se passaram. 



 162 

Jonadab: E o projeto, só para ficar mais específico, ele contou com parcerias do poder 

público, logo no início, esse apoio da igreja Metodista, tem a visibilidade de outros 

apoios de igrejas também? 

Buscou tudo, o Projeto foi competente. A Zeni tem uma lista de instituições na cabeça, 

ainda, muito melhor do que eu. Até que, realmente o apoio foi da Igreja Metodista e da 

Faculdade, mais o Poder Público. O Poder Público depende do que é que se precisava. 

Se, tinha de realizar uma atividade o Poder Público abria espaço, abriu-se. Tinha o 

momento de comer mesmo. Então aí, daí você tem desde as instituições privadas, até o 

Poder Público ajudando, às vezes, até, com merenda. Quer dizer, dependeu de onde é 

que você estava trabalhando, como foi muito diferente de momento para momento. O 

fato é que a busca, a Faculdade de Teologia com Zeni, eles buscaram apoio para além 

da Igreja Metodista. E, aí, eu não posso precisar, acho que ela sabe fazer melhor, quer 

dizer, quais são as demais instituições conhecidas, que deram o apoio. Claro que a 

Diocese Regional apoiou, católica, mais eu acho que foi muito mais, aí foi a ação de 

padre A padre B, entende. Porque, acho a instituição via Faculdade de Teologia foi 

muito mais explicita e transparente do que o Catolicismo Regional. 

Jonadab: E a liderança da Igreja Metodista, na sua visão, ela estava de alguma maneira 

apoiando, ou seria mais a iniciativa de pessoas também? 

Não, eu acho que ela apoiou sim. Porque, senão, ela poderia ter se atrapalhado, entende. 

Porque, às vezes o poder, o líder, o líder que tem o poder, ele exerce fragmentando, 

estragando, parando com o projeto, não assinando um acordo. Mas a gente, não senti, eu 

não senti isso nunca aqui. Acho que a Faculdade de Teologia é a grande visibilizadora 

da igreja para o Projeto. 

Jonadab: E o Senhor considera que houve certo distanciamento, depois de um tempo, da 

igreja? Que a igreja foi mais presente e, depois, ela deixou de estar presente? 

Mas, não tenho nenhuma dúvida. E, sabe que eu nem diria que ela teria de ter 

continuado. Eu justifico tranquilamente que ela se afastou, porque o movimento ficou 

muito forte, o movimento fez acordos com o Poder Público; mas acordos explícitos, 

além de alguns apoios internacionais que eles, eles aprenderam, acho que aprenderam 

com a Zeni, aprenderam com uma porção de gente, que é possível conseguir apoio 

outros que não só aqueles tradicionais. E, por isso, o quê que acontece? Quando o 

movimento vai para Guarulhos e, depois, para Diadema, já é acordo no papel mesmo, 

garantido (eu: a nível de convênio mesmo). Claro! Claro! O Projeto ficou forte, bem 
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forte! Ficou forte também porque o Brasil se redemocratizou, conforme o Brasil se 

redemocratiza, amplia, os governantes que vão chegando, que não mais os da ditadura, 

assinam muito mais fartamente novos acordos de apoio às chamada ONG.  

Quando esse “boom” das ONG desenvolve no Brasil, isso não é antes de 80, é tudo 

depois de 80, então, há um “boom” de ONG, a famosa organização não governamental. 

E ela é uma. Originalmente ninguém pensaria que ela era uma. Não, a molecada 

empobrecida, miserável. Não! Ela era uma ONG, registrada, organizada, podia assinar 

papéis. Ela se organizou para isso. O pessoal teve competência, para usar uma 

linguagem de “maneschment”, teve a capacidade de se organizar. E, aí, assinou com o 

Poder Público acordos bons. Pelo menos deram dignidade. Fácil, nada foi, mas que 

assinou documentos dignos, que permitiram um efetivo apoio e continuação. 

Jonadab: Então, esse distanciamento, ele seria, na sua visão, então, mais uma eficiência 

e autonomia do Projeto do que uma negligência da igreja.  

Eu não vejo negligência. Para mim é uma etapa política. Quê que é uma etapa política? 

Nos momentos mais dramáticos, a Faculdade de Teologia, a Zeni, Igreja Metodista, 

estiveram. O momento dramático passou para todo mundo, o momento dramático 

passou a partir de 85, 87, 88, 89, passou. As dificuldades continuam, mas você tem, 

você não tem a tragédia visível da chacina, da violência da morte, tal.  

Então, para mim, se trata de uma etapa política. Uma etapa política que se torna quase 

dispensável como instituição. Por que? Por que essa moçada cresceu, cresceu de tal 

maneira que eu nunca ouvi um desses meninos da liderança, que às vezes eu conheço 

melhor, reclamar da Igreja Metodista, não tem reclamação da história institucional. Não. 

Passou, é etapa, etapa tranquila. 

Jonadab; O Senhor chegou a exercer alguma função no Projeto, de direção? 

Não. Eu fui da, sim, numa das diretorias eu era parte, mas eu nunca fui, nem secretário, 

nem presidente. Meu filho foi e a minha companheira também foi. Os dois foram do 

Projeto, de direção. Minha companheira, uma mulher Européia que viveu aqui muito 

tempo comigo. E ela foi tesoureira, se eu não me engano. O Ariel foi presidente. Então, 

o Ariel foi um dos presidentes, o meu filho do meio, que trabalha com Direitos 

Humanos. Agora, eu não, eu estive lá, eu sempre fui um conselho, um conselheiro. E, às 

vezes, um conselheiro, sem ser, mas um conselheiro no sentido autêntico de conselho. 

Se você quer, me chama e eu estarei com prazer; se tem que tomar decisão, eu vou. É 

um tipo de ação assim. 
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Jonadab: E nesse tempo todo do envolvimento, o Senhor esteve filiado a alguma igreja 

ou à Igreja Metodista. 

Não, meu caro. Sabe? Que eu virei um Galileu. Esse é o problema, depois de Israel, eu 

virei um Galileu, gosto muito dos metodistas, dos pastores e das pessoas da igreja. É a 

minha igreja, historicamente, porque eu nunca fui para nenhuma outra. Jamais fui para 

uma ou outra, nem para pentecostal, nem para tradicional, nem para católica, nem pra 

nada. É que é assim: eu tenho essa mania, não sou de nenhuma outra; só que, também, 

eu não ando eclesiasticamente. (eu: sempre esteve envolvido, mas não filiado?). Basta 

que me chamem, que me envolvam; basta que me convidem; basta que eu me sinta útil, 

e eu partilho deste mundo metodista naquilo que couber.  

Mas eu acho que depois daquelas experiências dramáticas que eu tive e, depois de 

Israel, eu fico; não é que eu me individualizei. Eu me coletivizo, mas em projetos 

definidos assim. Que projeto é esse? Tal, e nele eu vou.  

O que eu perdi mesmo é aquela relação tradicional com a instituição eclesiástica, isso eu 

concordo. Mas, não perdi nenhum dos desejos, vontades e determinação de estar com 

um projeto determinado assim. 

E a sua, a sua expectativa quanto ao trabalho do Projeto, hoje, nesse momento? A gente 

sabe que é um momento em que o Poder Público vem ocupando mais espaços, isso tem 

causado alguma dificuldade, também? 

Eu temo muito. Então, a moçada não me chama há algum tempo, deve ter alguma razão. 

Ou eles ou todos os processos. Ai é um assunto mais dos campos da administração com 

que eu lido, todos os processos eles se burocratizam. Mas a palavra burocracia, aí, 

pensando Weberianamente, Max Weber, não é mal. Burocratizar é ter uma nova ordem 

de relação, interesses, perspectivas, etc. Então esse processo se reorganiza em direções 

que já está quase tudo estabelecido e tem uma ordem de valores.  

Com o governo como do PT, pós Lula, tem uma mudança radical no mundo 

organizacional das ONGS. Não nos enganemos, mudou tudo! Um governo que dá bolsa 

família, ele meche com todas aquelas, meche com aqueles meninos lá. Que da bolsa 

para mãe, um projeto como o que o meu filho dirige, aqui, tem o objetivo claro de 

reintegrar os meninos na família. É determinado. Lá não é um lugar para adotar, não é 

um lugar para tirar para fora. É um lugar de fazer voltar para dentro do mundo da 

família. Eles vão ao limite, batalhando pela reinserção. 



 165 

Então nós estamos num momento histórico de redistribuição de renda, oportunidades 

educacionais, reorganização familiar, com tudo que de ruim esteja por aí, há milhões de 

dinheiro, apoio e presença do governo para refazer laços do mundo comunitário. Então, 

mudou tanto que o pessoal precisa fazer novos acordos mesmo. O Projeto poderia correr 

o risco de não existir, como muitas ONGS então morrendo, que acontece. Um governo 

que interfere profundamente na sociedade. como outros não fizeram, esse é um governo 

de intervenção. Fernando Henrique Cardoso não é governo de intervenção, ele ajuda a 

sanear a economia, e mudar processos, até bons. Mas governo de intervenção é o 

governo do PT que vai até as ultimas conseqüências para mexer na realidade, lá no 

fundão. E quando chega lá, já não precisa mais de tanta ONG, ele começa a fazer por 

conta. Aí faz curso direto, começa a mudar tudo. Então eu entendo que a hora dessa 

moçada, que não tem me procurado para o dialogo há uns dois anos, eu acompanho sim, 

tenho notícias, eu os encontro; o Marquinhos aparece, me conta tudo como está. Mas, 

ele não tem narrado nada trágico, simplesmente que eles, agora, estão estabelecidos em 

algumas cidades com acordos governamentais que não matam o projeto, mas que não o 

alimentam tanto mais ao modo de antes. 

O seu trabalho vai ser um trabalho de muita força histórica.  

Ai das crianças excluídas desta região, de um belo grupo de centenas, senão milhares, 

senão fosse o projeto. Elas sobreviveram pelo projeto, mas isso já. Mas, tudo uma 

mudança que vem do final dos anos noventa e mais neste século agora, enorme, de 

repensar as bases da sociedade, a base econômica, a inserção no mundo do consumo, do 

trabalho, de redefinição do papel da família e de uma nova política, inclusive 

comprando idéias de adoção e outras. Mudou tudo.  

Então nós estamos num novo momento, momento em que um projeto como este, que é 

uma ONG, ou é uma OCIP. Eu nem sei hoje, se é uma ONG, se é um tipo OCIP ou não 

é OCIP. A OCIP tem uma relação mais definida com o governo, recebe mais benefícios. 

Então, existe uma redefinição de papel. Mas isso não é mau algum é, outra vez, uma 

mudança histórica para ser compreendida cientificamente, inclusive por nós. 

Jonadab: Que bom! Gostei muito de conversar com o senhor. Gostaria da oportunidade 

de voltar para alguma pergunta que tenha escapado. 

Veja, na sequência do que você está escrevendo, pensando. Hora que você sentir que 

precisa, escreve correio eletrônico, ou marca para a gente bater papo novamente. 

Jonadab: Alguma outra informação? 
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Não. Fico satisfeito que se queira estudar, mas é necessário que você não esqueça da 

cronologia, você está fazendo um trabalho de historicidade. Não esqueça de 

compreender esta Região (ABC), vai ter que ter um capítulo regional (eu: sim. Estou 

trabalhando nisso). Se precisar de material, há 30 anos eu estudo a Região, tenho, 

portanto, escrito muita coisa. 

Jonadab: Aliás, eu me deparei, na minha pesquisa, com a, se não me engano, a fundação 

do Centro de Memória Popular (do ABC) sob sua coordenação. 

É, aqui mesmo. Eu e a Geruza, ela me auxiliou. Nós criamos [...]. 

Jonadab: E, esse acervo, onde a gente encontra? 

Acho que a Metodista, depois que eu saí, em 96, pode ser que tenha jogado fora (risos). 

Jonadab: Tomara que não. 

É o seguinte, é porque nós tínhamos uma [...]. Em 96, eu saí da Metodista. As 

circunstâncias foram políticas também. Houve um problema político com o Ronaldo, 

antes de virar Universidade, naquela passagem. Eu fiquei meio desgostoso e fui embora. 

Depois, o Clóvis, em 2003, me chama para coordenar a Cátedra. Eu vim com muito 

prazar, porque eu sempre esqueço os problemas com o mundo metodista, por gostar 

dele. Então, demora poucas horas a minha raiva, às vezes. Tudo bem! Voltei! 

Então, o Núcleo de Memória Popular, ele trabalhou a favor do Projeto, também. Porque 

trabalhou a favor do sindicalismo, o sindicalismo que não tinha esse poder de hoje, não 

tinha nada a ver. Era coisa do começo dos anos 80. O quê acontece, nós fazíamos 

seminários, debates, publicamos várias revistas. Enfocamos a situação das crianças, mas 

também discutimos, trouxemos Lula, Meneguetti, Vicentinho, esse pessoal que, depois 

ia ser a liderança dos movimentos, mais tarde. Foi momento importantíssimo da 

Metodista. A Metodista foi entendida como instituição digna e bem aceita no mundo do 

trabalho, no mundo dos não-favorecidos, no começo dos anos 80 no Brasil, porque o 

Núcleo de Memória trouxe para dentro da Metodista, seminários, encontros, debates, 

com muita gente, lotando os auditórios para tratar de assuntos comunitários, de cultura 

popular, de meninos de rua. 

Muito interessante. Agora, eu não posso dizer: cadê os livrinhos que publicamos; cadê 

as revistas que nós fizemos. Eu posso achar em casa e te mostrar uma. Te mostro, sim, 

porque era muito interessante. Mas, eu não sei do acervo, porque não me cabia carregar 

o acervo. Então, ficou. Mas, ficou em que sala. Eu ouvi dizer que foi colocado em um 

porão do Ginásio de Esportes. Como eu vou ver isso.  
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Jonadab: Vamos tentar descobrir.  Muito obrigado, Professor. Que Deus abençoe! Um 

prazer. 

Igualmente. Bom trabalho! Fico feliz com esses temas e que esteja envolvido neles. 

(entrevista encerrada com 34:42min, corrigidos). 
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Anexo: 07 – Entrevista com o Bispo Nelson Luiz Campos Leite – 06/06/2012 

Jonadab: Dia 06 de junho de 2012. Eu estou aqui com o Bispo Nelson Luiz campos 

Leite, às 17h20 minutos para uma entrevista sobre o Projeto Meninos e Meninas de 

Rua.  

Jonadab: Boa tarde, bispo! 

Opa! Boa tarde! 

Jonadab: Gostaria que o Senhor, primeiro, se apresentasse, com seu nome, idade e a 

formação para a gente situar essa entrevista. 

Nelson Luiz Campos Leite, eu vou fazer 73 agora em agosto, dia 13 de agosto, um dia 

até significativo, agosto e treze – risos. 

Eu tenho curso de teologia, de pedagogia. Tenho curso na Costa Rica, que lá, chamava-

se “licenciado”, que, também, o Geoval fez e que é um tipo de Mestrado embasado em 

pastoral. Fiz vários cursos aí sem preocupação acadêmica. 

Jonadab: Então, bispo, gostaria de ouvir do senhor, então, sobre a sua participação, 

como o senhor se deparou com o Projeto Meninos e Meninas de Rua, quem sabe as 

primeiras ações. E, o que o senhor pode falar para nós sobre essa experiência com o 

Projeto lá nos inícios ainda e, depois, no decorrer da história? 

Antes mesmo da inserção da Igreja Metodista, nós tivemos um pastor muito conhecido 

que esteve no Conselho Mundial de Igrejas, João Parahyba Daronch da Silva. E, depois 

dele ter deixado a Igreja Metodista, no final da vida ele voltou, ele foi ser assessor na 

Prefeitura, do Secretário do Bem estar social. 

Em um dia, ele contatou-se conosco, com algumas lideranças presbiterianas, 

presbiterianas independente, batista, Igreja Católica e tivemos um primeiro encontro 

com ele, do bem estar social, quando ele apresentou as preocupações que eles tinham 

com o trabalho do menino e menina de rua. 

Tivemos várias reuniões, discutimos e tentamos fazer uma pastoral integrada, até que 

chegou o momento em que o pessoal falou: olha, acho que já tem a consciência do fato 

e é melhor a gente se organizar como igreja e não ficar vinculado à questão da 

Prefeitura. 

Alguns continuaram e, outros, não continuaram. E, a partir dali, surgiu na minha mente 

uma idéia de estabelecer um local em São Paulo que teria o nome Plantão Ecumênico 

do Menor. Então, por lá nós teríamos pessoas de todas as especializações, a criança 
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passaria por lá, a gente faria um levantamento e, dali, nós teríamos todos os setores para 

onde encaminhar. Esse seria um início de um programa dessa natureza.  

Jonadab: isso seria por volta de? 

Isso em 77, 78, por aí. 

Concomitantemente, a Pastora Zeni já estava começando a se interessar pelo trabalho. 

Aí ocorreu o falecimento do bispo Alípio e eu fui eleito bispo, e a gente já tinha uma 

preocupação desse tipo. 

Aí conversamos com a Zeni, com quem nós trabalhávamos na área de Periódicos, que a 

Zeni era redatora da Revista Bem-te-vi e eu, era o chamado, na época, diretor de 

currículo e responsável curricular de todas as revistas. A gente já tinha uma relação boa. 

E, a Zeni se interessava e acabou saindo. Eu acabei assumindo como bispo, e 

conversando comigo, eu concordei que ela fosse nomeada como pastora na área do 

trabalho do menor, mesmo que pudesse ter uma igreja colaborando e, assim, ela 

começou. Ela queria trabalhar, vários [...], sem recursos e sem nada aqui em Rudge 

Ramos. Não existia a casa na Rua Julio Tome, não existia nada. 

E, começamos a ajustar, e ela, organizadora. O apoio dela, o apoio da Francis Bowden. 

E começamos também a, pela Região (Sede Regional da IM), a começar projeto nos 

Estados Unidos de levantamento (de verbas). Porque, quando se falava em menor, em 

índio, em negro, em mulher, naquela época, a gente conseguia recursos. 

Ao mesmo tempo, eu estava no CIEMAL e, aí, o Anibal Augusto, que foi um grande 

líder do CIEMAL, faleceu muito jovem. Eu estava na Colômbia e ele me procurou e 

falou [...] ele disse: olha bispo Nelson, eu estou com [...]. Você não tem um projeto para 

menor. Eu disse: eu tenho sim [...] Mas, você não tem aí? Eu disse: não tenho. Mas, será 

que não daria para você fazer esse programa? Aí, eu peguei, fui numa sala eu tinha 

elaborado, só que não tinha passado por todos os trâmites aqui na Igreja. Eu fiz um 

projeto, um projeto bem ambicioso e mandei para ele. Aí foi para uma das entidades dos 

Estados Unidos eles analisaram e disseram: “Olha! Nós estamos achando muito 

burocrático”. Porque aí ele pedia psicólogo, assistente social, tudo [...] , justamente para 

essa triagem toda. Tinha de ter. “Nós estamos achando que está muito burocrático, tem 

que simplificar [...]”. Aí, nós simplificamos e, no fim, conseguimos, parece-me que $ 

25.000 (vinte cinco mil dólares, por ano). 

Mas, a Zeni começou a desenvolver, me chamou. Ocorreram alguns fatos tristes aí. 
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Aí, eu conversei com o setor de ação social da região, a Francis Bowden era minha 

secretária. Então, resolvi mudar o plano do Centro Ecumênico do Menor lá de São 

Paulo para dar apoio aqui na área do Rudge Ramos, do ABC.  

E, aí compramos essa residência aqui na Rua Tomé [...]. Compramos a residência, foi 

comprado telefone, essa Kombi. E começamos a envolver, a trabalhar e a participar dos 

projetos. Ela começou a participar desse Projeto, começou a fazer uma relação com a 

Associação, ela fala muito bem. Uma Associação em São Bernardo do Campo, uma 

organização não governamental, a fazer convênio de [...], na parte de ensino de [...] não 

apenas a questão de camiseta, de chocolate, dos engraxates, mas, a fazer apelo com 

coisas mais significativas: o marceneiro, ferramenteiro, o serralheiro. E chegou a se 

estabelecer, porque nós não tínhamos condições de montar tudo isto e, com parceria, a 

coisa foi caminhando e, com certeza, a Zeni vai falar de projetos até maiores.  

E a gente acompanhava. De quando em quando nós íamos à praça ver os meninos. E 

tínhamos os meninos, alguns meninos já infratores, meninos que cheiravam cola, a 

gente tinha consciência desse fato, quando houve um massacre e foram assassinados 

sete meninos (eu: na Rua dos Vianas?). E houve, então, uma grande manifestação. Nós 

fomos à manifestação, foi feito todo um grupo ecumênico, uma passeata. Depois fomos 

à Igreja fazer o sepultamento. Algo que marcou, apesar de reconhecer que essas 

crianças também tinham feito as suas vítimas. Era essa situação problemática. 

E, a partir daí, o trabalho foi ganhando confiança no Exterior. No entanto que a Zeni era 

muito chamada para ir pro Exterior. Até que, um dia, a Junta de Ministérios Globais se 

reuniu e eu fui com a Zeni e o Marquinhos. O Marquinhos foi dar o testemunho. O 

Marquinhos era muito novo, já tinha uma pessoa que morava com ele. Depois, acabou 

casando. Tinha uma filha. Ele era parte. Viveu na rua e acabou sofrendo uma 

transformação, uma mudança de perspectiva, e foi dar o testemunho lá na reunião dos 

Ministérios Globais em Nova Iorque. Foi muito bem recebido, muito bem aceito. E, a 

partir de lá, muitos recursos acabavam vindo.  

Paralelamente, nós começamos a trabalhar com grupo de outras Igrejas. E aí, formamos 

a Semana Ecumênica do Menor que, de certa forma, tinha uma bandeira católica, mas 

era um trabalho ecumênico. Tivemos quase vinte anos seguido. O trabalho cresceu. Era, 

no início, de São Paulo, passou a ser de todo o Brasil e, depois, passou e pegar alguns 

países da América Latina. (Eu: esses 20 anos, a partir de 80?) Acho que mais ou menos 

em 80, possivelmente, mais ou menos 80 (eu: daí para frente, então [...]) Tinha a Irmã 
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Maria do Rosário, tinha, não sei se a Elisa Maria, nós tínhamos vários leigos nossos 

metodistas que, inclusive, trabalhavam com menino de rua, dando ensino assistemático, 

embaixo de árvores. Porque, é muito difícil encaixá-los no ensino sistemático, numa 

escola, tentar forçar [...] Ela é bem diferenciada. 

Jonadab: E a presença de outras Igrejas, além da Igreja Católica, o senhor já fez uma 

referência aí? A própria Pastoral do Menor, o senhor percebia esse envolvimento de 

outras igrejas?  

Sim. A IPI começou também. A Igreja Presbiteriana Independente. Um grupo de Igreja 

Batista. (eu: Local, ou tinha também em nível mais Regional?) Não. Mais local. Mais 

em nível local.  

Só que, com a presença da Semana Ecumênica do Menor, alguns que não tinham 

entrada ecumênica, saíram. Por exemplo, um grupo da Igreja Batista, a própria Igreja 

Independente, que caminhou junto muito tempo, ficou um pouco fora. Participou de 

algumas semanas ecumênicas do menor, mas, depois, não deu continuidade.  

A Igreja Presbiteriana estava naquela situação fechada, aquele negócio do militarismo. 

Muito retrógrada, no tempo do reverendo Boanerges. Acabou não aderindo à situação. 

E, praticamente, a Pastoral do Menor da Igreja Católica surgiu nesse bojo da visão em 

conjunto da gente. Aí, chegou o padre Ivo. Acho que é padre Ivo, que, inclusive, ele era 

leigo. Não era nem padre. Depois, tornou-se padre. E denunciava.  

Foi nesse período que nós passamos a trabalhar para que pudesse surgir, em área 

Federal, aquele documento, aquela lei (eu: Estatuto da Criança [...]) O Estatuto do 

Menor. Participamos, tivemos um que chegou a ser estudante (de teologia), pastor 

Onésimo, nos representou como metodistas em Brasília [...] nessa representação. 

Jonadab: Outros nomes? O senhor podia mencionar algum, pessoas da Igreja Metodista 

que estiveram envolvidas, além do seu?  

Parece que em Brasília, o pastor Eudes. (Eu: Eudes?) Me foge o sobrenome dele [...] 

que é um pastor de muitos anos em Brasília. Foi pastor da Asa Sul, da Asa Norte [...] 

Ele andou sendo um braço da gente lá em Brasília (eu: não é o Euler?). É, o Euler. 

Eudes, era o Diretor da Editora Vida. É o Euler (eu: eu sei quem é). Ele chegou a nos 

representar.  

E, tivemos algumas outras pessoas, passamos a ter alguns alunos aqui, na ocasião que 

trabalhavam juntos.  
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Essa casa tinha o abrigo. Alguns ficaram morando aí, dormiam; em situações 

excepcionais, de perseguição, ela recolhia. E tinha também serigrafia e algumas outras 

coisas. 

E daí, essa relação com a Associação, que a Zeni vai explicar melhor essa Associação. 

Esqueci agora o nome da associação, que dava suporte. 

E, a gente tinha um planejamento, assim, bem mais amplo, de ter oficinas e formação 

profissional para essa meninada toda, os acompanhamentos, o atendimento à família. E 

veio [...] Muitos recursos vieram. Bastante mesmo! 

Até que, o Colégio de Bispos começou a avaliar o seguinte: havia em Santa Maria (RS) 

aquele trabalho com casas de menores. O Bispo Isac começou mudar um pouco a 

natureza. No Rio, alguns outros trabalhos [...] Até o momento que eles estavam 

percebendo que nós estávamos recebendo muito recurso e, os outros, quase nada. Então, 

eles resolveram unificar todos os trabalhos, pegar num fundo só os recursos do menor e, 

depois, repartir entre todas as entidades e começar outros projetos. 

Jonadab: Bispo, a percepção que se tem é que a igreja atuou, no início, e durante muito 

tempo, mais presente lá, com as ações [...].  

Até final de 91. Quando eu saí do episcopado em 1992, eu não sei o que ocorreu no 

episcopado com a pastora Zeni. Ou, a região resolveu retirar o nome, o encabeçamento 

do movimento. Aí começou uma certa ruptura. 

A gente percebe que a igreja continua presente, ela [...] com apoio, com orientação, com 

assessoria, intermediando ainda projetos com recursos financeiros. Mas, acabou 

acontecendo esse distanciamento. Foi a partir de 92 que foi começando a haver cada vez 

mais [...] 

Jonadab: E uma pergunta que surge é se esse distanciamento evidencia um 

fortalecimento do Projeto enquanto organização não governamental e laica? Se ele 

evidencia a autonomia do Projeto; ou, a igreja que se distanciou, por negligência, não 

sei se seria essa a palavra? Ou a Igreja acabou se omitindo um pouco na sua presença 

mais efetiva. Como o Senhor vê essa [...]? 

Olha! Eu não tenho muitos dados. Mas, aparentemente, eu creio que foi um afastamento 

inicial da Igreja. Eu não sei se foi para reformulação. Porque, quem estava entrando 

nessa área, a Márcia Quintino, que é uma pessoa que zela por esse trabalho. Hoje é 

super especialista. Se foi para uma reformulação; se foi para uma mudança de direção, 
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talvez, por não querer que continuasse a Zeni, ou não. Talvez a própria Zeni possa 

explica essa parte.  

Jonadab: a Márcia Quintino é Regional, da área Regional ou Nacional? 

Ela é da Área Regional. 

Porque quando o Bispo Geoval assumiu, conversei com ele e ele pegou o Escobar (Luiz 

Carlos Escobar), que era o esposo da Márcia Quintino, e a Márcia. E que foram dois 

setores muito fortes do bispo Geoval. E a Márcia, super capacitada. Tanto que, uma 

filha minha, a gente tinha muita amizade e eu dizia: poxa Marcia, tanto que você tem e 

eu não te aproveitei [...] Eu não sabia. Ficava sem jeito de falar com você, de te chamar 

[...] Mas, estou contente de ver que você está aí. 

Então, não sei se era uma reformulação, se foi também desentendimento com a Zeni, 

não sei o quê que houve 

Mas, por outro lado, esse distanciamento fez com que houvesse uma reação e o 

fortalecimento, como decorrência o fortalecimento do trabalho, sem a [...]. Aí eu vejo o 

Marquinhos aqui, se reunindo aqui na própria Universidade. A presença, de vez em 

quando ele me chamava para assistir uma reunião lá. A gente mantém uma amizade 

muita grande com o Marquinhos e com algumas pessoas. Acho que acabou 

fortalecendo. 

Eu não tenho, hoje, tantas informações. Não sei o nível que se encontra o trabalho Eu 

sei que a Faculdade (de Teologia), alguns acadêmicos, parece que dão apoio; o Prof. 

Otoniel, parece que continua [...]. 

Jonadab: várias pessoas fazem parte da diretoria.  

Mas, acho que acabou fortalecendo como uma forma de sobrevivência. Eu senti muito 

que a Igreja tivesse deixado. Eu percebi, por exemplo, em alguma entrevista, essa 

importância da presença da Igreja, da ação e, inclusive hoje, essa cobertura. Inclusive, 

uma referência: a igreja hoje é um porto seguro para onde a gente recorre. Isso se 

referindo à igreja Nacional e à Faculdade de Teologia, que para eles é a Igreja 

Metodista. Então, a gente percebe essa presença, mas a constatação é que, nas ações, no 

dia a dia e, nas ações, não tem sido marcada essa presença de pastores, pastoras ou 

mesmo dos seminaristas nos últimos anos.  

Não tem tido essa presença. Eu continuei, mesmo deixando de ser bispo (bispo 

presidente da Região), dando apoio à Pastoral do Menor, aos Encontros. Mesmo um 
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tempo eu fiquei afastado, eles me chamavam e eu cheguei a ir, já não tinha mais aquela 

amplitude. Ai, tem o Centro no Belém, da Igreja Católica, eu cheguei a estar lá com 

eles. 

Jonadab: algo mais, bispo que o senhor gostaria de falar, fazendo um fechamento aí da 

entrevista? 

É. O que eu posso dizer é que a presença da Zeni foi muito importante. A visão, o apego 

dela, a liderança [...] Houve até um momento em que, como ela estava nos periódicos, 

ela recebia dos periódicos e não recebia nada por aí, e quase que dava mais tempo por 

aí. E, eu mesmo cheguei a reconhecer. E, ela nunca, nem ela naquele tempo com o Rev, 

Sincler, nunca apelaram ou exigiram o salário que não tinham recebido.  

Eu mesmo fiz um cálculo do período, constatei um valor de uma verba aí e repassei esse 

valor como se tivesse pagando retroativamente esse valor, como se tivesse pagando o 

piso de um presbítero para a Pastora Zeni. Mais justiça. Porque às vezes a Igreja quer 

muito o voluntariado, mas não dá o suporte e não dá o recurso. E quando é um 

presbítero ou uma presbítera que está num outro setor, mesmo que se dedique até mais 

tempo para o terceiro, e de lá acaba não tendo nenhum respaldo, desde locomoção, 

condução, custo, habitação. Quer dizer, o presbítero deve ter habitação, deve ter tudo. E 

os dois não tinham nada. Não tinham uma casa. Pagavam aluguel. Falei: Bom, aí foi 

uma injustiça. Vamos reparar, fazer um pouco de reparação. (eu: que bom que o senhor 

fez isso!). Não sei se chegou a reparar, mas [...]. 

Jonadab: Muito obrigado, então, bispo Nelson. Possivelmente vou me lembrar e 

precisar de outro momento para fazer algumas outras perguntas e tentar preencher 

algumas lacunas. 

Está certo. 

Jonadab: muito obrigado. 
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Anexo: 08 – Entrevista com Fabíola de Carvalho Pereira – 05/10/2012  

[áudio de: 18min30seg] 

Jonadab: Dia 05 de outubro de 2012, 14horas e sete minutos. Eu estou aqui com a 

Fabíola para uma entrevista sobre o Projeto Meninos de Rua de São Bernardo do 

Campo.  

Jonadab: Boa tarde, Fabíola. Vou pedir para você falar, primeiramente seu nome, sua 

idade para registro. 

Boa tarde! Meu nome é Fabíola Carvalho Pereira. Eu tenho 31 anos. 

Jonadab: Muito bem. Obrigado por conceder esta entrevista. E, gostaria, então, que você 

dissesse qual foi o período em que você foi beneficiada e como foi o atendimento do 

seu acesso aí nos trabalhos do Projeto Meninos e Meninas de Rua.  

Eu tive contato com o Projeto, pela primeira vez, agora na década de 90, mais ou menos 

91 e 92, quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, mais ou menos. Foi um 

contato na comunidade mesmo, onde eu fui convidada a estar participando de algumas 

atividades que tinham no Projeto e essas atividades que eu fui convidada a participar, 

eram de lazer. Era uma atividade em que as pessoas de várias comunidades se reuniam 

para um dia de lazer, mesmo, dentro do espaço.  

Jonadab: Qual a comunidade? 

Eu morava no Montanhão, que é um bairro [...] no Montanhão, em direção ali ao Parque 

Seleta. E essa foi a primeira vez que eu estive no Projeto, em atividade de lazer. 

Jonadab: E as atividades, como que eram mesmo? Você pode descrever? 

Eram atividades lúdicas e eram muitas, muitas pessoas mesmo. Eram atividades lúdicas, 

tinha alimentação. Era um sábado o dia inteiro. Mas sempre, se a gente prestasse 

atenção, sempre em torno da gente, tinha alguma coisa relacionado ao ECA, sempre 

tinha alguma coisa relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente ou a direitos, 

alguma coisa desse tipo. E era meu primeiro contato com esse tipo de assunto também. 

Que eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com esse assunto. Era alguma coisa 

que te despertava algum tipo de curiosidade. 

Que, mais para frente, durante os encontros que a gente tinha, que eu fui começando a 

participar, sempre era discutida essa questão de direitos da criança e do adolescente. Foi 

aí que tive conhecimento que existia o Estatuto e tal.  
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Mas foi a partir daí. As atividades eram mais ligadas ao lúdico mesmo. E na minha 

percepção, como eu não entendia, era todos os meses. Era uma vez por mês. 

Jonadab: E nesse contato seu com o Projeto, você teve contato alguma vez, com algum 

pastor ou pastora que você conhecesse ou que se identificassem?  

Eu cheguei a ter. Eu não cheguei a ter contato de atendimento, mesmo. Mas, durante os 

acampamentos que a gente ia que era no Acampamento Betel, sempre tinha, assim, 

alguém da Metodista, algum pastor. Inclusive naquela arca em cima da água, teve culto 

nos horários que a gente estava lá. A gente chegou a entrar, a ouvir, a ficar lá um pouco. 

Mas, não vou me recordar quem era o pastor na época, que estava lá. 

Fora isso, sim. A gente estava acostumada com a presença da Margarida, do Otoniel. 

Porque, sempre nas atividades, ou numa reunião conjunta, eles sempre estiveram 

presentes. 

Jonadab: E nas atividades de acampamento, você foi, você lembra quantas vezes, em 

média? Bastante vezes? 

Eu fui bastante.  

Jonadab: Isto tudo na fase que você ainda era adolescente? 

Isso! 

Jonadab: E esse contato com pastores, com culto? Como é que você avalia, que aquilo 

ajudava no que você estava buscando, precisando ou vivenciando naquele momento? 

Olha! Eu ainda não fazia essa [...] Como eu posso dizer? Eu ainda não assimilava isto, a 

questão da presença de um pastor. Eu encarava com uma naturalidade muito grande. Eu 

lembro que a gente, sempre nos acampamento a gente tinha nosso momento de 

formação também, nosso momento de formação. Eu lembro que sempre tinha uma fala 

legal, alguma oração no final, quando se propunha essa oração. Sempre tinha. Já tinha 

isso em casa, alguns. Então, para mim, era normal. Eu achava bom, até, por ver que 

tinham meninos que achavam estranho ou não acostumavam. Que nunca tinha tido 

mesmo esse tipo de orientação. Então, para mim, algo normal. 

Jonadab: Como você avalia o atendimento, qual o resultado que esse trabalho do 

Projeto, lá com o lazer, com os acampamentos, produziu na sua vida? 

Então, através desse chamamento lúdico. Dessa coisa que te atraía para o acampamento, 

para um lugar legal, para o sábado de lazer, sempre nesses momentos, tinha o momento 

de formação. Sempre tinha. Então, a gente queria ir, mais pelo divertimento. Mas, 
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aquilo ficava na gente, nos momentos de formação isso ficava na gente. E, aí, a gente 

acaba reproduzindo isso em outros espaços. Na escola, na comunidade. Aquele 

momento de formação que na hora a gente não deu muita atenção, mas ouvimos. Depois 

a gente acabava reproduzindo naturalmente em outros espaços.  

Jonadab: E, quando você fala de formação você está falando de consciência de direitos? 

Isso. De consciência de direitos, de participação; você tem voz, você tem vez. E você 

tem seus deveres, você tem. Então isso ficava ali na gente e a agente acabava 

reproduzindo em outros espaços, principalmente na escola. Que era super estranho 

quando você chegava e falava desses direitos. Era estranho. Os meninos, assim, não 

estavam acostumados, nem os professores, a ouvirem um aluno falar de direito, não é? 

Mas tem aquela coisa da organização. Você acaba conseguindo se organizar melhor 

com a sua comunidade.  

Isso repercutiu para mim, e até hoje. E eu vejo isso com outros meninos e meninas 

também, que estão aqui no Projeto. Eu vejo que eles têm um senso, uma idéia de 

direitos e de organização desses espaços que eles convivem, (7.57) de militância 

mesmo. 

Não que todo mundo vai ser um militante e vai militar em alguma causa. Mas, ele tem 

aquele negócio de, no espaço em que ele está convivendo, ele incentivar as 

reivindicações dos direitos com uma organização muito grande.  

Como cuidar da minha irmã. Minha irmã tem a vida dela de dona de casa, mãe, do lar. 

Esta é a vida dela. Mas, eu vejo que, se ela vai em uma escola, se ela vai em um espaço, 

ninguém vai estar enganando ela. Então, ela ficou com isso também. 

Então, ela foi na escola, ela mudou de cidade, foi na escola procurar vaga, e eles falaram 

que não, que não tinha vaga no momento, ela fala: vocês têm que dar um jeito. Isso é 

direito. E onde ela viu isso um dia? Na minha casa a gente não via isso. 

Então, a gente sabe que isso foi uma sementinha que foi plantada ali atrás. 

Para mim, até hoje, isso faz, fez muita diferença para mim. 

Jonadab: E você disse que seu contato com o Projeto não foi na rua.  

Não foi na rua. 

Jonadab: Mas, você tinha contato com os meninos e meninas que participavam também 

do Projeto e que tinham essa vivência da rua? 
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Eu tinha contato com meninos de comunidades que já conheciam o Projeto. Eu tinha 

uma colega que ela já conhecia o Projeto. Então, através dela e dos educadores que já 

conheciam que eu vim para o Projeto. Mas, o contato com os meninos. Apesar que na 

escola tinha meninos que estavam na rua, mas eu não sabia. Aqui que os conheci, que 

eu acabei encontrando eles e fiquei sabendo que eles trabalhavam na rua. Mas, da escola 

eu não sabia. 

Jonadab: E lá no Acampamento, por exemplo, tinham meninos e meninas que eram das 

comunidades atendidas, mas também tinham meninos que trabalhavam na rua? 

Tinham meninos trabalhadores que ficavam em situação de rua, sim. 

Jonadab: Havia uma certa integração para conhecer as atividades e tudo? 

A gente conviveu sim. 

Jonadab: Você tem algum contato ou vínculo com o Projeto, hoje? Pode descrever esse 

contato ou vínculo que você tem? 

O vínculo que eu tenho com o Projeto é: esses anos todos eu nunca perdi o vínculo com 

o Projeto. Sempre estive no Projeto de alguma forma. Hoje o vínculo que eu tenho com 

o Projeto que é o vínculo desde que eu trabalho aqui no Projeto. Trabalhei primeiro na 

Unidade de Diadema e, agora, esse ano eu vim para a Unidade de São Bernardo.  

Jonadab: Há quanto tempo você está trabalhando? 

Há um ano, já. 

Jonadab: E as suas atividades, você pode descrever? 

Hoje, as minhas atividades. Hoje eu sou educadora social e faço atendimento de rua. Em 

Diadema eu fazia sempre o atendimento de rua, as visitas domiciliares para os meninos, 

formações com os meninos. Eu faço orientação para esses meninos. Basicamente isso 

que eu faço. 

Jonadab: Legal. E o que mais que você poderia falar desse seu envolvimento lá, 

enquanto você se viu como beneficiária do Projeto e hoje também, como você vê, nessa 

condição sua de uma educadora que faz parte da equipe e que promove as ações do 

Projeto Meninos e Meninas de Rua? 

Olha, o que eu vejo é a clareza que eu tive a partir desse contato com o Projeto, tanto na 

questão de direitos, quanto na questão racial; na questão do respeito; da questão do 

preconceito que a gente às vezes [...] A gente vive em uma sociedade preconceituosa e, 

às vezes, isso já está na gente. Então, é assim: coisa que a gente não discutia e que às 
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vezes não se discute ainda em vários espaços. Aqui se discute, que é a questão dos 

direitos, a questão racial e tudo isso contribuiu para a minha vida até os dias de hoje. 

Enquanto se aceitar, se reconhecer enquanto mulher, mulher negra; de militar mesmo na 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes, porque às vezes, se você não tem uma 

clareza disso, essas coisas passam despercebidas aos seus olhos. Você olha e você vê 

apenas coitados. Então eles falam assim: coitados. Mas, tem uma causa, tem um motivo 

para essa criança estar ali.  

Então, não fica só com a imagem da tristeza de você ver. Fica com a imagem de você 

entender o que aconteceu e ver quais os caminhos que dá para você seguir, para 

contribuir com alguma coisa. Você não é um super-herói. Você é alguém que consegue 

ver de uma forma que muitos não vêem, que não é apenas um coitado, mas que é uma 

pessoa que está ali por um problema social.  

Então, essa abertura de conhecer novos espaços, de se apropriar de alguns espaços, isso 

tudo veio através dessas formações, dessas participações. Isso contribuiu para mim até 

hoje.  

Porque hoje, completei um ano correndo atrás do prejuízo, que eu consegui entrar para a 

Universidade. Eu faço ciências sociais. Isso contribui muito comigo em sala de aula. 

Isso acaba contribuindo muito. Isso tem me ajudado, essa bagagem que não é muito. A 

gente está sempre aberto, para aprender. A gente nunca sabe tudo.  

Mas, essa bagagem, esse pouco que peguei durante esses anos, isso tem contribuído 

comigo agora. Por exemplo, na educação do meu filho, quanto nas comunidades aonde 

eu chego. 

Jonadab: Qual a idade do seu filho? 

Meu filho tem 10 anos. 

Então, isso contribui comigo de forma grandiosa.  

Jonadab: E da sua família, mais alguém teve esse tipo de acesso ao trabalho do Projeto? 

Sim. A minha irmã. Ela teve esse contato. A gente teve esse contato com o Projeto  

Jonadab: E a idade da sua irmã é próxima da sua? 

32. Só um ano de diferença.  

Jonadab: Algo mais, Fabíola que você gostaria de falar nessa entrevista? 

Tem mais alguma coisa que você gostaria de saber? 

Jonadab: Você participa de alguma confissão religiosa? 
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Não. Eu não participo, de fato, do religioso, só sou cristã.  

Jonadab: Você se identifica com alguma confissão, Católica, Protestante?  

Não. Protestante. Inclusive [...]. 

Jonadab: E na sua avaliação, tem espaço hoje, nas ações do Projeto Meninos e Meninas 

de Rua para a presença de pessoas ligadas à igreja que queiram contribuir.  

Se tem espaço? 

Jonadab: se tem espaço para atuação religiosa também. Ou de pessoas que são religiosas 

que queiram participar? 

Então, de pessoas religiosas que queiram participar, sim. Agora, o ato religioso em si eu 

acho que é um pouco complicado. Mas, das pessoas ligadas, religiosas estarem no 

espaço, sim. Inclusive a gente está com uma colega aqui. A Emily, ela contribui muito, 

muito, muito com a gente e é ótima a presença dela. E eu acho isso importante. 

Jonadab: Eu pergunto porque a um tempo atrás tinham alunos de teologia, por exemplo. 

Não eram só de teologia, que vinham e participavam de atividades e dedicavam horas 

aqui, e também pastores e pastoras que, especialmente no início e, depois, durante 

algum período, vinham e se dedicavam como educar ou educara de rua  

Inclusive a história do Projeto Meninos e Meninas de Rua. Eu acho isso importante, 

porque são pessoas [...]. A partir do momento que ela quer estar dentro desse espaço 

colaborando de alguma forma e ela sabe que o Projeto atua na defesa dos direitos da 

criança e do adolescente. Ele sabe que dessa forma e também ele tem esse olhar de atuar 

na defesa da criança e do adolescente. Isso tem que empenhar essa sensibilidade para ter 

esse contato [...].  

Então, eu acho isso importante, independente da crença religiosa. Se é uma pessoa que 

está sensibilizada a ir, e ela sabe que é esse o perfil a atuar na defesa da criança e do 

adolescente, é bem-vinda. Eu acho ótimo. 

Jonadab: Quero agradecer muito, Fabíola. É um prazer te conhecer melhor. Acho que eu 

já tinha visto, te encontrado por aqui. Espero que Deus abençoe você e, se eu tiver 

alguma outra pergunta eu procuro fazer contato com você novamente.  

Então está bom. Obrigada você.  

 

 

 



 181 

Anexo: 09 – Entrevista com Marco Antônio da Silva Souza – 19/07/2012 

 

[1º áudio: 30min07seg; 2º áudio: 34min27seg; 3º áudio: 22min07seg; 4º áudio: 

36min16seg] 

 

Jonadab: 19 de julho de 2012. São 15h35min e eu estou aqui com o Marquinhos do 

Projeto Meninos e Meninas de Rua para uma entrevista que deve ajudar muito no 

desafio da dissertação de Mestrado em Ciências da Religião.  

Jonadab: Então, boa tarde! Gostaria de iniciar, Marquinhos, pedindo que você fale seu 

nome, sua idade e a sua formação, aquilo que você quiser compartilhar nesse primeiro 

momento, se identificando. 

Meu nome é Marco Antônio da Silva Souza. Fiz agora em Maio, 43 anos. Sou casado, 

terceiro casamento. Tenho quatro filhos: dois meninos e duas meninas, a mais velha 

com 27 anos e o mais novo com 11 anos. Sou [...] Meus pais, meu Pai é de origem 

nordestina, veio do Ceará; minha mãe é daqui do Sudeste, de Minas Gerais. Eles se 

encontraram aqui, eu sou nascido em São Bernardo do Campo. Desde pequeno, assim 

que eu nasci eu fui, depois, com 11 meses a minha mãe teve de retornar para Minas; ela 

retornou para Minas Gerais e, aí ela ficou lá durante um período e voltou, aqui, já, eu  

[...] com 06 anos de idade. Eu retorno de novo para São Paulo. A gente veio morar, esta 

primeira fase eu não sei onde a gente morava. Dependo assim, um pouco da lembrança 

da minha mãe, a gente morava aqui na região, num bairro chamado de Lavínia. Aí, 

depois, quando voltou, eu fui morar no Bairro Assunção, meu pai conseguiu tomar 

conta de uma chácara que tinha lá. Depois do Bairro Assunção, nós mudamos para o 

bairro no Jardim Telma. Morei um período no Jardim Telma, aqui na região do Grande 

Alvarenga; depois vim morar no Bairro Detroit; depois do Bairro Detroit, voltei para o 

Alvarenga, lá no Alvarenga perto do Lixão; depois do Lixão, eu fui morar no 

Alvarenga, já no comecinho da entrada do Alvarenga, na rua conhecida como Rua Três. 

E lá, infelizmente, já começo dos anos 80, meu pai foi vítima da violência urbana. Foi 

assassinado, estava trabalhando; trabalhava em mais de um serviço e à noite ele fazia 

serviço de guarda noturno, ele e um amigo dele. Os dois foram baleados e meu pai veio 

a óbito. Aí, de lá, minha mãe ficou um período e veio morar no bairro Baeta Neves. 

Depois, do Bairro Baeta Neves, nós fomos morar de ocupação, minha mãe, seguimos, 

ela morou de ocupação no Parque Seleta. Do Parque Seleta, a gente mudou em três 
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lugares no mesmo bairro, lugares diferentes. Depois, ela, com muita dificuldade, na 

época, o Projeto deu um apoio, fez um empréstimo, tinha um período de empréstimo de 

moradia, minha mãe conseguiu comprar um barraco no Bairro, na a Vila São José. De 

lá, minha mãe mudou, da Vila São José, depois de muito tempo, ela sai para outra 

cidade aqui do ABC, Rio Grande da Serra. E, agora, ela voltou lá para Minas Gerais de 

onde ela saiu.  

Jonadab: O Projeto que ajudou, é qual Projeto?  

O nosso Projeto, aqui, o Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo. 

Jonadab: E a sua formação? 

Então, eu não tenho formação superior. Estou estudando agora. Estou fazendo Ciências 

Sociais. Estou no quarto ano. Fiz o segundo grau já com 39 anos. Fiz, estudei em várias 

escolas, também, até 3ª série, aí parei; entrei na 5ª série. Estudei um pouquinho, fiquei 

vários anos sem estudar. Aí repeti na sexta, voltei na 8ª; repeti no 1º ano. Aí, parei no 2º 

e voltei no 3º. Aí, consegui concluir com 39 anos o Ensino Médio.  

Jonadab: Que bom! Então, gostaria que você falasse, e depois, falar um pouquinho mais 

de sua história e no contato com o Projeto. Mas, nesse momento, falar sobre a função 

que você desempenha como, eu sei que como dirigente do Projeto. Mas, quem sabe, 

começando com a sua primeira atuação no Projeto. 

Primeiro contato, talvez, meu com o Projeto? 

Não. Talvez, a primeira atuação. Aí, depois, nós vamos falar sobre o trabalho do 

Projeto. 

Então, eu fui contratado em 1985, segundo semestre, se não me engano. Não estou 

certo, mas me lembro alguma coisa de agosto, talvez, de 85, o Educador Valdir, eu 

estava comentando sobre ele, o Valdir Martins. Eu estava com uma situação difícil aqui 

no Centro, porque eu era uma liderança, o Projeto já tinha, já fazia algumas atividades, 

eu me destacava no meio dos outros meninos e tinha uma perseguição muito forte 

contra eu. Era preso, apanhava da polícia, toda vez, a gente ainda não conseguia 

entender direito, mas apanhava muito, muita “geral”; prejudicava bastante as atividades 

que eu fazia aqui para conseguir dinheiro. Falando de 85, eu lembro que minha filha 

nasce em 85. Por exemplo, quando eu conheci, logo depois que eu conheci a Zeni, 

minha filha nasceu.  
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Então, eu tinha muita dificuldade e não teve jeito. Eu terminei, eu sinto que fui 

empurrado para voltar para o bairro, eu já morava no Parque Seleta, nessa história. E eu 

estava envolvido com o tráfico. Eu traficava. Estava envolvido com o tráfico de drogas.  

E aí, me chega, num dia à tarde, eu estou dentro de casa, tinha sumido das ruas, me 

chega lá, vai abrir, quando eu abro é o educador. Eu fiquei em dúvida, eu ainda era 

muito novo nos Meninos. Eu fiquei em dúvida. Falei: será que o cara veio buscar droga 

aqui e bateu na minha porta sem querer. Mas, felizmente não. Na verdade ele tinha ido, 

ele tinha levantado a informação e ele foi lá para fazer um convite para mim, se eu, que 

eles estavam montando, estava construindo uma equipe e que, na equipe, gostariam que 

eu trabalhasse. A primeira pergunta que eu fiz para ele, eu me lembro como se fosse 

hoje: é carteira registrada? Ele falou é. Eu não quis nem saber de quanto era o salário. E 

falei que estava lá, e com um monte de drogas dentro de casa, com armas; já tinha a 

minha filhinha, ela nasceu em 85, maio de 85. Então, eu estava ali, neném, apertando 

para caramba, eu, com 16 anos. Aí eu fui chamado para trabalhar no Projeto. 

Jonadab: você tinha 16 anos, estava nascendo sua filha? 

Estava nascendo minha filha e eles me fazem esse convite, então, para trabalhar, se eu 

queria trabalhar. Na verdade, era estar acompanhando um pouco as equipes de 

educadores.  

E aí, então, eu falei que queria pensar um pouquinho, mas, na verdade eu já sabia, já 

sabia exatamente o que eu queria e ele falou para a gente conversar, se eu pudesse 

comparecer na Sede que é, hoje, ali onde que é o Terminal do Trólebus, Ferrazópolis, 

ali era o Mercado Municipal de São Bernardo. E ali, já estava, ali funcionava um 

Sacolão, um Sacolão Comunitário e uma parte dos educadores já estavam lá, que 

estavam organizando o primeiro espaço físico do Projeto. 

Então, eu fui para lá. Aí eles falaram que, na verdade eles gostariam, queriam que eu 

estivesse junto, queriam juntar meninos na rua, queriam montar um restaurante, queriam 

montar algumas atividades e queriam que eu trabalhasse como educador. Eu falei:  [...] 

como é que eu vou trabalhar. Não tinha a mínima idéia. Mas, falei, estou dentro, e tal. 

E aí, tem muitas histórias, assim, que eu sempre gosto de contar. Uma delas é que, o 

pessoal, uma das coisas importantes na relação dos educadores com os meninos é a 

confiança. Eu lembro que eles me deram um cheque, para mim buscar um cheque, aqui 

no banco Bradesco, aqui, na Marechal. Eles já me conheciam, na verdade, já tinha 

algum tempo, um ano, um ano e pouco. A Zeni me conhecia há mais tempo, a Irmã Ana 
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Maria, também há mais tempo; mas esse grupo aí, pelo menos há um ano e meio. Ele 

me deram um cheque, se fosse hoje, tipo assim, uns três “paus” e meio, quatro “paus”, 

para mim pegar. Aí, eu fui, fui lá, consegui pegar o dinheiro e eu coloquei um pouco 

assim, distribuí, coloquei uns dois no bolso da frente, um pouco nos bolsos de trás. Era 

dinheiro para “caramba”! Eu nunca, acho que nunca tinha pego tanto dinheiro na minha 

vida. Aí, eu estou descendo, descendo a Marechal e fui lá na Praça onde eu trabalhava, 

porque eu já tinha saído de lá, tal. Aí, eu, para fazer “banca” para os “caras”, eu vou lá e 

mostro o dinheiro. Eu lá perto com os moleques assim, eles perguntam: o que você está 

fazendo, Marquinhos? Eu não falei. Falei eu estou aí muito solicitado, estou no 

“movimento”, e tal. Querendo dizer que estava envolvido com o tráfico de drogas e 

estou com um pouco de dinheiro. Mostrei, assim. Ah, os moleques me cercaram e 

queriam pegar o dinheiro. Eu desci essa (rua) Marechal correndo, cara. Falei [...] só 

falta, os “caras” roubam esse dinheiro. Como é que eu vou arrumar esse dinheiro, os 

“caras” não vão confiar em mim mais. Eu sei que terminou dando certo, eu dei um 

“perdido” ali pela Marechal. Eu era magrinho, era novinho, tinha disposição para 

caramba. Eu sei que eu parei de correr quando cheguei lá, o coração estava na boca, de 

tanto que eu corri nessa Marechal. E eles correndo, depois eles pararam. 

E aí foi, hoje eu fico avaliando a importância da questão da confiança e a minha 

preocupação, também, de não quebrar esse vínculo de confiança que eu tive com eles. 

Então, o início foi bem isso. Eu entrei nesse período e fiquei, na verdade, até 95, eu 

fiquei trabalhando como Educador. De 85 a 95, eu fiquei como educador. Nesse 

período, de 95 tem uma assembléia do Projeto e eu vou para o status de coordenador 

geral do Projeto. Eu e mais um amigo, a gente assume a coordenação geral e eu fico 

como coordenador geral do Projeto. De coordenador geral, eu fiquei agora, estou até 

agora, 2012, de coordenador geral. Passaram algumas assembléias e, aí, vai ratificando 

o meu cargo de coordenador geral. 

Jonadab: 95, de coordenador geral, era do Projeto já envolvendo outras unidades? Ou, 

naquele instante era São Bernardo? 

Não. Só tinha São Bernardo. O CGC, a personalidade jurídica, esse, o Projeto Meninos 

e Meninas de Rua, ele ganha força a partir de 92. De 92 para traz, nós usamos, durante 

algum tempo a [...] eu lembro, por exemplo, quando eu assinava, era Projeto 

Alternativas de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua. Era esse o recibo que eu 

tinha, que podia apresentar se a polícia me parasse ou alguma coisa.  
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Então, durante um período, foi isso. Depois, se usou o CNPJ da Associação 

Comunitária. Eu não lembro, até agora. Depois a gente usou da AMAS, que é aí, da 

Associação da Igreja Metodista, durante um período. Então, a gente tinha, o Projeto, 

durante esse período, tinha essa característica mais de movimento.  

Jonadab: 92, então, é a personalidade jurídica? 

É, a personalidade jurídica. 

Jonadab: Então, agora acho que seria bem legal ouvir você descrever como é que foi o 

primeiro contato, qual a sua condição e o primeiro contato, e esse envolvimento nas 

ações do Projeto Meninos e Meninas de Rua. 

Lógico. Então, como eu falei, meu pais são migrantes, vieram de Estados diferentes 

para São Paulo. Nesse retorno deles, nesse segundo retorno, eu com seis anos, vindo 

para cá, quando eu começo a morar, já no segundo lugar que eu moro, no Bairro 

Assunção, que é a chácara que o meu Pai cuida, eu tenho contato com os meninos; tem 

uma creche ali, muito conhecida aqui de São Bernardo, que chama Mamãe Clori. Eu 

estudei numa escola ali muito próxima, não lembro o nome da Escola. Engraçado, não 

lembro o nome da escola, mas lembro o nome da instituição. De lá, os meninos 

estudavam na mesma escola. E, os meninos, depois que acabava, foi um grupo que eu 

me afinei com eles. Por algum motivo, conheci alguns dos meninos. Engraçado que, 

depois de muito tempo, alguns daqueles meninos foram meninos de rua que 

frequentaram o Projeto já nos anos 86, 87. 

Isso, que eu estou falando para você, calculo aí, estou falando mais ou menos de 76, 77, 

mais ou menos, é o período que eu estou te falando. 

E, aí, o quê que acontece? Depois das aulas, quando acabavam as aulas, os meninos iam 

andar pelo bairro; e, eu ia com os meninos dar volta ali pelo bairro ali, Bairro Assunção. 

É um bairro, aqui, operário. Bairro operário de classe média. E a gente ia, eu lembro que 

os meninos falavam: nós podemos ir, hoje é dia da gente buscar pão. Eu lembro assim 

na minha memória longa assim. Ah, onde que é? Lá na padaria. Aí me convidaram: 

vamos lá também? Eu falei vamos, mas e depois? A gente vai lá e depois a gente volta. 

Aí nós fomos andar. 

Então, os meninos iam. As vezes, paravam em algum lugar e pedia pão. Parava e uma 

casa, tocava a campainha e pedia alguma coisa. Era coisa de molecagem. Os meninos, 

na verdade, hoje sabendo o local que eles tinham, lá tinha comida, tinham tudo. Era 

molecagem. Coisa, era o que tinha para fazer e o que eles gostavam de fazer era isto. 
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E, aí, eu fui expandindo, fora, ficar em torno de minha casa, da minha escola que era 

mais ou menos próximo, eu comecei indo mais longe, mais longe, mais longe.  

Isso passou, nós mudamos. Depois, eu fui morar no Bairro Alvarenga, perto do Lixão. 

Lá, eu morava no Alvarenga e estudava, durante esse período, ainda estudava nessa 

escola. Tinha de vir de ônibus, aí eu matava muita aula e ainda continuava saindo com 

esses meninos. Mas, lá no Alvarenga eu comecei, morava muito perto do Lixão e 

comecei a ir para o Lixão. Comecei a conhecer outros meninos e meninas. Eles iam para 

o Lixão e me convidavam.  

Jonadab: O que atraía vocês para o Lixão? O quê que tinha lá? 

O quê que tinha lá, era a movimentação do bairro. Então, você ver chegando carro, um 

cara fala: ah, eu achei um disco. O outro fala: a eu achei um brinquedo, revista de 

mulher pelada. Pegava isopor para ir nadar na represa, pegava aqueles “isoporsão”, 

tinha isopor grandão. A gente fazia jangada, amarrava um no outro para ir nadar. Então 

sempre [...] Achava “fubeca”. Tinha gente que ia lá pegar resto de comida, e fora isso, 

ganhava dinheiro.  

Então, o pessoal que morava no Alvarenga, boa parte deles, tinha que passar em frente a 

minha casa para ir para o Lixão, que era uma outra chácara que meu Pai tomava conta, e 

tinha um caminho que cortava essa chácara. Era um caminho, assim, que encurtava 

bastante a distância para chegar lá. E pessoal, boa parte, da comunidade, dessa parte do 

Alvarenga, vivia do trabalho do Lixão. Muita gente! Muita gente! 

E aí, eu fui, eu tive essa experiência novo. Eu não ia sempre, mas, de vez em quando eu 

ia lá, pegava latinha.  

Sempre eu falo para as pessoas que, quem não conhece. O próprio Lixão tinha as suas 

castas, apesar de que está todo mundo no mesmo perfil social; mas, mesmo ali entre os 

pobres, os miseráveis, os trabalhadores ali, você tinha extratos sociais diferentes. Por 

exemplo, quando o caminhão chegava que era caminhão de coisa “boa”, os caras já 

sabem, os caras mais velhos. Então, primeiro, geralmente, quem catava? Tinha um 

grupo organizado lá que fazia a primeira, depois que jogam no lixo, eles que fazem a 

primeira “pegada”. Depois deles, eu estou falando mais como grupos de maioria, vinha 

as mulheres. As mulheres vinham. Então, os caras catavam o quê? Os caras catavam, se 

tivesse, ferro que era mais caro, alumínio, fio, cobre e tal. Aí, que é aquele que está por 

cima, a primeira “virada”. Aí, eles saíam, chegavam outro caminhão e eles saíam; aí 

chegavam as mulheres. Aí, iam e continuavam catando coisas e, depois delas vinham os 
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jovens, os meninos de 17, 18, 20 anos, 15 e 16. Aí, depois deles, é que nós íamos (eu: 

como crianças). Sobrava nós e os cachorros. Era desse jeito (eu: e achava alguma coisa, 

ainda?). Achava alguma coisa. Geralmente, pegava brinquedos, mas o grosso, papelão, 

que era o que sobrava.  

Jonadab: essa fase do Lixão de Alvarenga, sua idade era em torno de? 

Acho que entre 08 e 10 anos, aproximadamente. Primeiro ano com esses meninos, lá. 

Jonadab: Já tem algum contato com o Projeto aí, ou mais para frente? 

Não, não. O Projeto ainda, eu não venho para o Centro ainda. Mas, esse local. Por que 

eu lembrei dele, esse local é o caminho que faz essa liga com o centro. Porque um dos 

jeitos, então, aí você tem as resistências, um dos jeitos que tinha dos meninos 

brincarem, fora nadar, tudo, era pegar o caminhão vazio e você tentar descer, o grupo 

era o seguinte: tentar descer o mais longe possível. Então, quando tinha farol ou valeta. 

Você descia, atravessava a rua, e pegava o outro caminhão, e nesse outro caminhão, 

você aproveitava para catar algumas coisas antes de chegar no Lixão. Era essa a 

brincadeira, desses caras um pouco maior. E eu já comecei a fazer isso com esses 

meninos. E daí, então, esse é o primeiro contato de alguns desses meninos que já têm 

contato com o Centro de São Bernardo. Então, eles já têm exatamente na Praça onde o 

Projeto, hoje, está aqui, que é a Praça Lauro Gomes. Então, eles já começam a conhecer 

os meninos da Praça Lauro Gomes.  

Eu venho, mais ou menos, começo a vir para o Centro aqui, em torno de 79, 80, que eu 

começo a andar no Centro. Era nessa andada, era vir para cá, começa a vir, conhece 

alguns meninos que já têm, meninos lá do Bairro que já vêm para cá, conhece, 

basicamente, a maioria dos meninos era engraxate. Muitos meninos engraxate. Tomar 

conta de carro era raro, poucos meninos. Ou na feira. Eu também trabalhei muito na 

feira de domingo no Bairro Assunção. Inclusive, trabalhei catando coisas, no final, 

tomando conta de carros. E, depois, trabalhei até como feirante, que eu fui lá os caras, 

um japonês gostou, que eu ia sempre e ajudava ele. Terminei trabalhando de feirante 

também, de manhãzinha, vendendo hortaliças. 

Aí, eu começo a vir aqui para o Centro, na Praça Lauro Gomes. E, na Praça Lauro 

Gomes, a gente começa a conhecer o Centro que já é um a outra diversidade. Tem 

moleques de todos os lugares, tinha vários tipos de meninos. Tinha meninos da antiga 

Fubem, que hoje é a Fundação Criança, que eram considerados os meninos 
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abandonados, meninos infratores nessa época. Alguns deles, depois, também, vai 

freqüentar o Projeto e a gente cresce junto em um monte de coisas.  

Aí, então, eu começo a trabalhar aqui e voltava para casa. Então, esse era o vínculo de 

sempre estar voltando para casa. Então, vinha, ficava um pouco, ou matava aula. Nesse 

período eu estudei no Jardim do Lago, e depois, estudei no Jardim Fabrício. No Jardim 

Fabrício, acho que na terceira série e fui expulso. Eu aprontava muita bagunça, levava 

aquelas cobrinhas verdes para a escola, levava sapo, batia, arrumava grupo para bater 

nos meninos dos outros bairros. Centralizava muito. Uma coisa, um dado interessante, 

de hoje, daquela época. Eu lembro que era uma escola que atendia quatro ou cinco 

bairros, impressionante. Por exemplo, o Alvarenga inteiro, era um Bairro muito grande 

e não tinha nenhuma escola lá. A escola mais próxima era essa, que chamava Fabrício, 

Escola do Fabrício.  

Então, dali eu matava aula e, muitas vezes, ia para a escola e, depois da escola vinha 

para o Centro. Então, esse contato que foi aproximando. Porque, lá no Lixão, eu não 

fiquei trabalhando toda a semana, eu ia de vez em quando. Uma vez por semana [...]. 

E, uma coisa importante. Até um tempo atrás eu estava conversando com meus irmãos e 

saiu uma matéria minha, eu falando que eu pegava coisas no lixão, tinha um Lixão lá 

que era o mangueirão, essa parte do Lixão que era o mangueirão. Eles levavam coisas 

da Nestlé e da Kibon, e jogavam material vencido e tal. Eu levava um monte. Eu ia lá 

junto com os outros meninos e buscava aqueles negócios, a gente pegava o que estava 

mais ou menos. Faz lembrar um pouco aquele filme “Ilha das flores”. Exatamente, faz 

lembrar. A gente disputava, assim. Os caras jogavam, a gente empurrava. Eu lembro 

que os caras caminhoneiros ficavam paquerando as mulheres. A gente empurrava os 

porcos e não deixava os porcos chegarem para catar Danone, eu era basicamente 

Danone, o pessoal pegava outras coisas. Danone, pegava, levava e lavava e trazia para 

casa para gente, meus irmãos. Tinha mais dois irmãos, eu e mais dois, para comer, para 

ficar na semana em casa. Várias vezes! Várias vezes! Pegava sacolinha e aí, trazia 

aquela sacola e durava quase a semana inteira. Durava três, quatro dias. Tinha Danone e 

podia comer a vontade, uns estragados, outros mais ou menos. Eu cheguei a fazer. E eu 

contei isso. Aí o meu irmão, hoje: ah, você dá uma matéria dessa daí, meu? Eu nunca vi 

falar desse negócio. Fica inventando coisas, não sei o quê. Aí a minha mãe falou assim: 

tem coisa que você nem sabe, rapaz. Falou para o meu irmão. Meu pegou e calou a 

boca.  
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Jonadab: sua mãe é viva? 

Minha mãe é viva. Ela sabe, mas ele não lembra. Era muito pequenininho. Esse que 

falou era pequeno. Eu falei: fazia sim. Pode confirmar, pergunta para a Mãe aí, tal. Aí 

ela pegou e confirmou. 

Então, aí eu vim para o, aí eu terminava vindo para o Centro e tinha uma prática. Os 

meninos de rua, apesar de serem duros, de terem uma representação de dureza, e todas 

as dificuldades, esses garotos, eles têm um lado deles de muita solidariedade, na 

dificuldade, na miséria, na violência que eles estão inseridos. E, uma das manifestações, 

nós chamávamos, o pessoal chamava de “meia”.  

Então, o quê que era a “meia”? O cara tem uma caixa de engraxate. Hoje a gente 

poderia falar que isso é exploração, mas, na época, era assim que trabalhava na rua. 

Então, ele tinha a caixa de engraxate e tinha o material, eu ia e arrumava freguês. 

Falava: o senhor quer engraxar? O cara: quero. Nessa época aí, o pessoal usava muito 

aquele sapato vulcabras 742. Nossa! A “piãozada” aqui das firmas, isso aí era moda. 

Não tinha tanto tênis, usava muito. Então, eu pegava. Então, quando eu pegava e eu não 

tinha caixa, eu ia e engraxava. Engraxava com a sua caixa. Eu que pegava o freguês e, 

na hora de receber, eu dava metade para você e metade para mim. 

E eu fiquei muito tempo fazendo isso, até ter a minha caixa de engraxate e foi, aí 

passando, avançando um pouco para chegar na conversa nossa, durante esse período 

aqui no Centro aconteceu muita coisa. Então, numa das vezes, num desses episódios aí 

eu frui preso. Na verdade, foi uma briga que eu estava envolvido com um cara que 

trabalhava numa loja e nós juntamos o pessoal da rua para ir lá cobrar, no final do dia, 

para cobrar a bronca. E aí, juntou, foi juntando gente; tinha gente que ia para brigar, já 

teve alguns que iam para aproveitar para saquear, pegar tênis, que morava na rua, uns 

para pegar jaqueta, tal. E nessa ida nossa aí, aconteceu que a polícia apareceu lá e foi a 

minha primeira vez que eu tive contato com a prisão. Fiquei nessa selinha aí (mostra a 

porta que está na sala onde conversamos). (Eu: essa da porta?). Essa da Porta (porta de 

sela de prisão que integra obra de arte exposta na Sala do Projeto como memorial). 

Fiquei, no Bairro, ali no Baeta Neves, acho que uns 15 dias. E, aí, aí eu saí depois. Aí 

começa. Eu lembro que estava trabalhando, eu já conhecia. Eu ficava mais aqui no 

centro, já não ia para a Escola, já não conseguia passar de ano. Matava muita aula, 

minha Mãe tem o perfil, o meu Pai sempre deixou a educação para a minha Mãe. 

Responsabilizava a minha Mãe, no trato com a gente. A minha Mãe, ela tinha, acho que 
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essa dificuldade toda, depois piorou com a morte de meu Pai. Mas, a minha Mãe sempre 

foi muito dura, muito rígida. Ela, Católica, muito rígida, muito rígida. Tanto que fazia, 

ela batia muito em mim. Eu era muito o mais velhos, era danado, era peralta, era 

danado, era danado. Eu lembro que aprontava demais, cara. 

Eu contando um dia com ela, o menino tinha uma espingardinha de chumbo, lá dos 

moleques. O menino colocou o dedo assim e perguntou, falou: ah, você é bom mesmo, 

então atira aqui. Não deu outra, eu “pá” no dedo do menino. Eu aprontava demais. 

Pedrada na cabeça dos outros, quebrava vidro, era terrível. E ela, o quê que ela fazia? 

Ela batia, batia muito. Minha mãe batia muito, bateu muito em mim. Até, acho que até 

14, quando consegui controlar ela com a minha força, controlar ela, ela fala: eu bato, eu 

bato na sua cara. Até hoje, se deixar, ela quer bater. Ela era muito rígida. Lógico que, 

depois, com os outros, ela depois foi vendo que andou saindo pela culatra (eu: não deu 

resultado). Não deu, porque é contrário. Se era uma coisa para eu ficar dentro de casa, 

quanto mais batia, mais saía. Quanto mais sai, mais apanha. Então, você entra num ciclo 

de violência. Então, eu fazia esse movimento de estar na rua, pegava o meu, voltava. 

Durante esse período aí, teve mais algumas vezes, antes do Projeto entrar, pelo menos 

um as três vezes que eu fui preso ainda antes da atuação do Projeto começar. Aí, com 

essa amizade nossa, eu comecei a conhecer o pessoal do outro bairro aqui que chama 

Farina. Parque de São Bernardo, Parque muito conhecido aqui de São Bernardo. Aí eu 

comecei a ir me distanciando, me distanciando de casa. Ela vinha atrás, ela descobria 

onde eu ficava aqui, ela rodeava, ficava sondando para tentar me achar. Ia atrás. Aí, 

perguntava para os meninos e os meninos falavam. Ele passou por aqui. O pessoal 

ficava com dó dela, dela ir atrás. Ah, ele passou por aqui. Comecei a ir para casa, as 

vezes dormia na casa de um amigo meu e dormia na rua mesmo.  

E aí, o que aconteceu? Nós estamos um dia na Praça, aqui na Praça Lauro Gomes, e aí, 

chega, está eu e um cara que é conhecido nessa primeira turma nossa aí com o Projeto, 

nós estamos sentados, ele está engraxando, eujá tinha a minha caixa de engraxar 

também, e chega uma irmã para conversar com a gente (eu: era uma freira católica?). É 

uma freira, uma freira católica, e ela pergunta para nós o quê que nós estávamos 

fazendo. Falamos que estávamos engraxando sapato e ela pergunta se a gente não queria 

fazer um curso, se a gente não queria fazer algum curso profissionalizante. 

Jonadab: Quando que [...]? 
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Então, na minha cabeça, eu acho que nós estamos falando de 83. Exatamente o início do 

Projeto, do Projeto Meninos de Rua. Já tem as Semanas Ecumênicas, já tem as ações 

pastorais. Mas, acho que, pelo menos o primeiro contato que eu lembro, que eu tenho 

conhecimento, que os meninos lembram, que a gente contou assim de alguém que 

depois veio a se configurar como o Projeto, foi esse contato aí. E ela marca, então o 

pessoal fala que sim, que gostaria, que gostaria de fazer o curso. Pergunta também para 

os outros. E, aí, ela mandou chamar os outros meninos ela usava hábito, ela aquela 

roupa de freira lá, que dá para identificar ela. E ela pegou e falou: está bom, então, e 

passou.  

Aí passou mais ou menos uma semana, e tudo. Na outra semana ela volta, de novo. 

Então, o que eu tenho na minha memória que tenho de mais antigo, do Projeto, da 

relação com o Projeto, é esse contato com essa Irmã. Depois, lógico, depois a Irmã Ana 

Maria, a Zeni fala dela. O pessoal que, digamos assim, dentro das Semanas Ecumênicas, 

era a Igreja Anfitriã da outras Igrejas e tinha muita força aqui.  

Depois, ela vai trabalhar também lá no lixão.  

Esse grupo, aí tem toda uma história, esse grupo que vem fazer o vídeo, que são os 

estudantes, eles já tinham feito um vídeo lá no Lixão. O vídeo, eu não sei, mas tem um 

vídeo do Lixão que eles fizeram, ganharam vários prêmios e tal. Não sei se o Luiz 

Roberto comentou isso. Mas, eles têm um vídeo que é feito por esse contato. Depois, 

por eles terem feito esse vídeo no Lixão que eles são chamados para fazer esse vídeo 

com os meninos. Então, a Ana Maria está nesse meio, que ela começa a trabalhar aqui, 

mas eles também estão trabalhando com a população lá do Lixão e começa a organizar 

os trabalhadores.  

Jonadab: vamos fazer uma pausa? 

Lógico.  

[término do 1º arquivo de áudio com 30:07 /2º arquivo de áudio, com 34min27seg]. 

Jonadab: continuando, então, Marquinhos, você estava falando sobre esse primeiro 

contato de pessoas ligadas ao Projeto, nessa abordagem lá da Praça. Gostaria que você 

continuasse descrevendo essa, esse contato e como você foi conhecendo e se deparando 

com as ações do Projeto.  

Como eu estava comentando, então, nós tivemos esse contato com a Irmã, eu falei Ana 

Maria. Nós ficamos sabendo depois que era Irmã Ana Maria. Na verdade, a gente não 
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sabia que era Irmã Mas, ela falou que retornaria se nós quiséssemos fazer um curso. E, 

mais ou menos, eu calculo que em torno de uma semana, um pouco mais, ela voltou. E, 

depois de quatro, cinco, algumas vezes que ela voltou, começou a aparecer, não só ela, 

começou a aparecer outras irmãs. Eu lembro, pelo menos, era uma senhora assim, que 

era uma chefona delas lá, que chamava Irmã Carmela. Era assim, tinha uma irmã que 

era a Irmã Roseli. Todo mundo paquerava ela, novinha, a mulher era linda. Os meninos 

ficavam de olho na irmãzinha, irmã Roseli. Com todo respeito, agora. Mas, na época. 

Eu estou falando da época, o pessoal ficava de olho nela.  

Então, esse momento da Praça a gente via muito esse pessoal. Um grupo desses 

meninos, ali no meio da Praça, hoje não tem mais, a praça não era cercada e tal. No 

meio da Praça, ali, tinha uma rua. Tinha uma rua no meio, e aí, teve um desses meninos 

que freqüentava lá, que vinha de São Paulo, chamava Adalto. Era ele e o irmão dele, o 

Adalto e o Albinho. Eles falaram que o pessoal lá em São Paulo que tinha um esquema 

de ganhar dinheiro. Um esquema de ganhar dinheiro era tomar conta de carro. Porque 

Eles falaram que tinha um esquema bom de ganhar dinheiro e um lugar bom que daria 

para ganhar dinheiro, que seria lá na Praça da Matriz. Então, se a gente fosse na Praça 

da Matriz, diz que quanto chegava lá, ia começar a, quando o cara ia estacionar, pedir 

para tomar conta do carro, olhava o carro do cara e o cara dava um dinheiro. E, no final 

do dia, dava muito mais dinheiro do que engraxate. 

Essa foi mais ou menos a idéia dele. Aí, com isso aí, a gente já conhecia a Irmã, devia 

ter umas quatro ou cinco, tinha outras que não iam com roupa de freira, pelo que eu 

lembro alguma coisa, era gente da comunidade do Baeta, que era ali, um grupo onde 

que as Irmãs faziam trabalhos sociais, levavam alguma mulher, alguma jovem a 

acompanhar. Mas, o forte lá, tinha umas cinco Irmãs, mais ou menos. 

Então, nós fizemos essa mudança e ele falou quem é que ia para lá. Eu fui um dos que, 

como eu era um trabalhava ali a algum tempo e tinha muito engraxate na Praça, nós 

fomos para lá.  

Jonadab: a Praça, qual era mesmo? 

A Praça Lauro Gomes, é essa Praça em frente, e a Matriz ali um pouquinho mais para 

baixo, uns 300 metros da Praça Lauro Gomes. Nessa da Lauro Gomes, assim, já 

começa. Da Praça Lauro Gomes, nesse período, não tem muita coisa. Talvez, alguém 

que pudesse ajudar a falar um pouco dessa história, buscar assim mais na raiz do 

Projeto, talvez, seria as Irmãs, ou um pouco junto com a Zeni. Esse grupo aí, de 
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estudantes, por exemplo, não estava ainda. Mas, eu lembro que aí, é de onde que sempre 

eu vi e eu lembro também. Mas, já Praça da Matriz, eu lembro que vinha também duas 

moças que eram da Igreja Presbiteriana Independente. Eu lembro que eram duas moças 

novas, bonitas também. Não era que nem a Irmã Roseli, mas eram moças aparentemente 

jovens, digamos assim, 20 e poucos anos, que elas acompanhavam.  

Aí, nós fomos para lá. O que aconteceu? As Irmãs começam a ira para lá. Mas, fica um 

grupo então na Praça Lauro Gomes e na Praça da Matriz. Eu sou desse grupo que vai 

para a Praça da Matriz.  

E aí, nós vamos com uma turma nossa, nós vamos lá para tomar conta do local.  

E aí, logo no começo dessa ida para lá, até, um dia, encosta um fusquinha, se não me 

engano, é um fusca bege para branco, desce uma mulher junto com as irmãs, para ficar 

com a gente; uma senhora baixinha de cabelo bem preto e, depois de muito tempo, 

depois de muito tempo mesmo que eu vim a conhecer, é que eu fui saber que aquela 

mulher era uma pastora, que era a Zeni. Ela nunca foi, se apresentou na frente 

colocando a religiosidade dela ou colocando o quê que ela era. Era, ali, como uma 

pessoa que estava junto para nos ouvir, para entender. Isso, para mim, foi importante, 

porque as irmãs, não tinha como [...] que era a vestimenta. As meninas, também, 

presbiterianas também, não se apresentavam também, eu sou de igreja e nem nada. E 

junto com isso, ia esse grupo de irmãs é que terminava levando, algumas vezes levava 

comida, levava “quentinha”; uma vez ou outra levava café, uma vez ou outra levava, 

chegou a levar roupa. Então, tinha um pouquinho, levava, o pessoal ia lá e pegava. As 

coisas não eram sistemáticas, também não eram permanentes não.  

Então, lá na Matriz, aí, eu estou falando para você de 83, 84, mais ou menos. Em 83, 

acho que junho de 83, meu Pai é assassinado. Então, é esse período difícil, está 

começando, o Projeto começa a ir para a rua, começa a ter uma presença, essa presença 

mais constante, mais sistemática do Projeto através dessas pessoas. E, mais ou menos 

em torno de 83 e 84, eu lembro que nós já estamos na Matriz, já tem um grupo na 

Matriz, já tem esse pessoal que vai de forma permanente. Aí eu lembro Zeni indo várias 

vezes. Aí passa, eu acho que 85, aí eu tenho a minha filha em maio de 85, a gente está 

ainda lá. E lá, bicho, para a gente que trabalhava de engraxate era uma coisa que 

superou. Nós dominamos, a gente ganhava um dinheiro razoável, a gente devia ter uns 

dez ou doze jovens, meninos, assim, de em torno de dez a dezessete anos. Começa ali a 

vira um centro de São Bernardo, começa a virar um “movimento” de São Bernardo. 
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Porque sempre tem movimento. Qualquer lugar do Centro, uma das coisas era tentar 

identificar onde está o “movimento”. O que é o “movimento”? É onde circula a 

molecada, é onde circula a droga, é onde circula a informação, é onde que sempre que 

chega um sai outro; então é um lugar que tem uma certa vida.  

Era na Lauro Gomes. Mas, também, há de lembrar que aqui na Lauro Gomes, do lado 

aqui, você tinha o 1º Distrito Policial, que ficava aqui próximo. E nessa época, já 

começa a aparecer também, a presença principalmente numa loja na esquina aqui da 

Lauro Gomes, que se chamava Kioto, dos “bate paus” que a gente chamava na época, 

que depois, vão ser chamados “justiceiros”. Eles começam, ali, começam a pegar os 

meninos que já faziam pequenos furtos, que jogavam tinta nos caras que não queriam 

pagar o sapato, ou forçavam o cara a dar dinheiro a mais, e tal. Eles começam a 

hostilizar, começa a espantar, começam a colocar alguns meninos para correr. 

Jonadab: deveria ter alguma força do próprio comércio, de alguns comerciantes que 

pediam essas ações? 

Então, a gente sentava na esquina ali, era o local, é até hoje, muito antiga. Essa Loja 

Kioto é uma loja que vende relógios (eu: tem até hoje?). Tem! Está lá na esquina lá, 

ainda continua tento os caras mal-encarados, já teve envolvido com os caras que 

continuam tomando conta lá. Porém, hoje, muito mais discretos. Não vão lá fazer o 

papel de polícia, ficar abordando os meninos que nem faziam. 

E, ali, como estava o Distrito muito perto, de vez em quando tinha “batida”. 

Então, quando a gente muda para lá e começa ocupara Praça que não tinha. Tinha o 

estacionamento, mas não tinha menino lá. Nós somos o primeiro grupo que foi para lá. 

Começa toda essa galera ir para lá, está mais longe da cadeia, está mais longe dos “bate 

paus”, a Praça é grande, tem a parte de cima a parte de baixo. Então, os meninos que 

queriam fumar um “baseado”, cheirar “cola” esconder coisas. Começa uma “muvuca” 

ali. E o Projeto está lá.  

Então, não é à toa que a Zeni fala. Que nós só estamos na rua porque os meninos estão 

na rua.  

Jonadab: nessa fase, então, o Projeto só acontecia na rua. Ele não tinha ainda uma casa 

uma Sede? 

Só na rua. E aí, em 85 já é só as irmãs, já não é só a Zeni. Eu lembro que aí, em 85, 

começam a aparecer os estudantes. Final de 85, segundo semestre, já a partir da maio, 

pouquinho para frente, começa a aparecer os estudantes, lá.  
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Jonadab: estudantes de? 

Então, são os estudantes da Metodista, mas são os estudantes de áreas, não é da 

Faculdade de Teologia. Lá tinha psicólogo, administração e jornalistas. Acho que tinha 

uns três ou quatro jornalistas, que era esse pessoal que estava lá no Alvarenga, que tinha 

feito um vídeo no Alvarenga (Lixão do Alvarenga). Eu não lembro o do Lixão, como é 

que é o nome. Mas, ganhou vários prêmios na época. 

Jonadab: A Zeni falou desse vídeo. 

E esse grupo está ligado, está estudando na Metodista, conhece o Luiz Roberto, a Zeni 

faz contato ele já está, e chama esse grupo para ir para a rua para conhecer os meninos e 

fazer um vídeo. Era um processo mais alternativo, ao invés de fazer um script, tal e 

produzir, eles vão à rua para conhecer os meninos, ver o jeito dos meninos e interagir 

para, a partir daí, começar a escrever o vídeo, tanto que, parte do vídeo, tem coisas do 

vídeo e tal, que são coisas que eu falei, que nós dialogamos, na época, com eles e eles 

pegaram para pôr no vídeo: essa coisa da morte do meu Pai, que eu falava lá na rua: ah, 

se eu pegar o cara que matou meu Pai, eu mato o cara mesmo, e tal. Não saiu no vídeo 

desse jeito que eu estou falando, mas sai essa expressão que na rua tem esse tipo de 

coisa. 

Então, ali já começa uma repressão.  

Jonadab: só para marcar, você mencionou um pouco antes. O Projeto, naquele 

momento, era conhecido como Projeto Alternativas?  

O documento que eu assinava era Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos e 

Meninas de Rua. Porque, esse daí era um nome de uma articulação que tinha, Nacional, 

que começava a ter uma articulação nacional que era pegar a boas práticas que tinha de 

trabalho com crianças de Rua, que se chamou, que era financiado pelo UNICEF, pela 

Secretaria de Ação Social do Ministério e pela Funabem – Fundação Nacional de Bem 

Estar do Menor. Esses três se fundem e eles começam, a partir de 79, começam a 

buscar; em 82 fazem um primeiro, fazem um Seminário, em 83, que é o Seminário 

Latino Americano. Faz o Seminário Latino Americano, mas começam a produzir 

materiais sobre a questão das crianças em situação, em especial em situação de rua. 

Mas, pegavam outros meninos, trabalho infantil e tal. Então tem, mas na verdade, não 

tinha um nome. Não me lembro. Não tinha um nome, não dá para dizer: Ah, era Projeto, 

era Pastoral.  
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Talvez, o que estava por trás, organizativamente, era, nessa época, era a Pastoral do 

Menor. Agora, eu não sei exatamente aí, se era que estava, de que forma que estava. Por 

isso que eu falo: quem que eu identificava, quem que eu identifiquei nessa época, no 

começo. Era a Igreja Católica, logo depois as meninas presbiterianas e a Zeni 

(metodista). Eu lembro, assim, no processo, coisa assim de 83, 84; 83, 85, mais ou 

menos, eu lembro desses três atores. Em 85, eu lembro da chegada desses jovens 

estudantes.  

Jonadab: ainda em 85, você tem esse contato com o Projeto como um menino que 

trabalhava e convivia na rua. Em 85 mesmo, é quando você começou, teve aquele 

convite e passou a trabalhar como parte na Equipe do Projeto? 

Isso mesmo. Era assim que eu queria apontar para você. Então, com essa chegada 

também da presença, de pessoas da Igreja, a presença, um começo desses estudantes, o 

quê que acontece um pouquinho antes, com a presença permanente da Pastoral, o quê 

que acontece? Ali vira um “movimento” e esse “movimento” começa a atrair a presença 

da polícia. Então nós começamos, porque nessa época, a maioria dos meninos que 

estavam ali eram meninos trabalhadores. Eu lembro que eles colocaram uma faixa 

assim: “não aceite [...]” Como é que é? “não dê dinheiro para esses trombadinhas que 

estão pedindo dinheiro”. “São bando de [...]” Eles colocaram faixas na época em frente 

à Praça, numa ação ostensiva, porque ali começa a chegar uma par de gente e começa a 

virar um movimento ali. Acho que, por trás, nós já éramos violentados sistematicamente 

e, de alguma maneira, essa presença dos religiosos, dava uma retaguarda. Nós 

ficávamos lá, todo o dia, estou indo trabalhar, não estou roubando, eu vou ficar ali. E eu 

que puxava outros meninos, que gostava de falar, uma certa liderança. Não era só eu, 

tinha outros, mas eu era uma delas, isso começa a eu ficar marcado. Então, começo a ser 

preso, assim, duas vezes por semana, três vezes por semana. Era, vou junto, vou junto. 

E o nome começa a ficar lá, entendeu? Começa a achar coisa daqui, começa a puxar 

coisa dali. Porque, ah, já foi preso, já esteve preso na Febem. Isso vai forçando, porque 

eu já não consigo ficar direto, na época. Me empurra para o crime. Na verdade, essa 

ação me empurra para a marginalidade.  

Aí, em 85 esse pessoal começa, mas eu já estou saindo, entrando, saindo e entrando. 

Mas, quando o pessoal já conhece é que eu tenho esse convite lá no, eu recebo este 

convite do Valdir indo na minha casa, que é um dos educadores importantes, que é o 

jornalista. Eles devem ter algumas fotos dessa época aí. 
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Jonadab: Valdir Martins?  

Valdir Martins. Aí, então, eles me convidam para, se eu quero ir trabalhar. Porque aí, 

nesse período, entre 84, com a chegada desse pessoal, pessoal de estudantes, eles fazem 

contato com a Associação Comunitária, por qual caminho, como tinha muita agitação 

política, muitos movimentos atuando, eu não sei por quais caminhos e tal eles fazem. 

Porque essa Associação Comunitária, a sua liderança são de gente que já são militantes 

antigos de movimentos de trabalhadores, já era oposição, tinha um racha com sindicato 

dos metalúrgicos, tinha gente que tinha sido exilada e estava voltando da anistia. Então, 

eles fazem contato e eles conseguem arrumar lá dentro do escritório uma mini, eu 

lembro que era um lugarzinho pequenininho, tinha uma mesinha e podia usar o telefone 

da Associação Comunitária. Já tinham fechado lá.  

Jonadab: era a primeira base do Projeto? 

Primeira base, que eu conheço, que eu fui, que eu cheguei a ir. Por exemplo, nesse 

período para você ter uma idéia, eu não sabia atender telefone. Eu devia ter uns 15, 14 

anos e não sabia atender telefone. Pegava o telefone e já queria desligar. Me agoniava 

ouvir alguém falando do outro lado, o quê que eu tinha falar. Parecia que eu ficava 

aberto, parece que eu estava exposto. Eu comecei a pegar em telefone foi nesse período 

aí, 85. Pegava em telefone e não sabia o que era telefone. 

Então, aí nesse período, eles me chamam para isso e eles continuam fazendo esse 

processo de fazer o vídeo. Duas coisas estão acontecendo, que o Projeto está envolvido. 

Uma é a fundação do Movimento Nacional de Meninos de Rua, eu tenho essa ata, não 

sei se está naquele material que você pegou. Está até riscado lá o nome da Zeni. A Zeni 

é uma das fundadoras. Ela é uma das fundadoras e está na direção pela Região Sudeste. 

É um movimento, hoje já colocado na história da infância como movimento social mais 

importante para mudança do panorama legal e de mobilização popular pelo Estatuto. É 

o mais forte e reconhecido, depois da Pastoral do Menor. 

Jonadab: ele teve participação direta na composição, formação do ECA? 

Totalmente. Então, é isto que eu estou falando. Super, um movimento histórico, 

referência internacional, vários prêmios, tal. A Zeni compõe a primeira gestão para 

organizar, tanto que lá, se você pegar no movimento, tem entre as coisas dele, por 

exemplo, que fala Movimento, você vê de “Meninos” de rua, não tem “Meninas”. Aí, 

depois, na reformulação, um ano depois já vem e tem as meninas também. Eu: 

Linguagem inclusiva). Está dessa coisa do Projeto Alternativas. É um movimento que 
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começa, e São Bernardo já, a Zeni que está mais articulada, a Zeni e a Irmã Ana Maria, 

as duas mais articuladas (eu: a Zeni é Metodista e a Irmã Ana Maria, Católica). Só que a 

Irmã, ela tem uma tendência mais, tudo indica que ela tem a tendência mais pastoral, 

mais para dentro da Igreja. A Zeni tem para dentro da Igreja e para fora da Igreja. Então, 

a Zeni, ao mesmo tempo em que ela continua nas Semanas Ecumênicas, mas ela vai 

para o Movimento também. E o Movimento é puxado também pela própria Pastoral. 

Então, é uma coisa híbrida. Uma coisa que você não sabe quando começa um nesse 

momento. Com certeza a estrutura mais forte é a da Igreja. 

Então, em vários locais, você vai ver militantes da Igreja, das pastorais, envolvidos com 

a criação do Movimento. A Zeni é uma delas. 

Se faz isso em 1985, ou é 86. Em 86 é feito o primeiro Encontro Nacional de Meninos 

de Rua, onze meninos vão para Brasília. A Zeni deve ter uma foto, algumas fotos minha 

lá na casa dela, imagino que ela tenha. Um dia, posso pedir, tenho que pedir um dia para 

dar uma olhada, mas ela deve ter foto, eu lembro dela, ela deve ter foto dessas coisas.  

Eu lembro que eu fui um dos meninos que fui. Saiu uma brigaiada lá em São Bernardo. 

Eu imagino que ela tenha, eu queria pedir para ela para deixar aqui no Projeto, hoje, eu 

tinha um estilete. Não sei se ela contou isso. E, na hora do pega-pra-capar, lá, eu ia. Não 

era meu, na verdade. Era do Lu, um amigo meu que foi com a gente, que foi assassinado 

depois. Eu falei: não Lu, deixa comigo. Dá o estilete aqui que eu vou lá e furo. Deixa 

que eu furo o cara. Disseram que o cara era estuprador, sei lá se era. Sabe esse tal de, o 

conhecido de “telefone sem fio”. Alguém falou e nós, de São Paulo, falamos vamos 

tomar, vamos assumir a frente. Nós dormíamos numa barraca fria para caramba. Era 

uma época de maio (eu: uma barraca, lá em Brasília?). Barraca lá em Brasília, era o 

primeiro Encontro Nacional dos Meninos de Rua e a Zeni estava na coordenação desse 

Encontro. Aí eu vou, aí eu pego e ela conversa comigo e, na conversa que ela teve 

comigo, ela conseguiu que eu devolvesse, que eu desse para ela. Eu peguei e dei para 

ela e arrumei uma briga danada com os outros lá [...] Eu fui e devolvi para ela. Eu acho 

que ela tem isso aí. Não sei. Preciso perguntar isso para ela. Então, eu peguei e dei para 

ela isso daí, com certeza e o grupo era tão ouriçado. Foi assim que eu conheci uma das 

maiores lideranças da Infância que eu considero, que é o Padre Bruno de lá do Belém do 

Pará. Que aí, estava tão intenso, eles chamam nós, depois que passou isso, chamam nós 

onze. Nós onze não! “Tadinhos!” Tinham uns 03, 04 meninos do Lixão, junto com nós. 

Nós, tudo de rua, moleques doidos, tudo doido [20min24seg] o Valdir junto de educar 
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no meio do ônibus, nós tudo doido e, no meio, uns 03 ou 04 meninos lá do Lixão. Um 

bando de menininho tudo novinho lá do Lixão. Eles devem ter sofrido para caramba. 

Bom, nós fomos para esse Encontro. Volta, 1986, eu não lembro agora, mas tem 

naqueles documentos, é feito um Seminário atrás ali da Igreja Católica da Igreja Central 

aqui, da Igreja da Matriz, nossa, aqui, é feito um Seminário do Menor “Será se eu posso 

contar com você”. “Será se eu posso contar com você” era uma música muito forte 

naquela época, que cantava muito nas Semanas Ecumênicas do Menor. Era assim: “eu 

quero o direito de ser criança, de ter esperança dum mundo melhor. Eu quero crescer 

como gente, eu quero um mundo diferente, será se eu posso contar com você”. Então, 

tinha o “Será se eu posso contar com você, e ali, então, aparece, organizam os três dias, 

vêm experiências do Brasil inteiro, atrás do lugar, porque ali atrás era simbólico, porque 

ali atrás eram onde tinham os primeiros encontros dos trabalhadores com o Freio Beto, 

com a Pastoral Operária. Quer dizer, um local cheio de simbolismo, não é. E ali, então, 

tem 03 dias de troca de experiência, com as melhores experiências para trabalhar com 

meninos e meninas de rua. E eu sou o porta voz já, esse jovem que está trabalhando, 

mas também com lideranças. Eu sou o porta voz para falar um pouco para São Bernardo 

os Problema dos meninos. E lá, você vê claro que quem está organizando esse evento é 

a Pastoral do Menor, o GAR – Grupo Ação de Rua que é esse Grupo dos Estudantes, 

que eles se denominam, eles assumem a frente. A partir desse evento eles assumem a 

liderança do Projeto. O nome deles é o nome que aparece e o Movimento Nacional de 

Meninos de Rua. Movimento já também, já aparece com essa cara aí. 

Feito esse encontro, eu não sei se o Luiz Roberto, se ele comentou isso, mas eu lembro 

que ele estava na reunião. Foi feita uma avaliação desse evento e, na avaliação desse 

evento a Igreja rompeu, ela sai desse processo. Ela sai desse processo em 86, 

exatamente o momento que o grupo da Associação Comunitária está indo para esse 

espaço novo.  

Jonadab: a Zeni comenta essa saída da Igreja Católica. 

Parece que tem divergência política. Então, a mudança do local para desenvolver ação 

com os meninos, mas o local físico, um pouquinho antes, foi esse local que eu falei para 

você, que é um outro, era da mesma Associação, porém, era numa salinha bem 

pequenininha. Aí, mas é exatamente nesse período. Acho que tinha uma divergência 

política entre a Associação e a Pastoral, a Igreja Católica, por outros movimentos, não 
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tenho claro ainda hoje. Mas, eu lembro muito do Luiz Roberto nessa reunião. Da Zeni, 

também, lógico, mas eu lembro do Luiz Roberto. 

Então, não tenho muito detalhe dessa época, de qual foi o conflito que gerou isso. A 

partir daí, então, o Projeto vai se estruturar na Associação Comunitária, ele vai, então, 

ele vai, o Projeto ganha o nome de Projeto restaurante [...] Projeto de Atendimento com 

Restaurante a Meninos e Meninas de Rua, algum nome assim. E, o grupo que tem, o 

grupo que aparece o nome, já não aparece mais tanto a Pastoral, mas aparece o nome do 

GAR – Grupo Ação de Rua, que era o nome dos estudantes (eu: que é a partir dos 

estudantes). Esses estudantes, a partir dessa história de fazer o vídeo. É feito o vídeo, 

acho que o vídeo é de 86, acho que eles terminam fazendo edição tudo em 86, 85 e 86 

eles filmam, lançam o vídeo em 86.  

E, a partir de 86, 87, eu começo a ver, não só a Zeni, eu começo a ver a presença dos 

metodistas, de jovens metodistas. É que tem alguns que marcam mais. Mas, eu já vi 

[24min40seg], por exemplo, ali apareceu o Jaider, ali apareceu o Onésimo. Eram vários. 

Eram vários, inclusive alguns estrangeiros, alemães; tinha um Africano. Eu lembro dele, 

ele ia de vez em quando. Meninas também, eu lembro, a Meire, pastora Meire, Mari. 

Bom, aí choveu. Mas, mas naquele, não, ainda não choveu. Era um grupinho. Tinha um 

grupo que acompanhava a Zeni (Eu: isso, dá Faculdade de Teologia?). Estudantes da 

Faculdade de Teologia. (eu: 86?) 86, 87. Teria que precisar, assim. Mas, já tem. A Zeni 

vai, mas não vai só ela. Ela vai e tem a presença de diferente na rua, já tem a presença, 

não só dela. Mas, já tem a presença [...] Nesse período, vale a pena, também, que nós 

tentamos, no próprio vídeo, vale a pena você ver o Vídeo, porque eu já ouvi esse 

depoimento dessas pessoas que, nesse momento, tentaram, do ponto de vista de 

instituição, para as instituições abrirem a porta para desenvolver o Projeto, na época 

ainda da Pastoral do Menor. Mas, as igrejas se recusaram a abrir a porta.  

Jonadab: Essas igrejas, quais seriam? 

A Igreja Católica, a Metodista e a Igreja Presbiteriana nessa época.  

Jonadab: Você está dizendo as igrejas locais? 

Locais. Por quê? As pessoas já eram. Eu lembro que esse Vídeo filma a gente jogando 

uma bola. Tem eu lá, boleiro, jogador de bola, no Vídeo, no “Afeto que se Enterra”. 

Tem eu lá jogando bola na quadra da Igreja Metodista, primeira Igreja Metodista aqui 

de São Bernardo. Mas, não deixa, quer dizer, o pessoal tem dificuldade de achar; por 

exemplo, nós estávamos ali na Praça da Matriz, exatamente, atrás, ali tinha um monte. 
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Tinha espaço para o migrante, espaço para um monte de coisa, mas não tinha. Eles não 

conseguiram achar um espaço para.  

Jonadab: a próxima pergunta era essa: como é que você se depara, então, com a Igreja 

Metodista? Você citou a Pastora Zeni que não se apresentou como tal, mas depois você 

sabe que ela é pastora da Igreja, você mencionou agora a estudantes da Metodista, que 

não são necessariamente da Igreja, mas são estudantes ligados à instituição. Na época 

ainda não era Universidade 

Em 86, já são estudantes da Faculdade de Teologia. 

Jonadab: alguma outra marca que, já tem essa negativa, mas alguma outra da presença 

da igreja institucionalmente? Alguma liderança? 

Sim. Na Praça, em 1986, grandes lideranças da Infância vêm para São Bernardo. Porque 

São Bernardo faz, de fato, tudo que se discutia na Semana Ecumênica, acontece aqui. 

Imagina, os religiosos vão para a rua. Por exemplo, tem um cara, um pouco mais para 

frente, a gente tem contato com a Igreja do Canadá. Ele vai na rua com a pastora Zeni, 

eu estou junto. Aí, ele conversou, se não me engano, o nome dele era Richard. Já faz 

muito tempo. 

Jonadab: Metodista do Canadá? 

Igreja Unida do Canadá. (eu: ah, Unida da Canadá). 

E, ele chega e conversa com a Zeni, os meninos colam em volta. Já conhecem a Zeni. A 

Zeni é a referência dos meninos, eles ficam todos em volta. Aí, ele pergunta para a Zeni: 

Ah, Zeni. Você está trabalhando aqui. Mas, onde é a sua Igreja? Aí, a Zeni falou assim: 

a minha Igreja é aqui na Praça com os meninos. Essa aqui é a minha igreja. 

E, quando ela fala isso, eles falam assim: eu quero ajudar essa igreja com vocês. Eu 

quero ajudar essa caminhada de vocês. 

Então, o primeiro apoio, que eu lembro, que o Projeto teve do ponto de vista 

internacional de igreja, foi a Igreja Unida do Canadá, com esse gesto. Era uma pessoa 

que veio.  

Então, estava ganhando muita força. Você tinha a questão do extermínio, as denúncias 

para fora, como teve uma outra vez. 

Jonadab: teve parceria mesmo, com convênio? 

Teve, teve. Acabou agora, a última jornada que nós tivemos, aí com eles, nós recebemos 

até (2012, 2010. 2010, foi o último recurso que nós tivemos da Igreja do Canadá. 
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Jonadab: até 2010, desde aquela época? 

Desde aquela época.  

Jonadab: a Igreja Unida do Canadá? 

Aí, logo depois, nós tivemos também, antes de eu ir para os Estados Unidos, tem uma 

foto que circula, eu devo ter essa foto por aí. Tem uma foto que tem várias pessoas do 

Conselho Mundial de Igrejas (CMI) lá dos Estados Unidos que vêm na Praça para 

conhecer. E, eles vêm junto, por exemplo, com o Bispo Nelson. 

Jonadab: que era o Bispo Presidente da 3ª Região (Igreja Metodista). Presidente da 

Região, aqui, 3ª Região. 

Então, você vê que esse momento aí, que eu estou falando, dos 80 e tal, com certeza 

tinha outros metodistas envolvidos com outros Projetos. Mas, para a gente, fica 

evidente, que era uma ação ainda vinculada a compromissos dos metodistas. Digamos 

assim, não daria para generalizar que era a instituição. 

Acho que, depois, mais para frente, você começa a ver uma coisa mais forte até para 

você falar que era a Igreja. Agora, a impressão que eu tenho, assim, é que a Zeni era 

uma “abusada”. Ela estava na frente do tempo dela naquela época. Lógico que, depois, 

isso se multiplica. Mas, estava na frente desse processo. Lógico que ela era da igreja, 

tem o respaldo da Igreja. Mas, ela não tinha a estrutura ou o respaldo todo necessário 

para fazer um Projeto.  

Ela estava sozinha, ela cuidava, acho que da Bem-Te-Vi (Revista periódica da Igreja 

Metodista), que depois eu conheci. Eu conhecia os filhos dela. Então, não a pessoa que 

estava dedicada com exclusividade para fazer aquilo, que pudesse ter uma retaguarda da 

igreja, da igreja local, alguma coisa.  

É a impressão que me passa. Mas, eu não. Eu conheço muito pouco da condição 

estrutural. Então, eu não quero me ater muito a isto. 

Mas era a presença dela, ele para nós. Porque, na hora do “vamos ver”, meu camarada, é 

uma pastora metodista. Entendeu? Na hora do “vamos ver”, é uma igreja, é a Igreja 

Católica que está ali.  

Independente se é uma ou outra, é a Igreja que vai brigar, vai puxar a orelha. Mas, é a 

presença da igreja, da instituição. 

Então, acontece isto. E a Praça da Matriz, por isso que para muitos, se você prestar 

atenção, você que está vendo um pouco dessa história, você vê que muitos colocam que 
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o Projeto começa na Matriz, quando, na verdade, o Projeto, os primeiros contatos 

começam na Praça Lauro Gomes. E, alguns falam que começa já a partir dessa, 85, 86, 

que na verdade essa, chega um grupo forte dos estudantes da Faculdade, como chega da 

Faculdade de Teologia. Mas, a Zeni já está aí à muito tempo, a Irmã já está aí a um 

tempo e essas moças da Igreja Presbiteriana já está. A Igreja Católica com mais força, 

que vinham mais irmãs, tinha as freiras que acompanhavam, tal. Mas, não deixa de ser 

ecumênica, não deixa de ter a presença de outras igrejas. 

Aí, nós vamos para esse lugar. Nesse lugar, eu não vou conseguir. Então, me desculpa, 

com certeza, algum nome era mais fácil você pegar na época. Lembro muito da 

liderança do Jaider, uma pessoa extremamente importante. Essa presença dos estudantes 

dá uma força extra para a Zeni, para desenvolver o trabalho, para qualificar. 

Acho que, quando está nesse espaço, o pessoal, a gente continua indo para a rua, 

continua fazendo o trabalho. Então, monta o espaço e, nesse espaço, começa a aparecer 

um perfil de meninos que não eram os meninos que era os mesmos meninos que o 

grupo começou a trabalhar. Mas, já eram que estavam na Praça, que estavam em torno 

da Praça, mas eram os meninos, basicamente, que estavam com vínculo muito forte com 

pequenos delitos, com uso de drogas, ameaçados de morte, perseguidos por justiceiros, 

por bandidos. Tinham envolvimento com tráfico, envolvimento com assalto, usavam 

arma. O pessoal trabalhador tem um pouco, mas, digamos não é opção, não estavam 

totalmente envolvidos. Entendeu? Eu também estava envolvido com o tráfico, mas não 

tinha essa característica. Esses meninos eram 24 horas nessa pegada aí. 

E, aí, esses meninos começam a usar esse espaço, o próprio grupo que tinha feito esse 

vídeo, que já estava a um tempo, que era um grupo grande, 05 ou 06 pessoas, 07.  

Então, esse grupo, quando vai para lá, uma coisa interessante nisso, a Zeni poderia ter 

feito a opção de ter ficado com a Pastoral do Menor. Ela fez a opção de ir junto com os 

meninos. Acho que isso é uma coisa importante para a história. Ela fez essa opção.  

Porque, naquela hora ali da Igreja, do racha da igreja, não era um racha com a Zeni. Ela 

continuou nas Semanas Ecumênicas, continuou com a relação com as Irmãs. Era uma 

briga política com a instituição. Ela preferiu ficar com os meninos, porque aquele grupo 

ficou com os meninos. Ela poderia continuar e ficar com os meninos do Lixão, ficar 

com os meninos de outro lugar, ficar com outros meninos. Ela ficou com nós, ela 

decidiu ficar com a gente. (pausa com 34min26seg. Continua em outro arquivo de 

áudio). 
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(3º arquivo de áudio: 22min07seg). 

Então, eu acho que nesse período aí, vale a pena destacar o período de 86 e 87, eu acho 

que aí, a primeira nomeação que a Igreja Metodista faz. Se não meu engano, eu acho 

que é o Jaider e, depois, o Onésimo. Ou é o Onésimo e, depois, o Jaider. Mais para 

frente, vem o Olney, que são, depois você tem um rapaz que veio ficar um período com 

a gente, que é o Walter, que acho que ele é um Luterano lá do Sul (EST). Ele veio ficar 

um período e parece que ele também é nomeado para ficar durante um período. Então, 

mas primeira nomeação vai acontecer em torno aí de 86. E nesse período, já tem, acho 

que vale a pena destacar, também, que eu começo, eu sou o primeiro de 85, mas, em 86, 

quando vai para a Associação, o pessoal incorpora outros meninos, de 86, nesse 

Encontro que eu falei [...], incorpora outros meninos e incorpora outras lideranças 

comunitárias dentro do Projeto. 

Então, o Projeto, dá para dizer assim: o Projeto começa com a igreja, o Projeto, depois, 

tem a participação de estudantes universitários. Aí, depois o Projeto continua com 

pessoas da igreja, continua com estudantes universitários, presença da comunidade e 

descobre tudo isso. É como se fosse uma coisa que vai crescendo (eu: vai agregando?). 

Você adubando aí, para a árvore nascer e dar bastante fruto. 

Então, é nesse período que, basicamente 86; acho que é por aí, 86, 87 que vai ter a 

primeira nomeação do pessoal que está fazendo a faculdade que vem trabalhar (eu: 

como se fossem os pastores acadêmicos nomeados pela Faculdade de Teologia?). Ou, 

estudantes que estão terminando, que vem fazer um certo preparatório, estágio, uma 

coisa mais formal.  

Então, eles vêm trabalhar. Aí nós temos aí, depois de um ano e pouco que estamos lá, a 

gente vem fazendo trabalho na rua, o pessoal percebe que a presença dos meninos que 

estão na Comunitária, já não são os meninos que estavam sendo trabalhados na rua; os 

meninos terminam se afastando da Associação Comunitária, esses meninos que foi o 

começo do trabalho, pela força, pela a expressão, pela violência que os garotos de rua, 

moradores de rua traziam naquele momento, a situação deles, muito difícil. Aí, o 

pessoal, eu também fico numa situação difícil, porque como eu estou ali a pouco tempo, 

que eu estava na rua, estou saindo da rua e me deparo com os meninos que eu já 

conhecia e os moleques tudo muito loucos. Os moleques estavam a todo momento 

“medindo a minha febre”, querendo saber se eu estou ali, se estou entregando eles, quê 

que eu estava fazendo, se eu estava com eles; se eu estou com eles e estou com os 
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outros; como é que pode estar nos dois. Realmente, na criminalidade não tem isso, 

realmente os moleques eram muito cabulosos. E aí, o pessoal decide, também, continuar 

o trabalho na rua. Então por quê que eu estou falando isso? Porque uma das pessoas que 

nós vamos entregar as marmitas e continuar o contato com os meninos na rua, a gente 

serve comida para o pessoal do Sindicato. Então, a gente tem também, ao mesmo tempo 

em que montou essa base lá, a gente conseguiu uma base para fazer uma comida 

comunitária para os meninos que estavam na rua, no Sindicato da Construção Civil. 

Estou falando isso aí, então, em torno de 86, 87. E, eu venho entregar essa comida. E, 

com quem que eu vou entregar essa comida? É eu e outro ex-menino de rua, o Jeremias, 

conhecido como Jeré. Nós viemos entregando no dia 03, dia que os meninos morrem, 

acho que no dia 02 de setembro, que nós vamos entregar as marmitas e os caras 

prendem nós, estávamos entregando as marmitas, com as marmitas, os caras pega nós. 

A gente tinha entregado, já tinha feito as marmitas para os meninos, estava na praça 

conversando com os meninos e os homens catam nós.  

Jonadab: você já era educador? 

Eu e ele. Os dois, catou, levou nós para esse 1º distrito que era aqui e, aí, daqui, levou 

nós lá para o Baeta, que era, acho que, o 6º Distrito. E deixou nós lá até fechar o 

negócio. A gente não tinha como comunicar, não dava aquele direito. Como a gente 

tinha assumido e, às vezes, fazia isto e aquela coisa de educador, estava mudando, a 

instituição não estava toda montada como é hoje. A gente não tinha aquele direito 

sagrado dos filmes: eu quero o direito para dar uma ligação, e tal. Isso aí só existe em 

filmes (risos). Muitas vezes, na realidade, dependendo do grupo social que você faz 

parte, isso não existe. 

E nós ficamos lá, ficamos até as 08 horas da noite. E eles soltaram nós às 08 horas e, 

esse camarada, que estava ajudando, que estava começando a trabalhar como educador, 

eu já estava desde 85 e ele entrou. Entrou ele, entrou um irmão dele e entrou uma 

“mina”, que estava, que era a Meire. Era a Meire, o Elias e o Jerê. Então eram três, 

comigo quatro. Eram quatro ex-meninos que estavam trabalhando no Projeto.  

E aí, como saiu 08 horas da noite, e a minha mão não gostava dele nem “ferrando”, 

porque na época da rua, que eu morava na rua, eu fui morar na casa dele. Ele me ajudou 

para “caramba”. Eu gostava dele, me identificava com ele. Eu pego ele e falo: Não, 

Mano, você vai dormir em casa hoje. E ele dormia lá com os moleques. Você vai dormir 

em casa. Ele disse: não. Eu falei: vamos embora para casa. Ele não estava nem aí. 
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Jonadab: isso é no dia? 

Dia 02 de setembro de 87. Ele vai dormir. Ele chega e chega. Eu falo: Eu vou chegar, 

fica na “miúda”. Eu tinha a minha filhinha, eu era casado. Eu vou abrir a janela, você 

pega, entra, dorme e, quando chegar de manhã cedo. Mas, o negão era abusado  

Eu sei que deu isso aí. Quando deu mais ou menos umas seis e meia, sete horas da 

manhã, minha comadre, que era a madrinha da minha filha, finada, morreu a uns dois 

anos atrás. Ela vai lá em casa e chama minha mãe: Tereza, o Marcos está aí. Ela diz: 

está, por que? Ah, é que está saindo no jornal, em tudo quanto é lugar. Aconteceu 

alguma coisa onde ele trabalha.  

Aí, ela viu, já se estressou, porque o negão estava dormindo, com a perna aberta, parecia 

que estava dormindo no hotel (risos). Xingou para [...] Aí nós saímos e fomos para lá, 

mais ou menos umas 09 horas. 

Aí, quando nós chegamos lá, ficamos sabendo do episódio dos meninos, do que tinha 

acontecido, já tinha um monte de moleques em volta, muita a imprensa e, aí, os caras 

que tinham prendido nós, os [...], estavam lá e falaram: Eh! Então, tive com os meninos 

aí! Porque deu a maior repercussão e eles é que tinham prendido os caras. Os caras já 

estavam presos, os caras que tinham matado os meninos. 

E, eu acho que terminou a probabilidade, talvez, de ele ter morrido, desse cara ter 

morrido. 

Jonadab: esse é o Jerê? Ele estaria dormindo lá? 

Ele seria um daqueles. Agora, poderia ter sido. Ele estava dessa forma, na mudança. Os 

educadores da época, eram bem, tinha um processo, respeitava muito o processo. 

Estavam dando essa opção para ele, dele poder ser um educador, tal. E aí, foi assim que 

nós descobrimos. Chegamos lá e vimos os meninos, aquele tumulto, o cenário político 

extremamente complexo, o grupo de estudantes que se apaixonaram pelos meninos. A 

Zeni que fala, ela tem uma certa paixão, uma coisa que “tocou” ela. A mesma coisa 

aconteceu com esses jovens. 

Depois de muito tempo, lendo alguns materiais, que eu fiquei sabendo que vários deles 

ficaram com traumas, tiveram que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico. Eles 

tiveram o mesmo sentimento: ah, eu abandonei os meninos. Ah, poderia ser diferente, 

os meninos morreram e estavam com a gente. Por que eles e, por que não os outros? 

Jonadab: todos eles eram já envolvidos nesse trabalho que o Projeto fazia? 
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Os que morreram? Todos eles. 

Eles, inclusive, se eu não me engano, eu acho que era alguém ligado com a igreja que 

tinha conseguido e eles fizeram uma matéria. Eles tinham feito uma matéria que 

apareceu numa Rádio da Alemanha. Me parece que a matéria ia um pouco mais para 

frente, adiantaram a matéria. Quando a matéria saiu, com pouco tempo que a matéria 

saiu lá os meninos tinham sido assassinados. Foi uma repercussão muito grande, 

internacional. 

E, lógico também, o pessoal projetou, e tinha que projetar isso mesmo. Então, eles 

tinham dado matéria, falando que estavam sendo ameaçados, que. Aí mostrou um 

monte, e hoje, com a experiência nossa, mostrou um monte de, se fosse hoje, um monte 

de [...] Mas, não tem como. Tem coisa que você consegue com a experiência. Você não 

tinha no Brasil, muita experiência sistematizada do que fazer com aquele perfil. Para 

você ver, o lugar que acolheu os meninos. Mesmo o lugar que acolheu, não era um lugar 

para os meninos. Tinha outros grupos comunitários. 

Então, há coisa boa. Você não deixa isolado e tal. Mas, por outro lado, esses meninos e 

essas meninas, nós, eram alguém que a comunidade, por falta de uma política pública de 

segurança, o problema das comunidades em segurança, são meninos que a própria 

comunidade, às vezes, não quer no seu bairro. 

Tem meninos que aprontam, tem meninos cometendo delitos, usa droga, anda armado, 

assalta o barzinho; não termina fazendo um grande roubo, mas rouba o ônibus, pega o 

celular do cara. E própria, da parte daqueles grupos, contrata pessoas, sabendo que tem 

esse perfil de meninos. Ou seja, tem uma tensão permanente dentro da Associação. Tem 

uma tensão, ali, muito forte dentro da Associação, onde que o grupo era um grupo “não 

grato”, com o tempo, com muito pouco tempo, o pessoal não aceitava. Porque boa parte 

desses meninos era do Parque São Bernardo, de onde tinha várias dessas organizações 

que estavam na Associação era do Parque São Bernardo. 

Então, ou seja, tinha, os justiceiros, nessa época, tinham o apoio popular. Tinham uma, 

que achava que estavam fazendo uma coisa que a polícia não fazia e que cuidava, que 

mandava que bandido, que amedrontava os bandidos. Eram só eles que conseguiam 

colocar um freio nos bandidos. 

Então, contratam esses caras. Não sei se eles eram, parece que eles não eram de bairro 

diferentes. Mas, depois, o histórico mostrou que os caras eram comprometidos. 
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Então, falta uma coisa, assim, pelo que eu conheço, que defenda o caráter das pessoas. 

Não foi uma coisa, assim, premeditada, na época se conseguiu levantar. Nada parecido, 

mas foi um descuido da parte do Projeto que, nessa época, ainda não era Projeto, não se 

chamava Projeto Meninos de Rua. Era o GAR – Grupo Ação de Rua. Também faltava 

essa experiência institucional, de como lidar com os meninos, que tipo de ação com os 

meninos. 

A gente ia embora 05 horas, 06 horas, 07 horas. O pessoal ia embora e os meninos 

ficavam para dormir lá porque não tinha outro lugar, era o lugar que eles se sentiam 

seguros. O lugar que era seguro para eles, foi exatamente o lugar que mataram eles. 

Então, quer dizer, talvez, hoje, nós, e o quê? Tem que dar publicidade, na época tentou 

dar. Mas, os instrumentos que tínhamos eram outros. Não tinha o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

Então, você não conseguia, por exemplo, levar ao conhecimento da justiça, colocar a 

justiça contra a Prefeitura, obrigar a Prefeitura a ter um lugar para eles ficarem, a 

descentralizar, não fazer tudo no mesmo lugar. 

Mas, eles ficaram ali, porque ali era o lugar que eles se sentiam mais seguro. 

Por isso que, depois que fechava as portas. Tanto que eles até roubavam, até furtavam 

alguma coisa ou outra. Mas, o foco central dos meninos estarem ali em volta era a 

questão da segurança. Por quê? Nesse período, São Bernardo estava literalmente 

cercado. Você andava na Marechal (Eu: queriam protegê-los e estavam, na verdade, 

vulneráveis?) Você andava na Marechal era grupo de extermínio para todo lado, 

tomando conta; grupo de extermínio muito forte, vinham na porta, seguiam os 

educadores; falavam para as mulheres se elas queriam fazer programa. Ameaçou a gente 

que quem trabalhava com esses meninos, com eles tinham um presente, que era caixão e 

vela preta. Foram muitas vezes ameaçados; viam que os meninos estavam juntos, 

paravam os meninos para “dar geral” nos meninos; o jeito de falar: se você está junto 

com eles a gente vai ficar em cima de vocês. 

Então, foi uma época muito dura, muito difícil do Projeto. 

E, depois da chacina, ainda ficou um período de 87. Nós ficamos um período lá, reduziu 

o espaço. Eu é que tinha a chave, era a pessoa que ficava junto. A maioria do pessoal 

sumiu, foram, “piraram” a galera. 
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Quem ficou indo lá, dar o suporte, era a Zeni que eu lembro. E, quem ficava todo dia lá 

era a Patrícia Kay. Patrícia Kay era uma estudante de jornalismo e ela foi coordenadora 

muito tempo, todo esse período ela foi coordenadora do GAR – Grupo Ação de Rua. 

Então, ela que ficava lá e ficava junto irmão dela, Jorge Kay, também, descendentes de 

orientais. Eles ficaram e nesse período, eu acho que está em 88, se não me falha a 

memória, ou 89, o Conselho Latino Americano Metodista, alguma coisa Latino 

Americana (eu: CIEMAL?). CIEMAL – Conselho de Igrejas, através do Rui, vendo a 

vulnerabilidade da projeção, porque aí, também, dá um [...] impacto (eu: Rui é o 

Professor Rui Josgrilberg?). Isso, Professor da Faculdade de Teologia, da Faculdade de 

Teologia, junto, ele vai numa dessas reuniões e ele consegue recursos para ajudar, 

depois desse, que teve. Isso ganhou projeção muito forte no meio religioso, no meio 

político, da Infância. É uma coisa que está na marca da história da Infância, várias 

pessoas citam a chamada, uns falam a Chacina de São Bernardo e outros, a Chacina dos 

Vianas. 

Por que, era um grupo que foi morto onde tinha um grupo organizado por traz, que 

trabalhava. 

Não foram mortos porque, como os meninos que morreram porque estavam na praça e 

não tinha ninguém por eles e tal. Tem todo impacto, dentro de um lugar institucional e 

tudo mais.  

As denúncias, muito fortes, dos grupos de extermínio de atuação aqui na Região de São 

Bernardo, vários meninos assassinados.  

Então se consegue, eu não estou claro agora se em 88 ou 89. Acho que é 88, final de 88 

e começo de 89, nesse período eu fico lá, continuo fazendo o trabalho de rua e começo, 

então, a reorganizar o Projeto, a ver que aquele local é um local inseguro e que deveria 

voltar o Projeto a trabalhar com aqueles meninos com perfil de quando começou, que 

seriam os meninos trabalhadores. 

Nesse período, monta um grupo de estudantes, também; gente do entorno da Faculdade, 

começa a montar um grupo de Rudge Ramos, não na casa, mas para trabalhar com os 

meninos do Rudge Ramos.  

Então, inclusive, tem uma foto assim que ela, bonita, ilustra. Tem uma foto assim o 

grupo sentado na Praça, aquela praça, hoje, dos Japoneses, chamava Praça dos Meninos. 

E aquela praça, antes, engraçado, ela tinha, o símbolo dela era um caixa de engraxate. E, 
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aí, tem uma foto assim, da Zeni sentada e um monte de meninos em volta tomando café 

e ela contando, contando uma história e ela discutindo coisas com os meninos. 

Então, “desenfoca” um pouco o Centro de São Bernardo, vai para o Rudge com uma 

característica de pegar de novo, resgatar o trabalho com os meninos. Aí é a hora, 

digamos assim, que institucionalmente eu acho que a Igreja Metodista dá, assume com 

uma outra perspectiva o Projeto. 

Depois da chacina, por exemplo, é que nós conseguimos a carteirinha. Pena que eu não 

tenho hoje, assinada pelo Bispo Nelson, Pastoral do Menor com a assinatura do Bispo. 

Então a gente ganhou, inclusive, um crachá institucional. Até então não tinha. Até então 

não tinha.  

É aí que, com a casa, se começa a estruturar. É aí que vem um monte de estudantes 

Jonadab: Casa é aquela casa na Rua Tomé, que foi comprada com recursos do 

CIEMAL? 

É, da Júlio de Tomé. Do CIEMAL, é comprada para o Projeto. Como o Projeto não 

tinha personalidade jurídica, ela fica em nome da Igreja. Mas, ela só ficou no nome da 

Igreja porque o Projeto não tinha personalidade. Mas, ela é comprada para o trabalho do 

Projeto Meninos e Meninas de Rua. 

Jonadab: até hoje é um casa do Projeto? 

É uma casa do Projeto. A gente aluga ela, porque usava lá e hoje usa essa estrutura aqui 

e termina apoiando com o aluguel. Então, eles vão para lá e tem uma base muito forte 

da Igreja. A Faculdade de Teologia, nesse período, abre as portas, inclusive o 

alojamento dos estudantes serve para guarida de vários meninos ameaçados. Eu tive o 

prazer de estar em algum momento desses. Tive o desprazer também, de estar em algum 

desses momentos, de fazer alguns meninos entrarem pela Rua do Sacramento 230, ficar 

no alojamento ali; e, dali, fazer os meninos saírem por trás, para ir para outro Estado 

porque estava ameaçado de morte, os grupos fechando, fechando. 

Então, nesse momento, a Igreja Metodista assume. 

Jonadab: algumas pessoas da Faculdade acabaram dando cobertura, também, para esta 

ida dos meninos que precisavam ficar longe do perigo? 

Sim, sim! Apoio total. Montou grupo de alfabetização, de reforço escolar dentro da 

Faculdade de Teologia, para os meninos do Rudge. 
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Nessa época se nomeio, acho que aí já entra o Holney, no finalzinho do Onésimo, 

continua; o Jaider vai. A Igreja por dentro, também, vai trabalhar com aquele grupo que 

fala da Criança. Não é pastoral. Cria um setor da criança, mais formal. 

Jonadab: acho que é o Sombra e Água fresca, não é? 

Não. Mas, não é. É como se fosse uma pastoral, que está lá a Bárbara. 

Jonadab: é o Instituto de Pastoral da Faculdade de Teologia? 

Isso. Instituto de Pastoral, que aí vai estar a Bárbara K. e o marido dela que é o Thomas 

(eu: Thomas Kemper). 

Que a Bárbara foi voluntária nesse período no Projeto logo depois da chacina, chama 

várias pessoal, inclusive nacional para ajudar nos cursos, para montar essa estrutura da 

Igreja. E o Projeto, então, ganha uma retaguarda institucional muito forte. Não é?  

Então, ele consegue respirar, sai da UTI, podemos dizer assim. Porque a tendência era 

fechar. 

De novo, está lá a Zeni, do lado dos meninos. E, aí, preocupado, porque, agora, fora os 

meninos que tinha, que ficaram. Mas, tinha eu que trabalhava no Projeto, tinha o Jerê 

que trabalhava no Projeto, tinha a Meire que trabalhava no Projeto, tinha o Elias. E, 

tinha as duas líderes comunitárias que trabalhavam no Projeto, que terminou voltando e 

ficando com a gente. 

Então, monta um grupo mínimo, junto com vários estudantes. O grupo que começa a 

fazer este trabalho e, depois de muito, aí o Projeto aqui no Centro fica quase sem 

contatos. 

Aí é interessante que nesse período, de 88, 89, nós estamos com o Partido dos 

Trabalhadores, assume o Governo, primeira vez que assume São Bernardo. E o 

Secretário de Educação e Cultura é o professor Luiz Roberto Alves. 

E aí, a gente consegue, através dessa negociação, nós conseguimos, na Casa de Cultura 

da Rua Marechal Deodoro, onde foi a Câmara Municipal e hoje é um Centro Cultural, a 

gente consegue no fundo da Casa, lá na frente tem um grupo de Xadrês, tem alguma 

coisa, no fundo da Casa, a gente consegue um lugarzinho pra fazer comida para os 

meninos. 

Então, exatamente, estou falando aí, bem no finalzinho, a gente consegue, então, esse 

espaço. Desse espaço, no final do governo, acho que é exatamente no dia 28 de 

dezembro, se não me falha a memória, de 2001 ou 2002, o último dia do governo. Três 
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dias antes do governo acabar, eles cedem para a gente formalmente esse espaço do lado 

aqui, para o Projeto vir para esse espaço do lado. 

Jonadab: do Lado de onde hoje é a Sede do Projeto? 

Do lado da rua, é 1610. Do lado tem um outro espaço próprio do Municipal. 

Jonadab: na Jurubatuba? 

Na Jurubatuba, eles cedem para nós e aí, na negociação de quem estava nessa parte e de 

quem estava na parte de lá, nós fizemos a negociação e viemos para a parte de cá e aí 

começamos. Então, estamos aí de dezembro de 2001 ou 2002. 

Então a gente consegue espaço lá no Rudge, mantém a Sede do Rudge, desenvolve 

várias atividades. Aí, é assim, a gente vai entrar bem agora, na minha avaliação, nessas 

coisas, várias coisas que os metodistas. 

Do ponto de vista histórico é isso. Agora, aconteceu muita coisa. Por exemplo, 

organizar a cooperativa dentro do “Pompal”, que os meninos chamavam, que é o 

alojamento, a moradia dos alunos; acesso, por exemplo, eu fui ter acesso a livros, ver 

livros, um monte de livros, foi lá. Quando eu vi a Biblioteca, eu falei: [...] esses caras 

são tudo doidos, meu! Descobri que os caras eram estudantes de teologia, mas não sabia 

que o estudante de teologia ia ser pastor; ia ser pastor, mas era jovem. Então, era uma 

confusão, um monte das moças, um monte de pastoras na rua.  

Então, foi uma coisa muito intensa, uma participação muito intensa. Nós ficamos 

durante anos, mais de anos, usando uma sala da Faculdade de Teologia para as reuniões, 

uma vez por semana nós estávamos lá fazendo reunião do grupo pedagógico do Projeto. 

A primeira reunião para criar o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a 

primeira diretoria numa assembléia popular foi dentro da Faculdade de Teologia, por 

essa força política dos Metodistas junto com o Projeto. 

Ou seja, essa relação foi gerando vários trabalhos. Não é? 

O outro aliado que a gente tem, depois o Jaider vai lá para Colatina e começa um 

trabalho com crianças de rua, outros começam (termino do 3º arquivo de áudio com 

22min07seg). 

[4º arquivo de áudio, com 36min16seg] 

Então, nós estamos falando, retomando, já a partir de 89, 90 para frente. Neste momento 

os metodistas, a igreja, a Instituição Metodista junto com sua Faculdade de Teologia e a 

Faculdade, o IMS, hoje a UMESP, eles dão apoio muito importante, estratégico para o 
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Projeto. O Projeto sai fragilizado depois da Chacina, com a Casa, e com a presença 

institucional do apoio da igreja e com a chegada de bastante estudante da Faculdade de 

Teologia, o Projeto, de novo, ele renasce. Ele renasce, pode-se dizer que ele renasce das 

cinzas. Ele não tem medo, a história dele mostra que ele esteve muitas vezes na UTI e 

ele ressurge. Essa foi mais uma delas. 

E, a partir daí, o Projeto, então, tem as nomeações, tem pessoas que são nomeadas pela 

igreja para acompanhar o Projeto. Mas, você tem aí uma questão legal. Porque em 90, 

com toda essa mobilização que nós não tratamos aqui, nós estamos tratando mais da 

parte operacional, do ponto de vista político, o Projeto tem um papel importante aqui na 

Região do ABC, tem papel importante Nacional, também, na construção desde o 

Movimento Nacional de Meninos de Rua, um ator importante na história da Infância do 

Brasil; tem um papel importante nas Semanas Ecumênicas do Menor, com a 

participação de meninos, com a participação de pastores, de evangélicos, católicos. Tem 

uma participação também importante também no cenário Latino Americano, através do 

Serviço Mundial de Igrejas, das redes com o CLAI, com o Conselho Mundial de Igrejas 

discutindo a criança empobrecida na América Latina. Então, tem bastante produção, tem 

material, eu tenho alguma coisa produzida aí que eu vou passar para você, para dar uma 

olhada, que tem a presença do Projeto ajudando no debate Latino Americano de 

construção de metodologia em perspectiva da Criança e Igreja, Fé e Criança. 

Então, essas são as contribuições mais importantes, políticas, o primeiro, a criação do 1º 

Conselho, a posse e a eleição do 1º Conselho da Criança e do Adolescente se dá dentro 

da Faculdade de Teologia, lá que é feita essa assembléia. Chama toda a sociedade civil 

organizada de São Bernardo para uma assembléia que se dá lá na Faculdade de Teologia 

pelo peso político do Projeto. 

Mas, aí, você tem, depois da criação do Estatuto, a partir de 90, você tem uma questão 

legal que, durante esse período todo, usou, trabalhou em conjunto com seus parceiros 

usando os CGCs. Em algum momento dessa história, ele usou, durante muito tempo o 

CGC, parece que o primeiro Projeto é um projeto da Pastoral do Menor. Eu não 

conheço. Eu sei que ele existe. Tem um projeto escrito, o quê que deveria fazer com os 

meninos de rua de São Bernardo nessa época. Eu não conheço o projeto, teria que 

investigar um pouco mais. Depois, se usa o nome da Associação Comunitária de São 

Bernardo; usa a personalidade jurídica para conseguir convênios, para conseguir 

parceria para estruturar o Projeto e, depois, entra a AMAS, Associação da Igreja 
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Metodista (eu: de Assistência Social), de Assistência Social e, exatamente nesse 

momento histórico da criação, a partir de, me parece que de 91, o Projeto consegue 

manter uma autonomia e bastante diálogo com igrejas do exterior. Eu vou citar, eu tinha 

citado a Igreja Unida do Canadá, mas você tem a Igreja Metodista da Inglaterra, você 

tem Minister, Global Minister, que é Ministério Global das Mulheres Metodistas dos 

Estados Unidos, você tem o MCCC que é Serviço de Trabalho Ecumênico de Igrejas 

Cristãs dos Estados Unidos. Você tem um grupo, sempre, que apóia nós, de Amigos e 

Amigas do Projeto, da Alemanha, de estudantes que foram para a Alemanha e 

continuaram apoiando. E alguns apoios aí, já não de igrejas aqui. 

Sempre nós usávamos, durante muito tempo, uma pena, uma das coisas que os meninos 

mais gostavam. Se perguntar coisas do passado que os meninos não se esquecem, do 

Eureca e outra coisa, eles vão falar dos Acampamentos. Os Acampamentos usavam lá 

as instalações do Betel, aqui em Campo Limpo Paulista. Era assim, era a grande festa. 

Os meninos esperavam o ano inteiro para ir para o Betel (eu: Betel é o Acampamento da 

Igreja Metodista). É o Acampamento da Igreja Metodista. 

Durante esse período também foi feito parceria com a Faculdade, onde que alguns 

educadores do Projeto puderam cursar um curso superior. A gente tem o prazer de ter 

alguns mestres ou doutores que passaram por essa possibilidade na vida deles. Não é? 

Então, tinha essa parceria com a Universidade, e a Faculdade montou uma Escola de 

Alfabetização de Meninos nessa época, Cooperativas de Coxinhas, Cooperativa das 

Meninas, Cooperativa do Chocolate, todas feitas ali, usando o “Pombal” que era o 

espaço dos estudantes e usando já a Casa também da Júlio Tomé. 

Então, você vê, foi uma parceria intensa. Não é? A gente tem apoio institucional muito 

forte 

Jonadab: Júlio Tomé é a rua onde está a casa?  

É a Rua onde tem a Casa, é Júlio Tomé, 128. 

E, aí, em 2001, então, começa um processo interno da igreja, com a mudança de Bispo. 

Tem um bispo que ele começa, a primeira coisa, ele monta um, manda fazer um dossiê 

sobre o Projeto. Então, se faz um dossiê levantando vários históricos. O quê que o 

Projeto faz e como o Projeto se organiza? O Quê que ele tem, de onde vem os recursos, 

que tipo de recursos? E, uma das perguntas que tem nesse dossiê, nos documentos que 

pede para o Projeto é “quanto”, durante esse período, “quantos meninos tinham se 

tornado metodista?”. E, a preocupação dos metodistas que participaram, que ajudaram a 
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construir o Projeto nunca foi de saber quantos eram metodistas. Mas, sim, saber como 

os metodistas poderiam andar com o povo mais oprimido, o povo mais sofrido. Queriam 

estar junto, caminhando junto. Não estavam lá para perguntar o que eles não sabiam, 

mas estavam lá exatamente para valorizar o que eles tinham, valorizar a sua 

religiosidade, para valorizar; para dar vós para esse povo. Então, nunca teve essa 

preocupação de conversão. Não é? Pelo menos, essa foi a prática desses metodistas 

dentro do Projeto.  

Apesar de que, nesse caminho, teve pessoa, teve uma pessoa que foi batizada, quis se 

batizar. Inclusive, foi lá no Acampamento Betel, acho que um dos padrinhos, se não me 

engano é Holney. E a pessoa se batizou como metodista. É um fato, acho que é a 

primeira vez que eu estou contado isso, a primeira que se batizou lá. 

Nós fizemos aqui alguns batismos ecumênicos, batizamos, inclusive nesse batismo, dois 

foram meus filhos. Mas, estiveram aqui, não só a Igreja Metodista, mas outras igrejas 

juntas e fizemos um batismo, aqui, com oito crianças.  

Jonadab: Batismo infantil? 

Batismo infantil, de pessoas que ainda não tinham sido batizadas. Fizemos uma grande 

festa, um grande ato; presença da pastora Zeni, de outros pastores da Igreja Metodista, 

pastores da Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana Independente, de várias 

denominações.  

Então, a gente não tinha essa preocupação. Então, essa era uma das preocupações e, 

nesse momento, como nós somos lutadores históricos para implantar o ECA, para se 

registrar formalmente tem de ter um CNPJ e foi exatamente nesse momento desse 

dossiê, desse olhar que tinha esse bispo da Metodista. E, aí, foi solicitado se nós 

pudéssemos usar o nome da AMAS para registrar o Projeto para o Conselho Municipal, 

a gente mantendo essa coisa de movimento e foi recusado. Então, o Projeto ficou numa 

“berlinda”. Se ele, nós lutamos tanto tempo para ter o Estatuto para registrar as 

entidades, para combater exatamente as entidades ilegais, combater esses desvios que 

têm aí e que se usa nome de crianças, nome de pobre para outros interesses.  

Então, isso aí ajudou a forçar, forçou, terminou forçando a criação do CNPJ que é de 92 

e houve essa, esse distanciamento.  

A partir daí, ele falou assim: bom, quem é que manda? Já que o Projeto é da Metodista, 

então eu vou colocar pessoa para gerencial o Projeto, para coordenar o Projeto. E aí, que 

os diretores que estavam na frente naquele momento junto com a gente achou que não 
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era esse o caminho, o caminho de diálogo de construção de conjunto, durante muito 

tempo.  

Tanto que, depois do CGC criado, a primeira, a segunda e terceira presidência da 

diretoria, são todos de metodistas. Todos de pessoas da Igreja Metodista, não todo o 

corpo. Mas, a primeira, a segunda e terceira são da Igreja Metodista (eu: mas, não por 

força de decreto?). Não por força, de vir de decreto, mas pela própria construção, que 

ajudou a fazer, pela própria caminhada.  

Então, esse foi um pouco, aí esse rompimento durou, dura, na verdade, durante um bom 

tempo, onde que, as pessoas que sempre tiveram compromisso e eram do Projeto, nunca 

se afastaram do Projeto. Mas, aí a gente começou, então já a perder aquelas (Eu: deixou 

de haver aquela participação de pessoas?) de pessoas para dentro, os convênios que 

tinha com a Universidade foram perdendo. A gente tinha os tickets alimentação que a 

gente podia comer, os educadores que trabalhavam voluntários com meio período 

parou, os estudantes já não faziam mais estágio dentro do Projeto. O Projeto já usava 

em menor volume as estruturas da Faculdade de Teologia.. Então foi afastando, 

terminou gerando um afastamento. 

E acontece, também, num período que é a partir de 95, o quê que acontece? O Projeto, a 

gente assume a coordenação do Projeto. Os meninos, a Zeni fala que o sonho era da 

autonomia, dos meninos caminharem com as próprias pernas com protagonismo, e com 

o sonho de quem pensou nos anos 80, esse Projeto, era exatamente do povo assumir a 

bandeira e fazer a caminhada com suas próprias pernas. E isso, com nós, aconteceu em 

95. 

Jonadab: o não protagonismo da Igreja fortalece o protagonismo dos próprios meninos, 

dá para dizer isto? 

Não. Não dá, não dá para dizer. Eu acho que o protagonismo da Igreja junto com o 

Projeto, talvez iria dar outros frutos. Deram alguns. Perdemos possibilidades de fazer 

outros frutos. 

Então, de fato, o que aconteceu, porque gerou, você gera o enfraquecimento 

institucional. Se você pega esse processo histórico da forma como aconteceu, de grande 

fortalecimento, com a presença forte da igreja, depois essa presença vai se afastando, o 

Projeto fica, de novo, com fragilidade, fragilidade institucional. Porque você tem grupos 

de extermínio, você tem as crianças na rua, você precisa de apoio financeiro, preciso de 
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suporte político, você precisa de conhecimento e a Igreja, a Faculdade Metodista e a 

Faculdade de Teologia têm esse conhecimento, tem esse apoio. Dava essa estrutura. 

Então, esse distanciamento, na verdade, enfraquece. 

Então, aí o Projeto tem que ser reorganizar, continua com os metodistas, continua com 

os apoios internacionais. Mas, do ponto de vista dos seus embates da suas coisas, ele 

tem que ir mudando com novas estratégias. Tanto que um dos impactos que tem desse 

afastamento, é que o Projeto do Rudge Ramos quase que acaba. Nós tínhamos aquele 

Projeto com mais de 80 meninos e meninas. Se você for ver dali, o Mestrado da Dagmar 

(Dagmar Silva Castro) que fala das meninas, menina mulher, é feito exatamente com 

aqueles meninos que estão no Rudge Ramos. 

A rede que nós tivemos de apoio, de suporte para meninos ameaçados que eu levei, que 

eu tive o prazer de buscar meninos lá em Santa Maria, no Orfanato que tem, no Abrigo 

que tem lá da Igreja Metodista, a gente não conseguiu mais. O apoio, a gente levou 

meninos para São Gabriel, levamos meninos para a Igreja Metodista de Colatina (eu: 

São Gabriel é no Rio Grande do Sul?). Não. É Minas Gerais, o Centro Comunitário de 

São Gabriel.  

Então, quer dizer, isso afastou. Então, você vai perdendo um tipo de apoio histórico que 

está do nascimento do Projeto onde, onde, por um olhar diferenciado ou, a gente 

desconhece outros fatores, onde que criou um tipo de atuação que não cabia a quem 

vem do movimento ecumênico, a quem vem do movimento de construir juntos. Não 

caberia. 

Quer dizer, é mais ou menos o seguinte: eu dou a mãe e querem o corpo todo. Esse foi o 

gesto político inconseqüente desse período, quando queria trazer para dentro, e falar: 

olha, eu vou colocar como diretor. Sou eu que dou o dinheiro, eu que mando, eu que 

dirijo, quantos meninos. 

Jonadab: E essa mudança foi, de fato, com a mudança de episcopado? 

Foi. A gente, nesse período aí, a gente claramente você tem a presença do Bispo 

Geoval. Exatamente no período dele, com a mudança, com a chegada dele é que começa 

esse entroncamento, que começa a se fechar algumas portas da instituição metodista 

para o Projeto. Não é? 

Porém, a relação internacional com os metodistas foi muito forte. Em alguns momentos 

eles são chamados para estarem presentes. Quer dizer, não dá para vocês abandonarem 

os meninos. Não para chegar depois de uma história dessa, duma caminhada dessa e os 
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meninos não ter a presença dos metodistas. E nós sentimos isso. Hoje eu estava 

comentando, a gente faz por “a” mais “b”, mas sente, lógico, a gente sabe que mudou, 

respeita as deliberações internas, os espaços decisórios, as opções da Metodista. Mas, 

nós sentimos a falta dos metodistas. Não deixamos de ter, todo esse período na história, 

isso é importante, mas muitas vezes como pessoas, como grupos de resistência, como 

indivíduos. Mas, institucionalmente, por exemplo, em várias áreas de troca. 

Jonadab: a presença para somar e não para decidir? 

Para ajudar a decidir também. Tem que estar junto. Por exemplo, para você ver, uma 

boa parte dos associados  

Jonadab: você considera que hoje tem espaço para esse envolvimento da Igreja 

Metodista, de outras igrejas, se for um envolvimento que respeite essa [...]?  

É. Porque, o grande salto dos anos 80, o grande salto das igrejas progressistas, dos 

movimentos populares, era você ter a capacidade exata de você não criar a dependência 

institucional. Você criar uma instituição que fique eternamente na dependência, ou seja, 

a Metodista neste sentido é sábia, tem os seus resultados de o Projeto não ser 

dependente. Não é? 

Mas, é muito salutar uma parceria, um projeto companheiro, porque nós somos fruto. 

No DNA do Projeto Meninos e Meninas de Rua, se você vai buscar, tem, você vai 

encontrar no DNA dele a presença dos metodistas, desde quando eu estou te falando, 

desde essas primeiras participações a esse envolvimento muito mais sólido, mais 

composto, a partir dos anos 80, e que se mantém até hoje. Ou seja, nós usamos em 

algumas contas, nos usamos a conta da Igreja Metodista. Nós temos até hoje a presença 

de várias pessoas da nossa diretoria e associados são metodistas. 

Agora, isso não dá respaldo, por exemplo, se eu tenho que fazer, um tempo atrás, como 

tive de fazer um enfrentamento com o poder público, eu trabalhar com pessoas da 

Igreja. Aí, a instituição tem que se pronunciar.  

Quando tem um problema, por exemplo, de risco de vida, a resposta tem que vir uma 

resposta muito mais institucional. Na hora que eu tenho, eu tenho por exemplo, uma 

vontade enorme de desenvolver um projeto de comunicação. A Metodista está aqui do 

lado, a Metodista, a área de comunicação da Metodista é uma das melhores do Brasil, e 

nosso Site completamente desatualizado, nosso material é desatualizado.  

Nós temos uma perspectiva de trabalhar, nós temos muita dificuldade, por exemplo, em 

lidar com famílias que hoje, que estão nas novas Igrejas Neo-Pentecostais. Nós 
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precisamos de suporte teológico. Sabe, como é que a gente trabalha isso? Como é que 

esse está certo ou está errado? Como se constrói junto? Como é que pode ter uma voz 

que consegue chegar nessas pessoas? Porque a gente vai dialogar com eles e eles falam 

que não tem diálogo, porque os filhos deles estão nesta situação porque estão com o 

diabo. Eu aprendi com os metodistas, aprendi que nessa caminhada nossa, que nosso 

Deus é um Deus vivo, é um Deus que se manifesta, é um Deus que está no meio do 

pobre, está no meio do povo. E hoje, quer dizer, a gente vai lá e não consegue. Com eles 

não tem diálogo. Já chegaram até, para você ter idéia, uma senhora dizer que tem uma 

visão e, que na visão dela, os filhos não podiam participar aqui porque aqui tinham 

enterrado o “boi zebu”, aqui tinha enterrado “não sei o quê”, que dava banho aqui com 

sal, que aqui o local estava, quer dizer, para afastar as crianças. Isso dentro de uma 

igreja Neo-Pentecostal. Eu preciso saber como a gente combate. Por quê? Nós fizemos 

algumas atividades aqui, que tinha religiões não cristãs.  

Então como é que a gente? Esse é um exemplo. Mas, o grande enfrentamento 

institucional é um enfrentamento político. Por quê? É que ainda tem crianças na rua. 

Depois de, o Projeto vai para trinta anos agora, ainda São Bernardo, apesar de ser uma 

cidade rica, ainda tem gente que passa fome nessa cidade. Ainda tem gente ameaçada de 

morte. Ainda têm muitas famílias que vêm bater nessa porta, como única porta, porque 

precisa de um suporte para seus filhos envolvidos com drogas. Pessoas que vêm aqui, às 

vezes, nós pegamos metade do café que tem e dá. Pessoas que falam: ah, estou batendo 

aqui porque já andei e não tenho dinheiro para colocar um pão no final do dia para meus 

filhos. Muitas crianças ainda são arrimo de família. Os dados hoje, que aparecem, cada 

quatro crianças que trabalham, uma é arrimo de família.  

Então, você tem ainda, mesmo numa sociedade, numa cidade rica, uma cidade bem 

colocada, ainda você tem, pelo menos í um quarto dessa população em situação de 

pobreza. E, muitas vezes, para dialogar com as autoridades, é importante o 

planejamento e precisamos de mais apoio, nós precisamos de mais estrutura. Para você 

ver, a gente precisa de apoio estrutural, nós precisamos de apoio em várias áreas, 

inclusive na área teológica também. 

Então, esses são um pouco dos desafios colocados para quando a gente conversa aqui, 

ou seja, o Projeto está independente. Mas, o Projeto ainda não acabou. Porque 

profetizou a pastora (emoção): O projeto só vai acabar quando não tiver criança na rua. 
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Ainda tem, ainda tem criança que come lixo, ainda; famílias. Então, ainda tem uma 

missão, ainda. Falta um pouco ainda. Ainda falta. Ainda tem coisa para ser feita. 

Jonadab: tem espaço para mais parceiros e mais gente para vestir essa camisa? Que 

legal, Marquinhos! Talvez, algo interessante para você comentar também é que a gente 

percebe que o poder público, hoje, ele vem ocupando mais espaço, algumas áreas que 

antes ficavam para iniciativa da sociedade, hoje o próprio poder público tem se 

ocupado. A impressão que dá é que isso também causa alguma dificuldade, porque o 

Projeto, então, tem que se adaptar na questão das parcerias. Mas, qual a avaliação que 

você faz nesse contexto aí, mais político e na forma de atuação que é uma marca do PT, 

de ocupar espaços e de, até, centralizar um pouco essa questão do serviço social. Acho 

que você tem, você sabe do que eu estou falando e gostaria de ouvir você sobre isso? 

Então, são duas coisas. Primeiro, a luta para ter um Estado forte, presente nas políticas 

sociais para as camadas populares, mais desfavorecidos, isso é uma luta histórica do 

Projeto, dos movimentos sociais, das igrejas populares. Não é?  

Então é uma marca de um partido progressista, que aí nós estamos falando a mesma 

língua e acreditamos nisso. Caminhando na mesma direção, nós estamos somando.  

A questão é que o Estado vem se fortalecendo, ele vem se burocratizando e, na verdade, 

ele não consegue dar conta. Então, você pega em alguns locais, na experiência que nós 

temos, tem um perfil de população que o Estado está garantido por lei e o Estado ele 

pode, a melhor forma que ele tem de ajudar, na verdade. A primeira coisa, ou ele 

contrata gente, tem que fazer seleção, tem que ter recursos humanos e recursos técnicos, 

suporte para garantir um bom atendimento. Isso não vem acontecendo. 

Se você pegar, nos últimos tempos aí, nos últimos 15, 20 anos, o Estado contrata muito 

menos do que a demanda. Então, você tem o problema dos recursos humanos. 

Jonadab: assume mais programas, mas não aumenta a estrutura? 

Ele incorpora as diretrizes. Vou dar um exemplo para você. Lá saí assim, no Conselho, 

no Ministério do Desenvolvimento Social, lá sai assim: para você continuar recebendo 

recursos, continuar tendo apoio, você tem que fazer a gestão plena, a gestão plena de 

tantas mil pessoas que você tem que criar Campos Conselhos, Centros Regionais de 

Assistência Social. É o tal to CRESS e CRAS que eles chamam.  

Então eles criaram. Agora, você pega, criou cinco, criou sete. E lá fala, precisa de tantos 

psicólogos, tantos assistentes sociais, tantos advogados, tantos educadores, tanto 

administrativos. Aí, é só você fazer a continha e ver quantas pessoas foram contratadas. 
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Então na verdade, (eu: não é na mesma proporção?) não é. Eles precarizam e você tem 

uma outra visão para nosso população especial, que é uma visão economicista que, 

lógico, é certo que a questão de fundo da população em situação de rua passa por uma 

questão econômica, que você não vê filho das classes mais abastadas, você não vê na 

rua. Quando vê é um acidente, é um ou outro. É raro, é uma exceção. 

Como regra, são filhos das camadas populares, os filhos de pobres das comunidades, de 

subemprego e desempregados. Esses meninos é que são os meninos que a sua grande 

maioria é de meninos e meninas que estão na rua. 

Então, se você parte desse ponto de vista, então, a questão econômica é importante. 

Agora, falta trabalhar de forma articulada, que sempre vai ter que estar. Então, eles 

passam recursos, mas aquela família que, fora isso, tem um contexto de violência, essa 

violência é trabalhada de forma fragmentada no outro departamento que não tem nada a 

ver com esse e, às vezes, nem entra lá. Às vezes falta esse recurso para trabalhar. 

Essa pessoa que precisa, por exemplo, reforçar sua questão da escola, ele é estimulado 

para a escola, mas não tem uma conexão direta com a criança que trabalha na rua. 

Então, você tem uma grande fragmentação das políticas, políticas muito setoriais. E isso 

está gerando o quê? Isso gera, com a burocratização, coloca uma responsabilidade para 

as instituições para dar conta como política pública, de uma parcela grande com pouco 

recurso. 

Então, isso está colocado hoje, de forma. Então, eles dizem assim, por exemplo, vai 

fazer, trabalhar com meninos de rua, qual que é a sua contraparte? Se é uma política 

pública, quem tem que dar toda a parte é o poder público. Não tem que ter contraparte 

nenhuma. A contraparte é o norral (Know-hall) daquela entidade especializada que vai 

trabalhar. Ela já está dando uma contraparte, porque se dá errado, é o nome dela que 

está em evidência. Porque, se dá algum problema administrativo, por exemplo, o cara 

trabalha dois anos e o contrato é anual, se eu tenho um funcionário que está a dois anos 

e o meu contrato é anual com o poder público, daqui a três anos, a folha que eu tenho 

que pagar para esse cara, por exemplo, o governo não cobre. Então, isso joga tudo para 

a entidade. Então, você tem aí, isso é uma tendência. A outra, eu acho que tem uma 

tendência equivocada do poder público, de achar que dá conta de fazer tudo e de 

criminalizar as entidades. 

Hoje vários grupos, tem muita gente estudando a criminalização dos movimentos 

sociais e das ONGs. Colocam tudo num mesmo lugar, confundem as organizações 
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históricas que trabalham com instrumentos que são usados por partidos, por políticos 

que usam esse tipo de forma para desviar dinheiro. Jogam essa responsabilidade, como 

se fosse tudo uma coisa só. Está sendo, inclusive discutido. E isso, do ponto de fundo, 

se você pega uma entidade com as características do Projeto, o que está no pano de 

fundo nosso, fora o atendimento, é ajudar e fortalecer o monitoramento da luta pela 

democracia.  

Na medida em que você vai tirando essas organizações históricas e colocando mais o 

terceiro setor público, que só vem para fazer atendimento, a médio e longo prazo, você 

está enfraquecendo o processo democrático no país. Porque, o processo democrático já 

está mais que dado, mais que indicado, então, só os processos institucionais do 

executivo, legislativo e judiciário não garantem, a população já não se sente mais 

representada só por esses três instrumentos. 

Muitas vezes a sociedade organizada, ela quer contribuir com esse debate fazendo as 

suas intervenções, fortalecendo a democracia participativa. E isso a gente percebe, que 

esses instrumentos, de alguma forma incomodam, como incomodou durante muito 

tempo, os partidos mais de direita, os partidos mais conservadores, que estavam em toda 

a estrutura do Estado, com esse período nosso de democracia, a alternância do Estado 

com os partidos mais progressistas, eles também começam a se sentir mais 

incomodados. Então, eles começam a montar estrutura para jogar, de certa maneira, as 

organizações na criminalidade, na marginalidade. 

Como que eles fazem isso? Instituindo projetos de curto prazo, colocando o que eles 

chamam de gestão compartilhada. Então, eles enfiam alguém, um técnico aqui dentro. 

Só que o cara ganha, às vezes, três, quatro vezes mais que o cara que é contratado pela 

ONG. Eles fazem a precarização do atendimento, eles vão, por exemplo, nos locais, 

pedem a melhor proposta. A melhor proposta é a melhor proposta econômica. Porém, a 

proposta econômica, ele não garante, por exemplo: ah, para essa proposta eu preciso de 

três advogados, três profissionais de tal área. E, para você apresentar a proposta, eles 

comparam esse tipo de proposta com proposta orçamentária de construção, que é 

diferente. Na construção, o cara tem um lucro. O caro que entra no mercado de 

construção, ele lucra. A entidade social não tem lucro.  

Então, quer dizer, você contrata, quando você faz isso: eu vou contratar. Em vez de eu 

ter um profissional que, hoje, no mercado custa dois mil reais, eles me forçam a 

contratar um profissional por novecentos reais. Esse profissional de novecentos reais, a 
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qualidade dele e o envolvimento dele, às vezes ele está até em dois empregos, é 

diferente que o atendimento da ponta desse cara que precisa. Então, essas são algumas 

das estruturas que estão colocadas. 

Jonadab: Então, a gente pode, é correto entender que a gente está, que o desafio é 

melhorar essa, ou, achar um caminho nessa parceria do poder público e Organização 

Não Governamental, para diminuir essa precarização?  

Então, eu acho que a precarização está colocada. Terminei de vir, agora, de uma 

Conferência Nacional onde conversei com várias organizações sociais, organizações 

importantes. Entre elas, inclusive, organizações religiosas. Tem organizações, por 

exemplo, que estão fechando algumas unidades pelo Brasil, que fazem atendimento há 

quarenta, cinqüenta anos. Não é pouca coisa.  

Você tem, hoje, algumas organizações de direitos humanos do Nordeste, do Centro-

Oeste que, conversando comigo, falaram: olha a gente, eu não sei como que eu chego 

até o final do ano. Outro falou: até o final do ano eu chego. De janeiro para frente não 

sei como é que eu toco.  

Então, se é uma coisa que está se mostrando em vários pontos, está mostrando que tem 

uma coisa comum que precisa ser trabalhada.  

Ao mesmo tempo, eu que estou no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, 

posso te falar: lá está sobrando recursos. Quando chega, no final do ano, sobra dez, 

quinze milhões que não foram gastos com as crianças brasileiras. E, ao mesmo tempo, 

você tem as entidades passando por dificuldades de estruturas.  

Você tem aí um outro indicador que é a redução grande, agressiva do recurso 

internacional. Então, eu falei para você, a Igreja Unida do Canadá já não financia mais o 

Projeto. As que financiam, os cortes são significativos. Então, pega, sei lá, a Igreja que 

apoiava a gente com dezessete mil reais há sete anos atrás, cinco anos atrás, hoje está 

dando cinco mil e já não está dando mais, quatro mil e quinhentos. Outra que apoiava 

com sessenta mil, nós estamos hoje com trinta e oito mil no máximo. Então as que estão 

conseguindo, a maioria saindo, estão financiando o Leste Europeu, estão financiando a 

África, ou, agora, com a crise, estão se auto-financiando, olhando para dentro para ver 

como é que consegue sair da crise financeira (eu: cuidar dos domésticos). É. Cuidar das 

questões domésticas e começa a aparecer morador de rua nos Estados Unidos em 

número alarmantes, desempregados em números alarmantes, gente procurando comida, 
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gente precisando de dormir, em números como há muito tempo não é visto, só em época 

de guerra. 

Então você tem, e a nível de Brasil, o projeto desenvolvimentista, está beneficiando só 

um setor. Isso que a gente tem que estar muito atento. A gente aprendeu: ah, vamos 

deixar o bolo crescer para depois distribuir para todos, que foi na época da ditadura 

militar. E, agora você tem essa visão desenvolvimentista que, na verdade, quem está 

levando muito, levando muito, são as grandes empreiteiras, são os bancos.  

Mexeram com questão ambiental, mexeram com populações tradicionais, com índios, 

com ribeirinhas, com quilombolas, tendo vários impactos. Esse projeto, gerando a 

prostituição infantil, gerando um monte de contradições aí. E, você tem, na verdade uma 

pequena migalha chegando para as comunidades que estão sendo impactadas por esse 

projeto. Acho que isso, a médio prazo, vai dar um impacto ruim para o Brasil.  

A Escola ainda não tem qualidade, os meninos de rua estão estudando, mas continuam 

sem saber ler. Hoje, os meninos de rua estão consumindo, mas eles continuam ficando 

na fila do posto de saúde. Hoje, os meninos de rua conseguem ter o segundo grau, mas 

sai para a rua e não conseguem competir e arrumar o seu primeiro emprego. Então, você 

tem uma contradição aí que a gente tem que cuidar. 

Eu acho que entidades que pensam um pouco nessa linha que a gente está falando, são 

entidades que o poder público municipal, que é importante falar também, que antes 

também, a gente fazia os convênios com o Governo Federal e Governo Estadual. Hoje, 

é cada vez mais difícil. Hoje é tudo com o Municipal e, no Municipal, é muito mais 

fácil controlar. É mais fácil a gente controlar eles no ponto de vista político do que estão 

fazendo, do ponto de vista político e governamental. Mas é muito mais fácil o Governo 

Local monitorar que tipo de perfil é a instituição que está atuando.  

Então, a gente fica um pouco meio nessa berlinda o tempo inteiro. Por exemplo, muita 

gente fala e eu reafirmo: se o Projeto, em vez de ser vinculado com o vínculo que nós 

temos com a Igreja Metodista, o vínculo que nós temos com o Movimento de Direitos 

Humanos, o vínculo que nós temos com o Movimento Nacional dos Meninos de Rua, o 

vínculo que nós temos com as organizações internacionais; se nós tivéssemos hoje com 

partido político, ou com algum político, um deputado estadual, ou deputado federal, um 

vereador, ou com a direção de algum partido, nós não estaríamos vivendo a situação que 

o Projeto está hoje. Porque o mesmo, dessas entidades que têm esses vínculos, hoje, 
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talvez, não sei a qualidade dos serviços delas, o histórico delas não é o mesmo do 

Projeto, mas está em situação muito mais confortável do que a nossa do Projeto. 

Jonadab: é uma pena. É uma inversão de valores aí. 

É uma pena, mas isto está colocado, hoje. 

Jonadab: tem gente trabalhando isso para que haja superação? 

É, parece que é uma coisa meio articulada. Não é? 

JOnadab: Bom, algo mais que você gostaria de falar? A gente tem muita coisa, eu creio, 

mas a gente precisa finalizar por hoje, alguma coisa que você gostaria de colocar nesse 

final aí? 

Eu diria que estou á disposição. O Projeto, ano que vem vai fazer trinta anos e nós 

queremos fazer, nós queremos comemorar em dois grandes momentos. Um momento é 

lembrar toda essa história, que começou com esse bando de pessoas extremamente 

audaciosas e, depois de trinta anos, qual é o desafio das questões envolvendo a criança 

ainda, continua. Ainda tem muito desafio pela frente.  

Então, para a gente pensar em organizar alguma coisa nisso, queremos contar com os 

metodistas aí, ajudando a gente a pensar os outros desafios para o Projeto. Porque a 

gente só vai fechar a porte quando não tiver mais crianças na rua. Só se estiver 

brincando, passeando, fazendo da rua um espaço de sociabilidade e não um espaço de 

sobrevivência. Esse é o desafio. 

Jonadab: Eu me deparei com essa afirmação, e você fez também, inclusive um momento 

de emoção agora a pouco, de que o grande sonho das pessoas que estavam na origem e 

que lutaram pelo Projeto, é que um dia ele não seja mais necessário, por não ter mais 

crianças na rua. 

É. É um Projeto que nasce sabendo que ele, por isso que é projeto, vai ter um fim. 

Queremos fazer de tudo para que esse fim seja o mais rápido possível esse é o nosso 

desafio. 

Jonadab: E que seja por não ter criança na rua e não por outro motivo, político ou falta 

de apoio, falta de parceria. 

Esse é o nosso desafio. Estamos aí, hoje, contando com a presença de nosso amigo aí do 

CWS, que está vindo aqui para ajudar a gente, para a gente prensar projetos novos, 

novos desafios. Mas é que apoio internacional também está muito difícil. Todo apoio 

que a gente tinha vem caindo e a municipalização está trazendo esse contratempo para 
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várias organizações, inclusive a nossa, para manter essa autonomia nossa, político 

partidária, que não está vinculada. É um pensamento político, um olhar político, porém, 

não vinculado com partido, não vinculado com determinado político. Isso aí, para nós, 

hoje, estamos pagando um preço. Mas, (eu: vale a pena) vale a pena. Vale a pena que a 

gente anda de cabeça erguida.  

Jonadab: Isso aí. Então, jóia! Muito obrigado, Marquinhos! É um prazer estar com você, 

te ouvir e, provavelmente eu vou precisar conversar mais com você.  

Ah! Com certeza! Estou à disposição. 

Jonadab: um abraço. 

Um abraço. 

[final do 4º arquivo de áudio com 36min16seg] 
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Anexo: 10 – Entrevista com Zeni de Lima Soares – 05/06/2012 e 07/06/2012 

 

De: Zeni de Lima Soares [mailto:zenilimasoares@gmail.com]  

Enviada em: terça-feira, 5 de junho de 2012 17:02 

Para: Jonadab Domingues de Almeida 

Assunto: PMMR - São Bernardo do Campo  

Respondendo as perguntas: 

Identificação: Meu nome é Zeni de Lima Soares, nasci no dia 05 de janeiro de 1943 em 

Resplendor, Minas Gerais. 

Descrição Geral: Em 1983, com um grupo ecumênico formado por católicos/as, 

batistas, presbiterianos/as e metodistas, fizemos nossa imersão nas ruas de S. B. Campo 

- SP. Os princípios norteadores eram do Projeto Alternativas de atendimentos a 

Meninos de Rua, do UNICEF, FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor) e MPAS (Ministério de Previdência e Assistência Social) e da Pastoral do 

Menor da Arquidiocese de São Paulo e sua equipe de Educadores/as de Rua. Este grupo 

atuou até 1985, e a partir daí, foi organizado o Projeto Meninos e Meninas de Rua de 

SBCampo com apoio da Associação Comunitária de SBCampo, da Terceira Região 

através do Bispo Nelson, da área geral da Igreja Metodista, da Faculdade de Teologia e 

do Instituto Metodista de Ensino Superior. A partir de 1988, os metodistas assumiram o 

Projeto Meninos e Meninas de Rua cedendo sua Sede em Rudge Ramos e buscando 

recursos junto ás igrejas do Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. O Conselho Latino 

Americano de Igrejas (CLAI) também se uniu ao Projeto, mas o que de fato sustentou 

financeiramente os programas e a equipe de educadores/as foi o Conselho Nacional de 

Igrejas de Cristo dos Estados Unidos e a Junta de Ministérios Globais da Igreja 

Metodista. 

Cronologia e respostas mais pontuais:  

De 1983 a 1992 - ação direta na rua 

De 1993 a 1998 - assessora 

Eu tinha nomeação pastoral para atuar no PMMR e na Comissão Ecumênica da Pastoral 

do Menor da Arquidiocese de SP. Tinha também nomeação para a área geral da IM, 

como redatora das revistas Bem-Te-Vi. 

Era Pastora metodista na Terceira Região Eclesiástica. 
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Fui uma das fundadoras do PMMR. Nosso grupo era ecumênico e voluntário, formado 

por católicas/os, presbiterianos/as, batistas e metodistas.Começamos nossa ação na rua 

orientados pelos princípios do Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua 

do UNICEF, FUNABEM e MPAS, e das práticas dos educadores/as de rua da Pastoral 

do Menor da Arquidiocese de São Paulo. A partir do Ano Internacional da Criança, a 

Pastoral do Menor criou uma Comissão Ecumênica e esta Comissão passou a promover 

anualmente a Semana Ecumênica do Menor. Eram encontros de estudos, 

compartilhamento de experiências e vivências e desafio às igrejas participantes para que 

abrissem suas portas para acolher o menor. Foi atendendo a este desafio que um grupo 

ecumênico das igrejas de sbcampo, formado por pessoas das igrejas católica, 

presbiteriana, batista e metodista, iniciou as ações na rua em 1983.  

A ação na rua era diária. Começava com o que chamamos "Operação Amizade". Íamos 

para os lugares onde havia meninos e meninas trabalhando na rua: engraxates, 

vendedores de doces, cuidadores de carros, cheiradores de cola, carregadores de 

compras, pedidores de esmolas ou simplesmente meninos/as que passavam o dia na rua 

porque não podiam voltar para suas casas por causa de traficantes e justiceiros. A partir 

desse primeiro contato, e de um dos princípios do Projeto Alternativas de Atendimento 

a Meninos de Rua (Unicef) e Pastoral do Menor - ouvir os meninos e meninas. 

Conversando com eles e elas, íamos mapeando as necessidades e organizando, o 

atendimento a estas necessidades. O primeiro programa na rua foi de alimentação - 

necessidade primeira dos trabalhadores/as de rua. Depois atividades de lazer: capoeira, 

desenho, jogos, artes plásticas. Também o atendimento escolar e à saúde, 

documentação, família, e as celebrações ecumênicas.  

Nosso grupo era de S. B. Campo, por isso era esse o local de trabalho. Outros grupos 

organizaram ações semelhantes em outras cidades e bairros, em todo o Brasil. E a idéia 

era desenvolver ações em nível local, mobilizando a comunidade e contrapondo o que a 

FEBEM fazia: tirar os meninos e meninas das suas comunidades e confiná-los em 

instituições que nada tinham de bem estar para eles/as. 

Contávamos com o apoio pedagógico do Projeto Alternativas de Atendimento a 

Meninos de Rua, o apoio institucional da Pastoral do Menor e das igrejas que 

representávamos e de organizações da sociedade civil: sindicatos, magistrados, artistas, 

movimentos populares, pessoas das igrejas locais. Eram apoios institucionais, não 
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financeiros. Contamos também com o apoio do Instituto Metodista de Ensino Superior e 

da Faculdade de Teologia da IM.  

Sim, a Igreja Metodista apoiou o PMMR na sua origem, apoio institucional num 

primeiro momento, e depois a busca de apoio financeiro da Junta de Ministérios Globais 

da Igreja Metodista dos EEUU, Conselho Nacional de Igrejas de Cristo dos EEUU, 

Conselho Latino Americano de Igrejas, Igreja Unida do Canadá e Igreja Metodista da 

Inglaterra. 

As lideranças daquela época viam no Projeto uma forma de exercer os dons e 

ministérios. Entendiam a ação pastoral fora das paredes dos templos como o agir de 

Deus no mundo - um entendimento amplo do sentido de ser cristão/ã e de fazer pastoral. 

A Igreja Metodista abriu seus espaços para acolher projetos e programas que atendiam 

as crianças trabalhadoras. Apoiou a organização do Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua, e respeitou este Movimento, não querendo ou, quando tentou, não 

conseguindo domesticá-lo. Mesmo porque, nas ações ecumênicas, isso não era possível. 

O Projeto, que sempre foi ecumênico e comunitário, priorizou sempre o protagonismo 

dos meninos e meninas. Quando estes e estas estavam prontos para assumí-lo, 

transformou-se numa ONG e segue até hoje assim. Mas sempre teve, e ainda tem, o 

apoio de metodistas. Até hoje a Faculdade de Teologia e a UMESP continuam apoiando 

o PMMR. 

Eu me envolvi com a causa dos meninos e meninas de rua inspirada nas ações da 

Pastoral do Menor da Arquidiocese de SP, especialmente como representante da IM - 

Terceira Região na sua Comissão Ecumênica. Nosso grande pastor e animador, Dom 

Luciano Mendes de Almeida, era nosso exemplo. A leitura da Bíblia a partir dos 

oprimidos e a teologia da libertação mudaram nossa concepção de Igreja e Pastoral e 

possibilitaram uma verdadeira conversão, mudança de rumo e visão. 

A ação pastoral na rua foi marcada pela luta por direitos e dignidade de vida. Nosso 

Deus era Javé, e estava no meio do povo para salvá-lo. Nossa pastoral era a do cuidado 

da vida, luta por direitos, solidariedade e celebração. Nossa espiritualidade era 

encarnada. A vida digna era o objeto da nossa ação pastoral e em nome do Deus da vida 

é que estávamos ali. 

No nosso primeiro ano de Projeto, 45 meninos e meninas foram assassinados. A 

mobilização em nível nacional pela conquista dos direitos das crianças e adolescentes 

floresceu, resultando na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, na abertura 
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das igrejas ao acolhimento das crianças e adolescentes, na abertura das instituições 

metodistas a esta causa e a estas pessoas e na conquista da cidadania de milhares de 

crianças e adolescentes. E mais que isso: nos fez a todos e todas pessoas melhores. 

Sai do Projeto porque mudei para Piracicaba, para trabalhar na Pastoral do Instituto 

Educacional Piracicabano. Mesmo de lá, continuei como assessora, e como contato do 

Projeto junto á Igreja Metodista e suas instituições, em nível nacional e internacional. 

O vínculo com o PMMR não acabou e não acabará nunca. Fui sua criadora, 

coordenadora, pastora. E continuo parte dele para o que der e vier. 

É isso, por enquanto, Jonadab. Na quinta feira a gente pode conversar mais. 

 

Abraços,  

Zeni 
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Anexo: 11 – Entrevista com Zeni de Lima Soares – 07/06/2012 

 

Jonadab: Sete de junho de 2012. São 14h30 e nós estamos aqui com a Pastora. Zeni de 

Lima Soares que nos recebeu em sua casa para uma entrevista, aqui, sobre o Projeto 

Meninos e Meninas de Rua; especialmente tratando também sobre o inicio desse projeto 

que tem um significado muito grande para todos nós.  

Jonadab: Então, boa tarde pastora Zeni! Quero pedir inicialmente que a senhora se 

apresente, com seu nome, sua formação. E, depois, falar para a gente dessa experiência, 

como se deparou a situação lá, do menor, da criança e do adolescente de rua e o início 

do trabalho que, depois, se tornou o Projeto Meninos e Meninas de Rua.  

Meu nome é Zeni de Lima Soares eu sou uma Mineira de Resplendor, Minas Gerais. 

Nasci no dia 05 de Janeiro de 1943 e minha experiência de infância é uma experiência 

na zona rural, no sitio, na roça; depois, na cidadezinha; e, em 1962, eu participei de um 

congresso de jovens na 4ª Região, na igreja de Manhuaçu e ali eu decidi me preparar 

para trabalhar na Igreja Metodista.  

Vim para o Instituto Metodista em 1963 e fiz o curso de educação cristã, para trabalhar 

nas instituições de ação social das igrejas, ou, nas instituições educacionais, porque 

naquela época as mulheres não podiam ser pastoras, presbíteras. Então, o caminho que 

nós tínhamos, era o ingresso na ordem das diaconisas; mas, isso também tinha um 

problema: as mulheres não podiam se casar; as diaconisas tinham que ser solteiras. E, 

como eu me casei em 1967, eu não entrei para a ordem das diaconisas e continuei 

trabalhando na igreja como leiga e, depois, com a organização também da ordem leiga, 

eu ingressei nessa ordem e continuei, sempre, nunca me afastei deste meu projeto de 

vida que era trabalhar com a igreja.  

Em 1966, eu me formei no Instituto Metodista e trabalhei durante um ano numa casa de 

meninas em Ourinhos, no interior de São Paulo. Era um Orfanato, meio, entre aspas, 

porque as crianças, a maioria delas, não era órfã de pai e de mãe; era órfã do poder 

público, eu diria, da pobreza. E, as crianças que essa casa atendia, as meninas que essa 

casa atendia, eram da FEBEM de São Paulo. A FEBEM distribuía as crianças a partir 

dos dois anos de idade, por estas instituições. E foi ali, então, que eu tive o meu 

primeiro contato com a realidade destas crianças, com a vida destas crianças; eram cerca 

de 80 meninas, todas dentro de uma casa e, naquele tratamento, ainda, de confinamento. 

Elas nem podiam sair para ir à escola no bairro. E, eu lembro que quando cheguei, acho 
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que sou rebelde por natureza, a primeira coisa que eu fiz foi matricular as meninas nas 

escolas da cidade, do bairro e desmanchar as filas indianas em que elas eram obrigadas 

a andar quando saíam no domingo para ir para a Igreja Metodista, para a Escola 

Dominical. Então, elas já iam, em grupos e, já, com roupas diferentes, sem uniforme e 

como crianças que elas eram.  

Em 1967, eu me casei com um pastor da 5º Região, que estava também em São Paulo: o 

Sincler Correa Soares. E, em 1968 eu retomei minhas atividades com a igreja, 

começando a participar da redação das revistas Bem-Te-Vi. Era um material de 

educação cristã que as crianças usavam na Escola Dominical. Eu, então, participei dos 

grupos que pensavam o currículo de educação cristã das crianças nas igrejas; e, em 

1968, assumi a redação das revistas e coordenei também a diretoria regional, Nacional 

de crianças, na época, diretoria geral de crianças, porque esse era um trabalho da área 

geral da igreja. 

Então, voltei para o trabalho regular na igreja, sempre com crianças. E, nós 

promovemos muitos cursos de obreiros, muitos encontros com professores e professoras 

de crianças das escolas dominicais, preparando essas pessoas para um melhor 

desempenho no trabalho das igrejas locais e na organização, também, dos trabalhos de 

nível de região, sempre querendo que as crianças fossem, é, atendidas e que as crianças 

tivessem o seu lugar nas igrejas.  

Na época as crianças eram, também, nas igrejas, sempre colocadas nos cantos que 

sobravam. Então, tinham prioridades os, as classes dos adultos, as classes dos jovens e a 

classe das crianças eram sempre deixadas, ou no salão, separado, ou embaixo das 

escadas, sem mobiliário; sem essa preocupação, mesmo, de tratar a criança como ela é. 

Uma criança que precisa espaço, que precisa móveis do tamanho dela; que precisa arte 

que precisa lazer, inclusive na escola dominical.  

Então, nós começamos também este movimento de buscar, nas igrejas, estes espaços e 

dizer paras igrejas: nos seus orçamentos, contemplem as crianças, invistam nas crianças. 

Nos espaços, no mobiliário das salas, nos passeios, no lazer, para que elas possam sentir 

que a comunidade é delas; que elas são parte desta comunidade que são parte também e 

tem direito de participar também dos cultos. Então, que se mude o jeito de organizar 

cultos para que as crianças tenham também um lugar de expressão nesses espaços, 

nesses ambientes.  
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E eu continuei como redatora das revistas Bem-Te-Vi. Trabalhei nisso por uns 24 anos, 

eu acho. E acumulei, também, outras, é, funções pastorais como, quando, em 1974, eu 

fui ordenada presbítera da igreja. O concílio de 1970 tirou lá, uma, aliás, nem tirou não; 

acrescentou só, uma letrinha lá: homens e mulheres podiam ser presbíteros. Então, lá no 

artigo está: sem distinção. E eu já estava trabalhando como redatora das revistas na área 

geral da igreja, com nomeação, por pertencer à ordem leiga; e, aí, eu me inscrevi pra 

fazer o período probatório, antes que alguém mudasse de idéia, por que não tinha 

interessados. E, fiz então o meu período probatório, e fui ordenada presbítera da Igreja 

Metodista em janeiro de 74, e nomeada pastora coadjutora pra a Igreja de Arthur Alvin, 

onde o Sincler era pastor. E, nesse período de 74 até 80, eu trabalhei nas igrejas locais 

como pastora coadjutora e fui levando, não é? Em cada igreja por onde a gente passava 

as crianças eram prioridade; então, organizamos escolas de educação infantil nas 

igrejas, montamos parquinhos, construímos os espaços para que estas crianças fossem 

acolhidas e estivessem bem acolhidas nas nossas igrejas. E, essa foi, então, sempre uma 

preocupação e um projeto nosso de garantir espaço e lugar para as crianças nas igrejas 

locais.  

E nesse período, começa também um movimento todo de releitura da Bíblia e de 

abertura das igrejas. Com os Concílios de Medelín e Puebla, a Igreja Católica, também, 

começa a fazer algumas ações ecumênicas e eu me integrei, então, à Pastoral do Menor 

da Arquidiocese de São Paulo; e, depois do Ano Internacional da Criança, esse 

movimento a favor das crianças se amplia com um diferencial: não mais só as igrejas 

que estão sob o nosso cuidado nas Escolas Dominicais, ou nas nossas paróquias; mas, as 

igrejas, as crianças que estão nas ruas, nas periferias; as crianças que estão nas 

instituições, e que não têm, também, do poder público, esse apoio e esse tratamento 

como pessoa humana, como uma pessoa, um ser em formação, em crescimento, que 

precisa alimentação, que precisa ter cuidados de saúde, precisa ter uma família em 

condições também de assumi-las. Então, nós começamos a olhar para fora dos nossos 

quintais, nas igrejas e começamos a ver que, como cristãos e cristãs, o nosso 

compromisso é, preferencialmente, com essas crianças que não têm nenhum apoio; que 

são tratadas como indigentes, como animais; elas não são consideradas pessoas e 

ninguém se responsabiliza por elas. 

Então nós começamos, com a Pastoral do Menor, a organizar o que chamamos Semanas 

Ecumênicas. Porque, essa Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo criou uma 
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Comissão Ecumênica com a participação da Igreja Presbiteriana Independente, dos 

Batistas, dos Metodistas, dos Anglicanos, Luteranos e, até, algumas Igrejas 

Pentecostais. E, nós nos reuníamos, enquanto comissão, para programar, primeiro, uma 

Semana Ecumênica que reunisse pessoas das nossas igrejas que trabalhavam com 

crianças; seja na própria paróquia, seja nas instituições de atendimentos nos centros 

comunitários, nos nossos Orfanatos, nas nossas instituições de atendimento.  

A Igreja Metodista sempre teve várias dessas instituições e orfanatos. E, então, a 

intenção era reunir pessoas e colocar estas pessoas juntas para trocar experiências sobre 

a sua prática; ouvir o que cada uma estava fazendo, quais eram as dificuldades que elas 

tinham, as necessidades que elas tinham, e, como elas iam se mobilizar para cobrar das 

igrejas, das autoridades, o que faltava para facilitar as suas ações e atender melhor às 

necessidades destas crianças.  

Então, foi organizada a primeira Semana Ecumênica, que aconteceu em 1981. E, foi um 

encontro que mobilizou muita gente e, nessa primeira semana, que tinha como tema 

“Quem acolhe um menor, a mim acolhe”, os estudos foram feitos nessa linha da 

Teologia da Libertação e da nova leitura da Bíblia. Um jeito novo de ler a Bíblia a partir 

do pobre. Então, é, foram biblistas e pessoas especializadas, também, na área da 

educação, que participaram e fizeram as palestras, os seminários e convocaram, então, 

essa igreja. Nós dizemos que foi, então, o nosso momento de conversão. E, Dom 

Luciano Mendes de Almeida, foi o nosso pai espiritual, nessa mudança e nessa linha de 

reflexão.  

É, de novo, você olhar o evangelho com os olhos de Jesus e pensar: como é que Jesus 

fazia com as crianças, tratava as crianças? Então, foi um tempo de evangelização de nós 

todos. E, a partir daí, então, nos tornamos agentes de pastoral, com essa [...] 

Eu: esse encontro foi em São Paulo? 

Foi em São Paulo. Com essa visão de que a ação pastoral, pastoral é o agir de Deus no 

mundo.  

Então, essa abertura para a cidade, para a comunidade, para os problemas, que a gente 

via todo dia, mas achava que não eram só responsabilidade nossa. Ou, então, 

organizávamos as nossas ações muito na linha assistencialista. Você vai lá, então, você 

leva comida, você leva roupa e, você até abre programas, as portas lá de igrejas para 

acolher essas crianças, mas sempre naquela postura de estar fazendo para elas e elas são 

objetos da sua ação. Aí, a sua consciência fica boa, dorme tranquila; mas, a criança 
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volta para casa, a família volta [...] a mãe volta pra casa. Nessa época a gente começou 

muitos clubes de mãe, também. E, continua tudo igual: o esgoto escorrendo lá nos 

fundos, ou na frente; os ratos comendo as crianças, à noite, nos barracos e a gente acha 

que fez o que tinha que fazer.  

Então, foi uma mudança de, de visão e de entendimento dessa ação pastoral. Ela tem 

que ser uma ação que tenha esse lado, sim, de socorrer o que está com fome, uma ação 

imediata. Mas, ela tem que ser também uma ação que provoque mudanças, que mobilize 

a comunidade, para a comunidade conquistar direitos. Ela tem esses direitos, e, 

realmente haver uma mudança naquele contexto, naquele lugar; e, de consciência, 

também, de que as crianças, elas são responsabilidade da comunidade toda e não só de 

um grupo ou instituição, ou, do pai ou da mãe. Que, na maioria das vezes, o que a gente 

ouvia, na época, era que as crianças estavam naquela situação por culpa do pai, culpa da 

mãe; eles tinham filhos, sem ter condições de criá-los e a gente olhava e via que as 

famílias estavam também desamparadas. Não eram só as crianças. Então, como é que 

uma família desamparada conseguia amparar uma criança.  

Então, essa mudança de rumo abriu para a gente as portas. Nós saímos das sacristias, de 

detrás dos púlpitos e fomos então fazer das ruas a nossa paróquia. 

E, nessa época, o UNICEF, muito preocupado com a situação das crianças no mundo; e, 

o UNICEF Brasil, com as crianças aqui. E um grupo de técnicos da FUNABEM 

(Fundação Nacional do Bem Estar da Criança) e das FEBEMs, que eram o braço 

Estadual ou Municipal desta fundação e do Ministério de Previdência e Assistência 

Social, criaram um projeto chamado Alternativas de Atendimento aos Meninos de Rua; 

e pegaram, então, alguns programas exemplares que as pessoas da Pastoral do Menor 

desenvolviam em vários lugares do Brasil. Tinha um programa referência em Belém do 

Pará, no Recife, em Jaboatão, no Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo. A Pastoral do 

Menor tinha um grupo de educadores de rua que faziam um trabalho com os meninos e 

meninas na Praça da Sé. E, o tipo de abordagem que era feito na rua, era diferente de 

tudo que se tinha feito até então. Paulo Freire, claro, que estava no [...], era o Pedagogo 

que inspirava também essas ações.  

Então, elas começavam com o que a gente chama de “operação amizade”. Os 

educadores simplesmente iam para a rua, sem nenhuma intenção, sem nada programado, 

sem pauta feita. Iam pra rua, para os lugares onde esses meninos e meninas dormiam, 

ficavam cheirando cola ou trabalhando. E, chegavam, sentavam lá num banco da praça, 
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puxavam conversa com eles e iam, aos poucos, fazendo amizade com esses meninos e 

meninas, conversando. A partir daí, conhecendo também as necessidades que eles 

tinham. Eles não tinham comida, eles não tinham onde dormir; eles, muitas vezes não 

podiam voltar pras favelas ou periferias onde moravam, por que estavam ameaçados de 

morte por justiceiros e por traficantes. Muitos deles trabalhavam como “avião”, 

levando, entregando droga e, quando dava qualquer problema, eles tinham que fugir 

daqueles lugares. E, na rua, a única abordagem que era feita com eles era a abordagem 

policial.  

Os policiais chegavam e despertavam, ou batiam nesses meninos e meninas, ou 

levavam, então, para a FEBEM. Se eles cometiam algum ato infracional, eles eram 

levados para a FEBEM; e, aí, ficavam lá numa triagem e, depois, eram encaminhados 

para as unidades que não tinham nada a ver com os lugares de origem deles. Nunca se 

fez um movimento de ir até a comunidade deles e ver o que estava acontecendo, fazer 

contato com as famílias. Eles já eram presos nas ruas e levados, então, para estas 

instituições de “bem-estar”, muito entre aspas, não é?  

E, então, a equipe de educadores e educadoras de rua da Pastoral do Menor ali da 

Arquidiocese de São Paulo, começou esse trabalho. Então, era a Praça da Sé, a Praça da 

República, o Glicério; aquela região ali do centro aonde as crianças iam por que diziam 

que era lá que estava o dinheiro.  

Jonadab: isso, pós 81? Nesse período? 

Depois de 79 desse Ano Internacional da Criança, chamou a atenção das igrejas e de 

muitas outras organizações que trabalhavam com crianças. Então, esse tipo de 

abordagem foi criando uma metodologia nova de trabalho e queria fazer um contra-

ponto com a metodologia de confinamento das FEBEMs.  

Então, o principio era ir pra rua e fazer amizade, ficar, virar amigo dos meninos e 

meninas. Não ir como educador, como técnico, nem como policial numa visão 

policialesca ou de quem quer tirar o menino da rua. Mas, conviver com ele na rua e ver 

o que acontecia e o que ele fazia.  

Nós, então, ficamos com essa metodologia dos educadores e educadoras de rua, 

começamos com essa operação amizade. Depois, organizando esses meninos e meninas; 

ouvindo esses meninos e meninas, vendo com eles quais eram as necessidades e o que 

podia ser feito para melhorar aquela condição deles, de trabalhadores ali na rua, e 

organizando, então, o grupo para ir atrás das autoridades, seja da Prefeitura, do poder 
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público em geral: Prefeitura, as Secretarias de Estado, Ministério Público, igrejas. E, 

tentar reivindicar algumas [...] alguns atendimentos para essas necessidades deles.  

E, quando você vai a esses lugares, sozinhos [...] Se eles fossem sozinhos eles não 

seriam ouvidos, eles seriam expulsos e era caso de polícia. Mas, quando eles iam 

acompanhados de um grupo de igreja: ah, nós somos da pastoral. Então, é uma 

instituição que tinha um respeito, já, do poder público, também; e, eles conseguiam, 

então, dizer [...] E, um princípio nosso era não falar por eles também. Então, eles 

falavam o que eles achavam, o que eles queriam que acontecesse, que fizesse [...] E, 

foram surgindo, então, algumas alternativas de atendimento a esses meninos e meninas 

de rua.  

E, esse projeto que se chama “alternativas”, ele foi apoiando essas iniciativas e 

pressionando, também, o poder público no sentido de conseguir verbas para essas 

experiências, para essas alternativas, para atender essas necessidades primeiras que a 

gente encontrava na rua, que os meninos e meninas enfrentavam no dia a dia.  

E, foi formada, então, uma rede de apoio a meninos e meninas de rua. E, cada igreja, 

então, criou o seu jeito de atender isso e trabalhar e de ser fiel a esses princípios. 

Primeiro, acolher a criança, o menor, como acolhemos Jesus. E, segundo, é ouvi-los, ver 

o que é que eles tinham para dizer para nós. E, em terceiro, organizar com eles algumas 

ações que pudessem melhorar as condições de vida deles, num primeiro momento ali, 

no local onde eles estavam e, depois, na comunidade de onde eles vinham. 

E foram, então, organizados alguns programas, os Centros Comunitários da Pastoral do 

Menor da Arquidiocese de São Paulo. Eles se multiplicaram. E, quando eu digo da 

Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo, é o meu local. Mas, esse mesmo 

movimento acontecia nas pastorais do menor do Brasil inteiro, de todas as regiões e das 

outras Arquidioceses.  

E, esse trabalho que a Pastoral do Menor fazia, de politizar esta questão e começar, 

então, com os meninos e meninas, essa luta por direitos, ela foi também permeando, 

acho que de uma forma mais lenta, nas igrejas protestantes; porque a Pastoral do Menor, 

ela tinha todo um vigor das CEBs, das Comunidades Eclesiásticas de Bases, que já 

vinham numa luta por direitos para as famílias, para as comunidades. Então, isso foi se 

ampliando, agora, para as crianças.  

Então, é a luta por creches, são os centros comunitários se abrindo e formando os 

programas, e o poder público financiando essas ações. E, então, isso foi, foi chegando 
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também nas nossas igrejas protestantes de uma forma mais lenta, porque as nossas 

igrejas eram muito preocupadas com o patrimônio. Se lembrar das juntas dos ecônomos, 

era difícil você conseguir autorização para pôr uma criança drogada, ou suja, mau 

criada, dentro das nossas igrejas; podia sujar paredes, quebrar coisa e espantar os fieis.  

Então, foram as ações de algumas pessoas das igrejas que começaram a participar das 

Semanas Ecumênicas e levaram para as suas comunidades esses princípios. E, aí, vários 

programas foram organizados, também, por Igrejas Presbiterianas, Luteranas. A 

Luterana fez um grande trabalho, também, nessa linha. E, a Episcopal, os Batistas 

continuaram com a linha deles de trabalhos assistenciais, mais [...] abrindo mais frentes 

de trabalhos, também. E, os Metodistas, que começaram, também, a abrir as suas igrejas 

para alguns programas, geralmente, financiados, ou pela prefeitura, ou pelo Estado. 

Mas, pelo menos, cediam os espaços, durante a semana, embora os templos 

permanecessem fechados. Parede do templo não pode sujar. 

Então, nós começamos uma [...] esse Projeto Meninos e Meninas de Rua em São 

Bernardo, um grupo formado por um casal de Presbiterianos Independentes lá de São 

Bernardo; uma pessoa, também, da Igreja Batista; as Freiras, as irmãs de Santa 

Terezinha do Menino Jesus lá do Baeta, foram as primeiras que foram para a rua; e, 

depois, eu me integrei ao grupo a partir do desafio da Semana Ecumênica do Menor e 

do Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua, que é: “O que 

você pode fazer no lugar onde você está”.  

Então, nós fomos para a praça. Nós tínhamos alguns pontos lá em São Bernardo, onde 

nós íamos, que era a Praça da Matriz, a Praça Lauro Gomes, a Associação Comunitária 

que tinha sido organizada em São Bernardo e era, ela tinha um Sacolão, foi quando 

surgiram os Sacolões. 

Jonadab: você está falando na, dos Vianas, na rua? 

É. Antes ela era na Jurubatuba, e tinha muita criança que trabalhava ali no Sacolão, para 

carregar sacolas do povo que ia lá fazer compras. E, nas praças, tinha o grupo que 

vendia cartão de estacionamento, de Zona azul e, os engraxates.  

Então, nós fomos para a rua, sentamos na nos bancos da praça; a freira, a irmã Ana 

Maria, ia sem a roupa de freira. Ela punha uma calça Jeans, uma camisa.  

Jonadab: Descaracterizada. 

E ia para praça e, eu também. Íamos à paisana, lá para a praça. 
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Então a gente ia para lá, sentava e os meninos ficavam olhando pra gente lá naquela 

praça. No outro dia, nós íamos de novo, até o dia que eles chegaram e perguntaram o 

que é que agente estava fazendo lá. Então, nós falamos: nós viemos ver como é que 

vocês estão; viemos conhecer vocês, saber o que vocês fazem aqui na praça; se vocês 

precisam de alguma coisa. E, eles olharam meio desconfiados.  

Mas, aí, com a nossa presença ali, cada dia, eles foram chegando e a gente foi 

observando como é que funcionava isso. Eles tinham, assim, faziam um loteamento da 

praça. Eles tinham um lugar lá, uns metros para cada um e ninguém podia invadir o 

território do outro. Então, essas vagas são minhas e, aí, sempre, o mais forte ou mais 

esperto, explorava, também, os mais fracos, os menores, nessa distribuição das vagas. E 

havia muito conflito entre eles. E a gente foi, então, conversando com eles sobre isso, 

sobre a organização do trabalho deles ali: como é que você vai fazer isso se ele também 

tem direito? Então, se chegava alguém novo, eles expulsavam da rua. Não podia 

trabalhar ali.  

E a gente foi, então, observando como é que era a dinâmica do trabalho deles e, nessa 

época, São Bernardo tinha uma Fundação de Bem Estar do menor, que era Municipal, a 

FUBEM.  

Jonadab: FUBEM? 

A FUBEM. E, eles reclamavam que a FUBEM tinha um, atendia um grupo que estava 

registrado lá, tinha que se inscrever lá na FUBEM pra poder trabalhar como engraxates 

lá nas praças. E, aí, eram meninos que tinham que ter o material todo e um trabalho 

regular lá na praça. E, muitos deles, não tinham. Às vezes eles iam para as praças só pra 

ganhar o dinheiro naquele dia porque precisavam comprar um botijão de gás para casa; 

precisavam comprar um remédio. Eles não eram profissionais que estavam ali 

trabalhando. E a FUBEM, meio que profissionalizou esses meninos e, quem estava, 

então, cadastrado na FUBEM, tinha comida, tinha material, e os outros, não.  

Então, nós acabamos nos envolvendo com os outros, os que não tinham nenhum tipo de 

apoio, ainda. E, aí, fomos com eles até a FUBEM, para perguntar por que alguns 

meninos tinham almoço e os outros não. E, ficou claro que eram os meninos que 

estavam vinculados aos programas da FUBEM, ao atendimento da FUBEM, tinham 

isso. E, quem quisesse, podia. Mas, aí, tinha que fazer todos aqueles trâmites, fazer a 

inscrição e ir lá todo dia, prestar contas, fazer, era um trabalho mais acompanhado. E, 

esses meninos não queriam isso. Eles falavam: não, hoje eu estou engraxando, amanhã 
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eu quero vender cartão, eu quero carregar coisas, eu não quero participar do clube dos 

engraxates. Porque tem outras coisas na rua para fazer.  

E, nós, então, conseguimos com a, primeiro com a FUBEM, um esquema de almoço 

com eles. E nós nos responsabilizávamos de buscar o almoço deles e levar na praça; e 

ficar com eles até eles terminarem de almoçar. Que a preocupação era: eles pegam aqui 

o almoço, vão e vendem para outro, vira negócio também.  

Então, nós começamos a organizar esse almoço na praça porque era a primeira 

necessidade, a alimentação. E, começamos a fazer isso. Só que a gente fazia antes de ir 

lá buscar o almoço: nós fazíamos com eles uma roda, lá na praça e a gente conversava 

sobre o que tinha acontecido naquele dia, se alguém estava com problema de saúde e, 

como é que estavam as relações deles, ali, enquanto trabalhadores, ali, naquele lugar. E, 

a gente ia tentando, então, nas brigas entre os grupos, colocar os grupos conversando 

um com o outro e chegando a um consenso, fazendo acordos e aprendendo, também, a 

organizar melhor o trabalho deles na praça e a ter um dos meninos que era, seria, 

digamos, a liderança ali na praça. Ia ajudar a organizar as coisas, porque nós não 

ficávamos na praça o dia todo.  

E, depois, então, eles almoçavam aí, rezavam; almoçavam, a gente conversava ainda um 

pouco lá com eles, e nós íamos pra casa e eles continuavam ainda lá no trabalho deles 

que agente não podia atrapalhar o trabalho deles. Eles estavam ali para trabalhar, para 

ganhar dinheiro.  

Depois nós fomos, com eles, também, organizando melhor a cooperativa dos 

engraxates, que não cabiam dentro dos padrões da FUBEM. Nós fizemos um esquema 

de cooperativa. Eles compravam o material, cada um comprava o seu material, 

gastavam muito mais dinheiro com isso. Então, a gente organizou um esquema de 

conseguir apoio de pessoas das igrejas, porque nós estávamos ali na praça, mas, as 

nossas comunidades estavam 

(eu: acompanhando) 

É. Eram retaguarda. Então, a gente chegava na igreja e contava como estava o trabalho 

com os meninos e as meninas lá na rua. E, as pessoas das igrejas, então, se 

mobilizavam.  

E, quando não deu mais para a gente conseguir almoço na FUBEM, porque começou 

uma outra organização de meninos e meninas lá na praça. Então, nós tivemos apoio 
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também das igrejas para financiar as marmitas que a gente levava, o almoço para eles lá 

na praça, depois o 

Jonadab: as igrejas eram igrejas locais, ou sedes de [...]? 

Não. Eram as igrejas (locais), as irmãs de Santa Terezinha lá do Baeta, elas tinham o 

apoio da igreja lá do Baeta. E tinha um grupo de casais da igreja do Baeta que 

acompanhavam. Às vezes, eles iam, também, na praça. Então, a gente conseguiu apoio 

de pessoas das nossas paróquias. A minha igreja, na época, era, foi, durante um tempo, 

São Bernardo do Campo (eu- a Central?). A Central. Nós éramos pastores na central, 

nessa época. Então, apoios lá da igreja central e, depois, apoio da igreja do Jabaquara, 

que foi a igreja que mais deu suporte. 

Jonadab: do Jabaquara? 

É. A Central era muito chic. Ainda era difícil e tinha uma creche que funciona até hoje 

muito boa. Ela já fazia um trabalho com crianças.  

Jonadab: acabaram canalizando pra lá as ações, os recursos? 

A igreja de São Bernardo do Campo tem uma das melhores creches lá de São Bernardo, 

nesse tempo todo. E faz um trabalho muito bom com as crianças ali, até cinco anos, a 

idade, ali, das crianças de creche. Mas, a invasão assim do espaço físico da igreja, aí foi 

mais difícil, depois.  

Então, naquele começo nós conseguimos alimentação; nós conseguimos usar a quadra 

da igreja pra fazer esporte, para jogos.  

Jonadab: Por volta de? 

Isso foi em 83, 84. 

Jonadab: e envolvia também? 

Foi no período em que eu estava lá,  

Jonadab: Aguma decisão da igreja em conselho, ou não chegou nesse nível, era mais 

[...]? 

Não, porque o Sincler era o Pastor e, claro, as autoridades ali da igreja, a comunidade 

tinha, sim, que aprovar, porque para usar a quadra da igreja a junta tinha que autorizar. 

Mas, isso foi mais tranquilo nesse período que nós estávamos ali. 

Jonadab: não chegou a necessidade de nível de convênio não, mais essas questões mais 

pontuais? 
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Foram mais essas questões pontuais. Mesmo porque não era nossa intenção tirar os 

meninos da rua e levar para lá. Porque eles estavam na rua para trabalhar; era o local de 

trabalho deles. Então, nós igreja, fomos para a rua. Nós não levamos os meninos da rua 

para dentro da igreja, nesse sentido. A não ser que fosse para almoçar, ter um 

restaurante que pudessem almoçar. Mas, isso não chegou a acontecer, não. Nós até 

tentamos, no ano seguinte, organizar um restaurante, mas não deu. A igreja não estava 

com estrutura ou preparada para isso, não. E aí, nós continuamos, então, com apoio de 

pessoas das igrejas, atendendo: ou era medicamento, ou era material de escola. Aí, a 

gente fez, também: ah, você está estudando? Um, vem trabalhar de manhã por que 

estuda à tarde, o outro vem trabalhar a tarde ia à escola de manhã.  

Mas, na verdade esses meninos iam à escola, mas a escola não, a escola não os recebia. 

Porque todo programa era voltado pra criança que estava estruturada. Na época, era 

assim bem, era bem distinto: existiam os menores e existiam as crianças. Menor, é 

aquele que está na infração, que está na rua, que está na (eu: marginalizado?) favela; é o 

bandido. Criança é a que tem casa, comida, a família, a escola; então, essa é a criança. A 

ponto de ter manchetes, de lá mesmo, no Diário e na Folha, manchetes assim: menor 

assalta criança, tal, tal tal. Então, era assim bem distinto: menor era o termo da Lei, era 

do código do menor (eu- Lidar com o infrator). É. Não era só quem tinha até 18 anos, 

não. Era o menor, pobre, negro; aquele mais [...] 

Jonadab: E, nesse período a Faculdade de Teologia já, também, tinha alguma ação de 

apoio? 

Em 83, com apoio do Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua 

e, já com apoio, também, de um grupo de estudantes do Jornalismo da Metodista e do 

Luiz Roberto, que coordenava o Núcleo de Estudos da Memória Popular do ABC, nós 

fizemos um projeto financiado pelo Alternativas de atendimento a Meninos de rua, um 

Projeto de Vídeo. Fazer um vídeo com os meninos e meninas de rua e esses estudantes 

de jornalismo, então, que eram estagiários lá no Núcleo de Estudos da Memória Popular 

do ABC, fizeram o roteiro com o Luiz e foram para rua, aí entrevistaram os meninos, 

montaram todo o projeto com eles do Vídeo, e gravaram. Então, isso foi, assim, um 

projeto de meses. E, nesse período, então, a gente ia continuando com as ações, ali, 

imediatas e fazendo também esse trabalho de resgate, até da história deles da, ali, da 

(Jonadab: Forma de vida?) da vida deles e ficou um vídeo muito interessante, que 

chama “O Afeto que se enterra”.  
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Jonadab: será que a gente consegue acesso a esse vídeo? 

O projeto deve ter. 

Jonadab: É? Que legal! 

(Vamos fazer uma pausa, então) – ÁUDIO COM 52:13 MINUTOS. 

Jonadab: Continuando, então, a entrevista com a pastora Zeni, falando agora mais 

especificamente sobre o trabalho, o envolvimento da Faculdade de Teologia, da 

Universidade Metodista, os próprios seminaristas. Então, com a palavra, Pastora, para 

a continuidade de seu depoimento, sua entrevista. 

Em 1984, então, esse vídeo foi lançado e, nessa época, nós começamos, também, com 

as freirinhas lá de Santa Terezinha; algumas se mudaram lá para o Alvarenga e 

começaram o contato com as famílias do lixão do Alvarenga. E nós começamos, 

também, aí o grupo da rua também ia para o lixão. Eram cerca de quatro mil pessoas 

que viviam catando lixo num lixão a céu aberto lá no Alvarenga. E alguns seminaristas 

foram conosco até o lixão, na ocasião de um movimento e uma mobilização dos 

catadores de lixo, porque a Prefeitura ia fechar o lixão. O dono do terreno reclamou, 

queria o terreno de volta. E a Prefeitura, então, simplesmente resolveu fechar o lixão. E 

essas pessoas ficaram desesperadas, porque era dali que elas tiravam o sustento e tinha 

muita criança, também, no lixão; trabalhando no lixão, ou que as mães levavam, porque 

não tinham onde ficar.  

E, para essa ação, então, nós convidamos alguns seminaristas. O Jaider foi um deles, o 

Onésimo; e fomos, então, mobilizar os catadores de lixo para ir com eles para a 

prefeitura para uma audiência com o prefeito. E outros grupos ali da Pastoral da Igreja 

Católica. O Padre Léo, o pessoal todo que tinha, trabalhava em projetos nas 

comunidades ali de São Bernardo; o pessoal das SEBs, da Associação dos Favelados. E, 

então, nós fomos para o lixão e levamos 400 catadores para o auditório da Prefeitura, 

com aquelas roupas, com aquele cheiro que não sai, aquilo fica impregnado, para 

pressionar. Aí, o prefeito ficou com medo de a gente voltar com eles de novo e eu sei 

que acharam, lá, uma alternativa. E, nessa época, a gente começou a organizar uma 

cooperativa com os catadores de lixo. 

Aí nós já tínhamos os meninos e meninas de rua, que também apoiavam essa ação lá 

com os catadores de lixo, e os estudantes de Jornalismo, que estavam lá no Núcleo de 

Estudos da Memória Popular, que fizeram esse vídeo com os meninos de rua, depois, 
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fizeram um vídeo com os catadores de lixo também que chama: O Ultimo Gari. Muito 

interessante, também. 

E, a partir, então, disso, os seminaristas começaram a ir regularmente para a rua. E, aí, a 

turminha da Faculdade de Teologia começou um trabalho com os meninos e meninas da 

Praça dos Meninos, ali em Rudge Ramos. Organizou um café da tarde, da noite, lá. E, 

eles conseguiram, então, lá na padaria, vizinha ali da faculdade, conseguiram uma 

quantidade, lá, de pães. E, eles se quotizavam e compravam leite e café, e faziam isso na 

casa das meninas, porque no prédio, lá, dos seminaristas (homens), não tinha espaço 

para cozinha.  

Então, era na casa, lá, das meninas: a Meire, a Ana Claudia, a Mariluci. Tinha um grupo 

grande, também, de seminaristas mulheres que participavam do Projeto. 

E eles, então, começaram a ir para a rua e começaram, também, a fazer essa formação, a 

participar de encontros e discutir a metodologia do projeto, e fazer esse atendimento. E, 

a Faculdade, ela foi invadida pelos meninos e meninas. Porque aí, eles começaram a ir 

visitar os seminaristas lá dentro, e ficaram, todo mundo ficou solidário com o Projeto.  

A Phillys Haily organizou uma oficina de arte e, no final do ano, então, ela ia para a rua 

com a gente fazer cartões de Natal para os meninos venderem, para, também, gerar 

algum dinheiro para eles. E eles foram, então, se aproximando e viraram frequentadores 

assíduos ali da Faculdade. Claro, teve um ou outro episódio menos interessante na 

história, que faz parte, não é? Até o dia que um dos meninos chegou lá com uma roupa 

de uma filha do Paulo Lockmann. E ele falou: mais essa blusa [...] Ah, tava no varal eu 

peguei e vesti. Tava estendida no varal, só, não é?  

Então, nós tivemos esse trânsito ali e, o Professor Rui, muito, sempre muito solidário, 

participativo e comprometido com o Projeto, também. Então, tudo que a gente 

precisava, em termos de apoio da Faculdade de Teologia, nós tivemos. Com o Rui, 

depois, o Otoniel continua, ainda, fazendo esse apoio.  

E, com o IMS, também. Nós conseguimos, no IMS, o atendimento odontológico para os 

meninos e meninas. E foi uma experiência interessante, porque eles tinham aquele 

cartãozinho com o horário: dia tal, nove da manhã, dez da manhã. Só que os meninos 

não tinham onde guardar aqueles cartões, aquilo já sumia na saída mesmo dali. E eles 

não seguiam também por relógio, então, deu fome vai comer, tem sol, vai trabalhar. Foi 

difícil a gente conseguir organizar, porque eles faltavam muito, apesar da gente ir para 

praça esperar para vir com eles para a clínica. 
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Mas, nós conseguimos, então, lá no IMS, também, um atendimento diferenciado. Tinha 

um horário, uma manhã e, aí, podiam chegar, quantos fossem, quem fosse, sem os 

horários marcadinhos. Porque, os estudantes também precisavam fazer esse trabalho. 

Então, a gente foi, assim, aprendendo a lidar com horários, com os esquemas. E, eu digo 

que a rua é que acabou entrando lá, não é? Então, toda a dinâmica da rua é que acabou 

organizando (eu- prevalecendo), ou desorganizando os esquemas estabelecidos ali, até 

em termos de atendimento pra eles.  

E, também, na época dos Concílios a gente, geralmente os Concílios da Terceira Região 

eram feitos lá na Faculdade de Teologia e a gente, então, levava um grupo de meninos e 

meninas para participar, para apresentar, quando nós íamos falar das ações de rua. Nós, 

então, levávamos os meninos e meninas, porque um outro principio desse projeto é: não 

falar por eles. Então, onde a gente fosse convidado para falar, eles iam junto, eles 

falavam. Então, isso foi nos Concílios. 

E, aí, as meninas organizaram uma cooperativa de chocolate com meninas do Projeto, as 

estudantes com algumas meninas do projeto. Elas faziam chocolates, numa das casas, lá, 

também e vendiam lá nos encontros das igrejas, nos Concílios. Iam para lá vender esses 

chocolates.  

Então nós tivemos, assim, uma integração muito boa com a Faculdade de Teologia, uma 

grande parceira nisso. E o IMS que, depois, deu também bolsas de estudos para 

educadores e educadoras que trabalhavam no projeto. Foi um tipo de apoio institucional 

e financeiro também.  

E, as esposas dos seminaristas e de professores lá da Faculdade, também organizaram a 

nossa primeira escola de rua. Tinha uma das salas lá do prédio da Teologia que, 

algumas tardes por semana, eram usadas e, aí, tinha o lanche, tinha as aulas e elas 

organizaram isso para alfabetizar. E, alguns meninos e meninas foram alfabetizados ali.  

E, uma jovem de uma igreja lá de perto, ali, de Santana, a Sandra; a Sandra foi uma 

Metodista que organizou aquele projeto e trabalhou naquele projeto também esse tempo 

todo e fez muito essa interligação com a Faculdade. Ela e a irmã dela, Solange, que são, 

assim, pessoas das igrejas que foram trabalhar voluntariamente, porque nós não 

tínhamos verbas para pagar educadores. Então, começou esse, essa integração com as 

igrejas sempre a partir dos Encontros, porque as Semanas do Menor, depois da primeira, 

elas não pararam mais de acontecer. Foi até a décima segunda seguida. Cada ano 

acontecia uma Semana. Foi a primeira, depois a segunda, a terceira e a quarta, e sempre 
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aprofundando esse tema da criança e do adolescente e, entre as crianças e os 

adolescentes, os meninos e meninas de rua. Não era, assim, só (eu- especifico, mais). É. 

Não era só, a abordagem não era só meninos e meninas de rua. As crianças dos Centros 

Comunitários das nossas instituições, das creches das igrejas e também dos programas 

de atendimento a meninos e meninas de rua.  

Então, nós formamos um grupo de Metodistas que (eu: a Sandra, ela chegou a ser 

coordenadora?). Sim. (eu: então é essa Sandra mesmo). A Sandra, também, valia a pena 

conversar com ela. (eu: lembra o sobrenome dela?). Costa. (eu: Sandra Costa. A igreja 

local que ela está vinculada?). Ela é da igreja, eu não lembro o nome agora da igreja 

dela. Era lá na Zona Norte. Mas, isso é fácil. (Eu: Tá. Eu consigo). E, eu tenho a 

impressão que a Sandra está trabalhando, agora, na Fundação Criança, com o Ariel, lá 

em São Bernardo. (eu: ah, é. Ah ta. Dá para checar isso.) A ultima notícia que eu tive 

dela é que o Ariel tinha levado ela lá para a Fundação. Então ela deve estar por lá, 

porque ela nunca trabalhou, continua trabalhando com essas crianças. (eu: uma 

Metodista, leiga, que teve esse envolvimento). Teve esse envolvimento e fez disso a 

profissão. Além da profissão de fé, uma profissão também de vida que ela, ela continua 

ainda trabalhando com os meninos e meninas de rua.  

Em 85 nós começamos um contado maior com a Associação Comunitária de São 

Bernardo do Campo, que estava construindo a sede lá na Rua dos Vianas. E, nós 

conseguimos, então, um espaço. Porque, aqueles estudantes de Jornalismo que fizeram 

o vídeo, eles também não saíram mais da rua. Eles continuaram educadores e 

educadoras de rua, também. Eles foram trabalhar na Associação Comunitária, que tinha 

vários programas. Tinha o programa de construção de casas populares. Eles construíram 

a Vila Comunitária, e, então, algumas pessoas ligadas à Associação Comunitária. 

Também se juntaram à equipe do Projeto, a Lurdes, a Juraci, educadoras fantásticas.  

Então, nós conseguimos com a Associação Comunitária, quando ela foi construir aquele 

espaço, o Sacolão ficou com uma área e a Associação Comunitária, com outros 

programas, tinha um programa de compras, também de cooperativa; tinha construção, 

tinha é, tinha varias frentes que a Associação Comunitária atuava, de hortas 

comunitárias. E nós conseguimos um espaço para fazer o restaurante dos meninos e 

meninas de rua. A Lurdes e a Juraci foram as primeiras cozinheiras; e o Sacolão 

fornecia então as coisas que agente precisava porque a gente ainda não tinha esse apoio, 

esse suporte financeiro para isso. Então, nós tínhamos, pegávamos as coisas lá do 
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Sacolão: legumes, verduras, frutas. Elas faziam uma sopa e a gente, então, servia para 

os meninos e meninas. Aí, eles vinham para o refeitório que era ali, naquele espaço.  

Isso durou um tempo, mas começou a dar, também, alguns problemas porque os 

meninos às vezes não queriam sair da praça para vir para o restaurante, porque perdia 

tempo, perdia dinheiro. E começou a dar muito conflito com grupos, se algum grupo, 

algum desafeto ia, também, almoçar, eles cercavam os meninos e não deixavam eles 

chegarem lá. E eles começaram, também, a excluir os engraxates desse grupo, porque, 

aí, quem se aproximou mais daquele local foram os meninos ditos infratores, que 

roubavam, que viviam já na rua, que usavam, cheiravam muita cola. E nós, então, 

ficamos, nós organizamos um restaurante para trabalhadores de rua. Esses meninos 

vieram, eles são trabalhadores de rua, eles roubam um toca fita, eles, (eu: é trabalho), 

roubam lojas. E, como é que nós vamos fazer? Vamos excluir? Não dá.  

Então priorizamos esse grupo e, aí, organizamos algumas oficinas de geração de renda 

com eles, ali mesmo na Associação Comunitária, uma marcenaria, uma oficina de 

costura com as meninas. E fomos tentando, então, diversificar, também, esse trabalho. 

Mas, continuamos, também, fazendo o atendimento dos engraxates e dos vendedores de 

cartão que ficavam nas praças. Então, a comida era feita lá na Associação Comunitária e 

a gente, então, levava a comida para eles lá na praça, nos lugares onde eles estavam. 

Então, já tinha uma Sede e, aí, essa distribuição que era feita nos locais de trabalho, 

mesmo, deles.  

Então, nós não saímos da rua depois que conseguimos esse local, também. E esse local 

acabou virando um espaço para capoeira, para outras atividades físicas e, também, para 

essas outras oficinas, uma tentativa para fazer essas oficinas de geração de renda. 

Depois, com o apoio da Associação Comunitária, conseguiu recurso e fez uma 

serralheria lá em Rudge Ramos, que funcionou durante um bom tempo. E, aí, a Sandra é 

que coordenava esse grupo na serralheria. A Sandra, o Beto, um outro educador que 

trabalhou também que trabalhou lá. E um grupo da Faculdade de Teologia continuou 

apoiando essas ações de rua.  

E, aí, nós começamos, além da alimentação, a fazer umas oficinas de arte que foram 

fantásticas. O Holney trabalhou, durante todo o tempo que ele estava na Faculdade, 

nessas oficinas de arte. Então, tinha um grupo de educadores: o Holney, a Débora, a 

Meire Machado e outros. Era um grupo grande, relacionado ali à Faculdade e à 

Metodista. Metodistas que estudavam na Metodista, também, que começou e, nós 
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fazíamos, então, a arte, algumas vezes por semana. Então, os desenhos e sempre na 

linha de ouvir o menino e a menina, deixar que eles se expressassem. E começamos a 

fazer, contar história e fazer celebrações. Então, era a Páscoa, o Holney fazia toda a arte 

nesse tema, contava historia da Páscoa, como é que foi o Êxodo, como é que foi a saída 

do povo, a organização do povo. Assim, a Bíblia ajudando na organização dos meninos 

e meninas, também.  

Então, nós celebramos Páscoa, Natal, Família. E começamos a organizar também uns 

acampamentos e, aí, as pessoas das igrejas ajudavam a financiar e a arrumar roupa para 

os meninos poderem ir para o acampamento.  

E, a essas alturas, a gente já tinha algum recurso. O Rui participava do CIEMAL, tinha 

contatos no CIEMAL. Nós conseguimos apoio do CIEMAL para compra daquela casa 

onde (eu: próximo ali da Faculdade de Teologia?). É, próximo, ali, da Metodista. 

Porque nós ficamos em 85 com a Associação Comunitária e, aí, quando nós nos 

associamos à Associação Comunitária, os Católicos saíram. Eles não tinham um bom 

relacionamento com esse grupo da Associação Comunitária e aí eles se afastaram. Os 

Presbiterianos eram, assim, apoios eventuais e ficamos só nós, Metodistas. Eu fiquei, 

coordenando, e os seminaristas e a Região, também. E, nesse período a Terceira Região 

(da Igreja Metodista) apoiava para a gente encaminhar qualquer pedido de recurso, era a 

Região que tinha que aprovar, autorizar. E, nós íamos com os meninos e meninas nos 

Concílios.  

Então, já era, assim, do conhecimento (eu: Já era o Bispo Nelson). Era o Bispo Nelson, 

era o Bispo Nelson. O Nelson sempre foi um grande incentivador desse tipo de ação, 

dessa nossa inserção na Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo e da Comissão 

Ecumênica. Ele me nomeou para essa Comissão Ecumênica, como a representante da 

Igreja Metodista e nomeação Pastoral, minha para isso.  

E, eu nunca deixei de ser a redatora das Revistas (Bem-Te-Vi), que era onde eu ganhava 

um salário porque, no Projeto eu sempre trabalhei como voluntária. E, nisso a Região 

não assumiu, não. Financeiramente, dava assim o apoio institucional. Mas, grana, era o 

que vinha de fora para os projetos específicos.  

Então, nós conseguimos apoio da Região para fazer contato com a Junta dos Ministérios 

Globais (EUA). A Vilma era a secretária, também, geral, nessa época e de Educação 

Cristã, também durante uma época. E ela conseguiu apoio da Junta de Ministérios 

Globais, ela conseguiu apoio da Divisão de Mulheres (eu: a Vilma?). Roberts. E, 
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conseguiu apoio também da Divisão de Mulheres dos Estados Unidos. E, via CIEMAL, 

nós tivemos contato também com um outro grupo. Eu fui, com o Marquinhos, à Nova 

York participar de um encontro das mulheres metodistas, lá. Elas faziam esse encontro 

todo ano e sempre convidavam projetos que elas apoiavam para ir. 

Eu: nessa época o Marquinhos já estava envolvido, mais, nas ações? 

Começando.  

Jonadab: começando, ainda? 

Ainda não era  

Jonadab: ainda como trabalhador da rua, se integrava na?  

Ele ainda era, tava começando. Ele ainda não era educador. E, então, eu fui com o 

Marquinhos, para uma que, era o princípio: você é convidado para ir falar, mas eu não 

vou lá falar por você. Então, vai um dos meninos junto, ou uma menina para falar. 

Jonadab: Falar por eles? 

É. Fui, então, com o Marquinhos nessa, nesse encontro, lá, das mulheres metodistas.  

Jonadab: nessa divisão de [...] 

Nessa Divisão de Mulheres e, a partir daí, então, lá nesse encontro das mulheres, nós 

tínhamos, assim, uns grupos onde a gente contava o que estava fazendo. Era o principio, 

ali, de ouvir o que as pessoas estavam fazendo. Porque, a essas alturas, o que a Igreja 

Metodista, lá, estava também, é, envolvendo as pessoas, as igrejas locais, para conseguir 

recursos para manter os programas. Então, era contar, para quem estava financiando, 

aquilo que estava sendo feito e, não, simplesmente a gente manda relatório e alguém lá 

passa para as igrejas. Mas, levar as pessoas e, aí, era interessante, porque era do mundo. 

Então, era do Oriente, era da África, era daqui da América Latina, América Central. 

Pessoas, assim, do mundo todo, de vários programas e de diferentes programas, que iam 

para contar aquilo que estava acontecendo o que é que estavam fazendo.  

E o Marquinhos falou, então, num desses grupos. E estava, lá, o Oscar Bolioli, que era o 

Secretário lá do Conselho Nacional das Igrejas de Cristo, para os, para a América 

Latina. E, esse Conselho Nacional das Igrejas de Cristo dos Estados Unidos é de um 

grande porte. Não é só a Igreja Metodista. São as várias Igrejas de lá.  

E, o Oscar Bolioli se apaixonou pelo Projeto e pela causa, e ele conseguiu com o 

Conselho Nacional uma verba fixa, anual, para pagar, ajudar a pagar os programas e 

alguns educadores que o Projeto precisava. Porque nós não podíamos avançar muito, 
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porque não tinha, você tinha que contar com o voluntariado, não é? E, aí o dia a dia foi 

exigindo. Então, nós começamos a dar uma ajuda de custo para alguns educadores e 

educadoras de rua. A Sandra foi uma das primeiras que entrou nesse programa. E, aí, a 

gente foi, também, investindo nos próprios meninos e meninas. Porque um outro 

princípio nosso, era que eles fossem os protagonistas. 

Então, o Projeto não era nosso; não era da Igreja Metodista; não era da Zeni; não era da 

Faculdade de Teologia. Era dos meninos e meninas.  

Em 86, aconteceu um primeiro Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que 

esse projeto Alternativas de Atendimento promoveu. E, porque todo mundo que 

trabalhava com meninos e meninas de rua, e se encontrou nos Seminários promovidos 

nesse período para trocar experiências e ver: olha, fiz isso deu certo, funcionou bem; fiz 

aquilo. E, o pessoal, também, da FUNABEM e das FEBEMs, que estava envolvido, e 

começou uma prática diferenciada dentro das unidades, propôs a criação de um 

Movimento Nacional. E, aí, nós fomos para Brasília em 86, na época que foi eleita a 

Assembléia Constituinte. Nós fizemos, em Maio, o primeiro Encontro Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua, com mais de quinhentos, quinhentos e [...], não lembro 

exatamente quantos. Para os meninos e meninas discutirem o que eles achavam que 

precisava constar na Constituição sobre a vida deles. 

Então, nós fizemos nos programas locais uma discussão, nós fizemos lá em São 

Bernardo, na rua, a nossa discussão sobre as propostas que eles teriam a fazer para 

melhorar a vida deles. E, no Brasil inteiro, isso foi feito e aí, nos encontramos em 

Brasília, em maio, para fazer essa discussão. Eu fui de São Bernardo com sete meninos 

e meninas representando os vários grupos ali e alguns educadores e educadoras. E, 

então, nós fomos para Brasília. Foi um ônibus aqui de São Paulo, com as crianças do 

nosso programa, dos programas da Pastoral, das unidades da FEBEM, tinham já 

meninos e meninas mais organizados, também, e ficamos em Brasília um final de 

semana, discutindo isso.  

Eles levantaram os temas, fizeram as propostas dos temas e, de lá, saiu, então, um 

documento para ser entregue à Assembléia Nacional Constituinte. E, nós fomos até o 

Congresso entregar isso paro os Deputados Constituintes. E, a partir daí, então, todos os 

programas se mobilizaram para que, na nova Constituição, aparecesse, também, essa 

questão. E, aí, tem lá os artigos, as coisas específicas disso que deram então (eu: pano 

de fundo) para a escrita do ECA.  
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E o ECA foi escrito assim, a milhões de mãos. Porque todos os programas, não só esses 

dos meninos e meninas de rua, mas de outros grupos, outras ONGS, também, fizeram 

isso. Foi uma mobilização Nacional, também, e, aí, isso foi mandado, a Lei foi escrita 

com a ajuda de todos. 

Nós fizemos uma Semana Ecumênica só para discutir esse tema dos direitos da criança 

e do adolescente. E, aí começa, então, essa luta por direitos. Criança não é caso de 

polícia; criança não é para ser (eu: confinada?) confinada, nem é para ser, para aplacar a 

consciência, lá, dos cristãos que estão lá na suas igrejas fechadas, que fazem a caridade. 

Ela não, não é objeto de caridade. Mas ela é sujeito de direitos. E, todos estão 

comprometidos o com isso: igrejas, poder público (eu: sociedade civil), sociedade civil, 

comunidades. Porque, o primeiro lugar onde que a criança tem que ser acolhida é a sua 

comunidade local. E, daí, com essa comunidade também organizada, você vai 

avançando e vai atuando, aí, na linha dos direitos.  

Então, na volta desse primeiro Encontro Nacional, o Marquinhos decidiu o que ele ia 

ser quando crescesse (risos). Foi em 86. Foi em 86, ele já estava crescidinho. Mas, ele 

falou: eu vou ser educador de rua. E, nós começamos, então, a (eu: investir na 

preparação?), a trabalhar na formação. Ele ia em todos os encontros, ele é 

articuladíssimo. Ele é muito melhor do que nós para fazer essas coisas todas. Ele é 

fantástico! 

E, o Marquinhos, então, voltou e, aí, começou a trabalhar com a gente como educador 

de rua. E, aí, outros meninos viram e: ah! Mas, o Marquinhos pode? E nós? Falamos: 

também podem.  

Então, nós começamos a formar um, dentro do próprio projeto, um grupo de educadores 

em formação. Então, sempre tinha alguém acompanhando, até que eles aprendessem 

mesmo a metodologia, a pedagogia do trabalho.  

Em 87, aconteceu a chacina. Esses meninos, que acabaram ocupando o espaço ali da 

Associação Comunitária e o nosso restaurante, eles não tinham para onde ir durante à 

noite e, apesar disso não ser autorizado, eles ficavam, iam para lá. E, aí, numa época em 

que o assassinato de meninos e meninas era enorme, era, assim, parecia uma limpeza 

geral, sabe? Porque os justiceiros, eles eram pagos pelos comerciantes, por algumas 

comunidades, ali. Alguns moradores, ali, das ruas e dos lugares onde a meninada agia 

mais, para fazer limpeza mesmo. E, também os traficantes, também, não perdoavam, 

não perdoavam deslize, lá, deles.  
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E, no nosso primeiro ano lá na Associação Comunitária, com o programa organizado, 

mesmo, foram assassinados 45 meninos e meninas. E foi uma época difícil porque nós 

tínhamos conseguido um dinheiro para fazer oficinas, as oficinas de marcenaria, 

primeiras da Associação. Foi com recursos da FUNABEM, mas era um recurso 

fechado, só podia ser usado para compra de material e para financiar a oficina. E nós 

gastamos quase tudo fazendo enterro. Aí, a gente foi prestar contas e não deu certo, não 

é? Prestamos contas, mas não tivemos novos financiamentos durante muito tempo, 

porque nós usamos o dinheiro para outra finalidade, nós enterramos os meninos (eu: 

seis meninos?). Não! Seis de uma vez (eu: seis, da chacina?), de uma vez; porque, no 

ano, foram 45.  

Então, nós acabamos ficando nesse espaço aí, de oficinas ou, com eles. E, depois, nessa 

mobilização toda aí por direitos. E, aí, veio a Constituinte, veio a aprovação. E, nessa 

época, também as igrejas estavam mobilizadas porque em 87, quando teve a chacina a 

Associação Comunitária também ficou um lugar perigoso. Nós não podíamos, mais, ter 

coisas ali com esses, com os meninos e meninas que sobraram daquilo. Eles ficaram 

assustados e sumiram. O pessoal, também, ali da Associação ficou assustado. Nós 

tivemos, muitas vezes, que mandar meninos, foi para o Sul; foi para Colatina, o Jaider 

(aluno de Teologia) levou um grupo para lá; mandamos paro o Centro Comunitário lá 

de Belo Horizonte, para o São Gabriel. Meninos que estavam jurados de morte 

precisavam sair dali. Então, nisso também, as igrejas das nossas Regiões foram, 

acolheram. Eles ficaram lá o tempo que precisaram, eles fizeram cursos nessas outras 

instituições nossas. E nós, então, ficamos sem ter para onde ir.  

E, aí, é que CIEMAL, então, mandou uma verba, comprou e, aí, com mediação do 

Bispo Nelson e da Terceira Região, que a casa é da Terceira Região, então, aquela casa 

(gravação de vídeo interrompida com [42:43min], continuação no áudio39.Zeni5 de 

23:55min, a partir de 19:54min até) foi adquirida para a gente fazer uma Sede para o 

Projeto. E, aí, é que nasce, então, em vez de um grupo de ação de rua, nasce o Projeto 

Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo, que aí nos tivemos que registrar, fazer o. 

Jonadab: e aí o Projeto se instalou na casa? 

E aí o Projeto se instalou na casa, e aí, nos fizemos várias oficinas e a Phillis. E aí, a 

Faculdade de Teologia, estudantes da Metodista e Professores também, lá; a Phillys, 

especialmente, foram, assim, o suporte. Porque aí, nós fizemos cooperativa de 

salgadinhos, de artesanato e doces. Porque lá tinha a casa, tinha uma cozinha, tinha sala, 
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tinha, em cima, dois quartos; tinha espaços para a gente organizar essas ações. E a 

alimentação, nós conseguimos, também, lá na Metodista, no refeitório. O almoço era no 

refeitório. 

E, nós tínhamos, também, um grupo que ia para a rua e, ainda, levava almoço, que nós 

conseguimos também com outras instituições, porque a gente continuou com o almoço 

lá na Praça Lauro Gomes, que eles não tinham condições de vir a Rudge Ramos. Ficou 

ali na Metodista, o grupo do Rudge Ramos. Aí, a gente já tinha, assim, o grupo de 

Rudge Ramos, o grupo lá da Praça da Matriz e o grupo da Lauro Gomes.  

Jonadab: A Praça Matriz é lá no Centro, mesmo, de São Bernardo? 

É, da Igreja. Na Igreja. E, então, o Projeto foi se estruturando. Aí, nós conseguimos 

recursos do Conselho Mundial de Igrejas, dos Estados Unidos; conseguimos esse 

recurso do CIEMAL, com o Rui que fez um projeto, também, para o CIEMAL e nos 

colocou, também, em contato com o CIEMAL. E, das mulheres, também, com um apoio 

para pagar educadores, que eles têm aquele programa para financiar gente (pessoal). 

Não são missionários, não. Mas, eles mandam durante três anos, recursos para financiar 

pessoal. Então, nós conseguimos organizar isto. 

E, nessa época, também, a Bárbara (Kemper) já estava em, veio para São Bernardo, ela 

e o Thomas. A Bárbara também foi para a rua, com a gente; e aí, organizou, conseguiu, 

também, abrir mais espaços na Faculdade de Teologia; e conseguiu apoio, também, da 

Alemanha. E, aí, os estudantes que vieram, também, da Alemanha para a Faculdade de 

teologia, eles foram todos para a rua com a gente. E, nós, então, na Sede (do Projeto). 

Aí, nós estruturamos melhor o programa. A Região continuou. O Nelson sempre deu 

apoio; eu sempre tive nomeação para trabalhar na Pastoral do Menor, não 

especificamente no Projeto. Mas, nós conseguimos que o Projeto se tornasse também 

num lugar de estágio para os seminaristas (pausa em 23:55min do áudio 39 que iniciou 

em 19:54min, para acertar gravação). 

Continuidade (vídeo4 de 35min) 

Bom, antes então de continuar a nossa história lá de traz eu vou complementar umas 

informações sobre a minha formação. Eu fiz o curso de educação cristã lá no Instituto 

Metodista que era a escola das mulheres na época e fiz pedagogia depois já na década 

de 70 fiz meu curso de Pedagogia, e fiz também as disciplinas de Teologia e História na 

Pós Graduação (eu: Ciências da Religião), Ciências da Religião, lá na Metodista. 
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E, os Seminaristas como a gente estava dizendo antes, eles foram autorizados a fazer os 

estágios no projeto, com nomeação para isso e com reconhecimento da Faculdade de 

Teologia. Então muitos deles fizeram os seus estágios, sua experiência pastoral no 

Projeto e em outros projetos, também, sociais. E, eu acho que isso foi um avanço e uma 

contribuição grande do movimento do Projeto para a formação dos pastore e pastoras da 

Igreja Metodista.  

E Seminaristas, também, da Igreja Luterana, foram até São Bernardo fazer seus estágios 

lá. Nós tivemos Seminaristas de São Leopoldo fazendo estágios lá, também. E 

estudantes, também, da Alemanha e dos Estados Unidos, também, nós tivemos.  

Jonadab: esses que participavam de intercambio com a Faculdade de Teologia? 

De Intercambio com a Faculdade de Teologia, ou vieram mandados pela igreja mesmo.  

Jonadab: especificamente para esse fim? 

Para esse fim, no caso desse que veio dos Estados Unidos. E isso foi nesse período aí 

de, depois de 87; 88, na verdade, foi a organização do Projeto, já na nova sede que era a 

casa aí de Rudge Ramos.  

E, com essas nomeações todas, e com esse apoio maior da Igreja, a gente teve, na época, 

um auge nas ações do Projeto. Nós continuamos vinculados ao Movimento Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua e, nós continuamos, também, vinculados a Pastoral do 

Menor da Arquidiocese de São Paulo e a Comissão Ecumênica. E, também, as Igrejas 

onde nós trabalhávamos e atuávamos. E, a partir, então, de 86, eu assumi a Coordenação 

do Projeto. 

Eu fui uma das integrantes da Equipe de Coordenação, de 83 até 86, mas quando os 

Católicos se afastaram os Presbiterianos também se afastaram, eu continuei com esse 

grupo, e esse apoio da Região, da Faculdade de Teologia e do IMS.  

E, aí, assumi a coordenação do Projeto e ficamos, então, na Sede ali de Rudge Ramos. 

88, 89, 90 foram anos, assim, de consolidação dos programas. E a atividade de rua, ela 

não eram, ela não se sedimentava, não era sempre a mesma. Então, cada ano a gente 

avaliava, fazia uma proposta de trabalho e estabelecia programas; e, á medida que 

aqueles programas iam dando certo, ou não, então, a gente ia mudando, a partir das 

necessidades do próprio pessoal da rua.  

Quando a Igreja se tornou uma Igreja de Dons e Ministérios, isso foi tranqüilo, que aí 

tinha o reconhecimento do Ministério. Sou uma Pastora Metodista a minha Paróquia é a 
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rua. Tudo bem! Seminaristas se preparavam para serem pastores e pastoras da Igreja 

Metodista, e faziam a sua experiência pastoral na rua, ou em organizações: na rua, na 

pastoral carcerária, na pastoral da saúde, lá com os sofredores de rua, enfim, onde 

houvesse essa, esse ser igreja fora das quatro portas. Lá, quatro paredes. Às vezes, nem 

tinha quatro portas. Às vezes, era uma só.  

Então, a gente era pastor, pastora. Então, nós fazíamos, eu fiz batizados, casamentos, 

celebrações, festas. Tudo isso na rua ou, na casa dos meninos e meninas, na família 

deles e delas. E era tranqüilo. 

Jonadab: as suas ovelhas estavam lá? 

As minhas ovelhas eram aquelas. Só, que não tinha um rol de membros. E, no Concilio 

seguinte os dons e ministérios foram, tudo bem, dons e ministérios, mas não tão abertos. 

E, aí, teve uma tentativa de recolher, de novo, os Pastores e Pastoras para as sacristias, 

para dentro das Igrejas. E, nós tivemos uns problemas, em termos, ali, da Região, 

quando o Bispo Nelson aposentou. 

Jonadab: deixou o Episcopado? 

E veio uma liderança nova na Região, que tinha outro olhar. Eles não tinham 

participado, do inicio, de todo esse movimento, e chegaram para nós no Projeto e 

colocaram: olha, a partir de agora, o Projeto vai ter que ser, que fazer uma escolha; vai 

ter que ser um Projeto da Igreja Metodista. Porque nós nunca tínhamos nos rotulado, 

nós éramos um movimento que incluía igrejas, organizações, sindicatos; mobilizava 

muita gente. E, a equipe de educadores e educadoras, tinha gente de todo lugar de todas 

as religiões. Nem era só gente protestante, não. Nós tivemos gente de outras religiões, 

as religiões afro-descendentes; outros tipos de aproximação com o sagrado. E, essa era a 

experiência da maioria dos meninos e meninas do Projeto. E, se eles eram os 

protagonistas, nós não íamos dizer para eles virarem metodistas. E não era essa a 

intenção, de arrebanhar metodistas para a Igreja. Era de, os metodistas a serviço da vida. 

Então, na hora de decidir, nós falamos: olha, é impossível o Projeto virar uma 

congregação de uma igreja. Não é essa prática dos meninos e meninas. Nós fazemos 

estudos bíblicos, nós fazemos celebração, nós batizamos, casamos, e tudo em nome de 

Deus. Não é em nome da Igreja Metodista.  

E, então, nós não tivemos opção, a Região, então, até continuava apoiando como 

Região. Mas, aí, o apoio institucional ela já não.  
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Jonadab: isso num, dentro de, naquele ano, ou foi um período mais longo para esse tipo 

de conversa? 

Foi nesse período aí, de, nessa mudança aí, de visão, depois do Concilio Geral, foi em 

87, que o ultimo tinha sido em 82. Eu acho que era a cada cinco anos, naquela época, o 

Concilio Geral. E, aí, mudou a liderança, e mudou, também, o tipo de, a exigência, 

então, os seminaristas. 

Jonadab: que, não era só a pessoa do Bispo, mas, aí, tinha a Liderança Regional? 

O Bispo representava os interesses da (eu: da Região?), de alguns lideres da Região e da 

Igreja, porque foi uma decisão do Concilio Geral. Não era uma decisão da Região.  

Então os seminaristas não podiam mais fazer a sua experiência pastoral, tinha que ser 

numa igreja local, porque as igrejas começaram a reclamar que os pastores e pastoras 

chegavam lá com práticas diferentes daquilo que eles esperavam. E, aí, começou a coisa 

dos Seminários Regionais para não perverter a quem vinha para a Faculdade.  

Então, teve todo um movimento de contestação da prática na formação pastoral, porque, 

depois, eles voltavam para a Região, já não se identificavam com a Região. 

Enfim, acho que essa história você conhece. Então, a gente não teve muita opção. E, aí, 

nós falamos: é impossível. O Projeto não é um projeto da Igreja, não é a Igreja 

Metodista aqui do Brasil que sustenta o Projeto. São outros organismos que sustentam. 

O que nós tínhamos, era, assim, uma nomeação, sem ônus e o apoio institucional. Aí, 

fizemos uma assembléia no Projeto, foi colocada essa questão e nós, então, escolhemos 

que o Projeto continuaria sendo apoiada pela Faculdade de Teologia, pela Metodista e 

por metodistas e [...] 

Jonadab: quando você fala pela Metodista, é a, hoje, Universidade? 

Hoje Universidade, o IMS, na época. E, pela Região, se a Região, naquilo que a Região 

podia, que não atrapalhasse, não ferisse a lei maior que o Concilio Geral tinha 

estabelecido. E, aí, então, a gente organizou uma ONG. Nós registramos o Projeto com 

esse nome: Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, para a gente 

poder ter, também, captar recursos públicos. Ele foi registrado no Município, no Estado, 

nos Conselhos Municipais e Estaduais e no Conselho Nacional, também, de ação Social 

para poder captar recursos e continuou, então, sendo um projeto ecumênico.  

Então, se tinha padres e freiras participando, eles participavam, eles também 

celebravam. Sabe, o que tivesse, agregava, nunca fizemos, assim, uma, não era um 
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projeto fechado. Ele sempre foi um projeto aberto, aliás, escancarado. E um movimento 

de pessoas que se identificavam com aqueles princípios e com aquelas causas. E ali, 

então, queriam participar e ajudar.  

E, a partir daí, então, continuou. Nós continuamos. E o Projeto continua, até hoje, com o 

apoio da Faculdade de Teologia e da, hoje, Universidade Metodista. Continua com 

apoio, também, da Alemanha, de metodistas da Alemanha; da Junta de Ministérios 

Globais; do Canadá. A Igreja do Canadá foi uma das primeiras igrejas que apoiou o 

Projeto financeiramente, ajudando a pagar educadores, porque, do poder público, a 

gente consegue verba para montar oficinas, para comprar material. Mas, para pessoal 

não consegue. 

Jonadab: então, antes dele ter personalidade jurídica, o apoio financeiro foi mais através 

desses projetos da igreja de fora que vinha, e as nomeações, com a personalidade 

jurídica ele conseguiu mais ajuda do poder público?  

Foi mais o Conselho Nacional de Igrejas, a Junta de Ministérios Globais, a Igreja do 

Canadá, foram, assim, e alguns amigos da Alemanha. Os Seminaristas, que passaram 

pela Faculdade de Teologia, que fizeram intercâmbio, e que passaram pelo Projeto, 

quando voltavam para a Alemanha, continuavam, lá, mobilizando as Igrejas, e aí, cada 

ano eles também mandavam uma ajuda. Eles conseguiam, lá, um grupo de pessoas, 

também, das Igrejas, lá, que financiavam um ou dois educadores. Então, o que a gente 

precisasse e dissesse: oh, vocês conseguem isso aí? Eles se mobilizavam e conseguiam, 

então. Nós continuamos tendo esses apoios externos. Mas, ali mesmo no local, como o 

apoio institucional, então passou a ser mais da Faculdade de Teologia e da Metodista, 

que da Terceira Região (da Igreja Metodista). 

Jonadab; Pastora, eu percebi que tem dois tipos de presença dos alunos: num primeiro 

momento, com nomeação pastoral no Projeto; depois, num outro momento mais para 

frente, eu sei que teve, aquela (nomeação), para fazer o estágio em promoção humana; 

isso, até recentemente nós tínhamos. Pode falar um pouquinho dessa diferença, talvez, 

da presença de alunos no Projeto. 

Não, os alunos com nomeação pastoral, eles, isso está ligado, porque foi só quando foi 

autorizada essa experiência pastoral no Projeto, é que eles receberam a nomeação. Antes 

eles trabalharam como estudantes de teologia, voluntários e porque eles tinham interesse 

no tema e quiseram fazer isso. E, claro, a Faculdade facilitou essa participação deles no 

Projeto, abriu espaço. Eles, então, podiam fazer é atividades com os meninos e meninas 
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lá dentro no Campus da Metodista e da faculdade de Teologia e teve esse movimento 

todo. E a Faculdade de Teologia organizou, também, o Instituto da Pastoral da Criança, 

que fez, também, um lindo trabalho, juntando metodistas que trabalhavam com crianças 

e adolescentes nas varias igrejas e regiões, fazendo também encontros de formação lá na 

Faculdade. E, aí, nessa mesma linha, da troca de experiências, de um aprender com o 

que o outro está fazendo, que são encontros que. Eu não sei se eles acontecem até hoje 

com essa dos Metodistas que trabalham com crianças empobrecidas, eu não sei como é 

que, hoje (19:35min, até aqui, do vídeo4 de 35 min). 

Jonadab: hoje, ainda tem o Encontro Nacional de Pessoas que Trabalham com Crianças. 

Acho que não tem essa conotação do empobrecida. Não sei se é o mesmo, sei que já 

está, parece que completando 20 anos.  

É. Isso foi um movimento que nasceu dentro da Faculdade de Teologia com o Instituto 

da Pastoral da Criança, na época, e que continua até hoje, fazendo isso. E, claro, as 

ações foram atendendo, foram se atualizando, porque hoje tem o Projeto Sombra e Água 

Fresca, que cuida dessa questão dessa inclusão da criança na igreja. O uso dos espaços e 

do acolhimento das crianças, porque, essa é a demanda hoje. O Movimento Nacional 

dos Meninos e Meninas de Rua continua, mas é um movimento, hoje, não 

governamental também; mas, também, não Eclesial. Ele é um movimento que também 

agrega todo mundo. E o próprio movimento, ele foi se institucionalizando, essas ações, 

essas práticas, elas foram se institucionalizando; ou virou um projeto, ou um programa, 

ou uma ONG. A igreja, hoje, não tem mais essa, o mesmo tipo de ação, ou a 

nomenclatura (eu: o envolvimento?). Não, nomenclatura. Acho que envolvimento ela 

até tem. Tem muitos metodistas que estão aí no Conanda, que estão participando, 

continuam participando. Mas, hoje, num outro nível de luta. Aquele primeiro momento 

foi ir para rua e garantir que os meninos e meninas tivessem voz e vez, nas leis, dentro 

das igrejas, na comunidade, na cidade e nas instituições.  

As escolas sempre excluíram, porque as professoras não aguentavam os meninos e 

meninas irem para lá. Eles tem outra, eles falam uma outra língua. E, aí, os livros 

didáticos vinham todos com aquele, aquela programação de quem fala português 

daquele jeito, não respeita a linguagem a cultura do outro.  

E, então, em termos, também da educação escolar, foi feita uma inserção também nas 

escolas. Nós íamos para a escola com eles e elas, para conversar com professores e 

professoras. Depois, com o ECA e com a organização dos Conselhos Tutelares, hoje os 
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Conselhos fazem essa ponte. Então naquela época era quem tava na rua que ia fazendo 

essa ponte, com a escola, com a os atendimentos de saúde. Esses meninos e meninas 

não chegavam nem na porta dos Postos de Saúde. 

Então, na verdade o que a gente fez foi pôr todo mundo para dentro. Para dentro das 

instituições; para dentro das igrejas; para dentro das prefeituras; para dentro do 

Congresso Nacional (eu: Também); para dentro das escolas. E, eu acho que esse é o que 

marcou. Essa ação foi a ação (eu- diferencial?) que marcou essa década de 80. É pegar 

quem estava fora e pôr dentro. E eles deram conta de fazer o seu caminho, muitos 

meninos e meninas coordenam hoje programas, assim, e trabalham, também, com isso.  

E nós tivemos, também, meninos e meninas que trabalharam na, nos programas de 

atendimento das crianças de favelas, nos programas de reforço escolar; ou de lazer que 

as igrejas organizaram com apoio financeiro de Prefeituras ou do Estado. Foram 

organizando, abrindo, cedendo os espaços. A igreja cedia o espaço e a Prefeitura 

mobiliava e financiava o funcionamento desses programas. E muitos desses nossos 

meninos e meninas foram monitores também de arte, de capoeira, de música nesses 

programas das nossas igrejas. Foi, também, uma troca muito interessante, porque eles 

iam lá como professores. E foi uma experiência também muito boa, especialmente na 

época de, que a ação social da igreja na Terceira Região foi coordenada pela Francis 

Bowden. Ela, também, era assim, uma grande apoiadora do Projeto e levava essa 

meninada. Muitas vezes ela financiou uma ajuda de custo para eles irem trabalhar nas 

igrejas.  

Jonadab: Pastora, você fez referência num certo momento, a um casal da IPI, que estava 

lá, também, muito engajado nesse. Pode mencionar o nome e alguma referência, assim, 

a mais deles assim, só para a gente. 

Olha! Eu não lembro muito os nomes. Eles foram, assim, muito no inicio do Projeto. 

Mas, eu vou procurar isso e eu te passo isso. Se você quiser anotar aí as coisas que eu 

posso mandar pra você de informação, aí eu mando. A menina era Cristina. O rapaz, eu 

não lembro. Mas, eu não lembro o sobrenome, aí fica difícil. E, as freiras, a irmã Ana 

Maria, elas já não estão lá em São Bernardo, elas são muito itinerantes. 

Jonadab: E, também, você consegue situar de onde vinham essas crianças que se 

encontravam lá na Praça da Matriz e nesses espaços? Tinha uma das favelas, ou uma 

região onde concentrava maiores?  
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A tinha varias favelas, tinha a favela de Ufarina, Jardim Ufarina, tinha o Montanhão, 

tinha uma outra, ali, bem próxima do Montanhão de onde vinham muitos também (eu: 

do DER?); do DER, muitos do DER. A turminha do DER era a turminha que não podia 

voltar para casa, era um dos locais mais pesados na época. Tem outros, ali, Baeta. 

Então, tem as favelas, todas ali, de São Bernardo, do Alvarenga, bairro também. E tinha, 

também, gente da Zona Leste, tinha de todo lugar (eu: é isso que eu ia perguntar), Santo 

Amaro, Zona Leste, Ribeirão Pires  

Jonadab: além dessas favelas, tinham crianças procedentes de outros espaços, também? 

Elas vinham de trem, trabalhavam, passavam o dia lá e, depois, iam embora de trem. 

Especialmente os que vendiam balas, doces, os que pediam esmolas, ficavam lá. Ou, 

trabalhavam, era muito interessaste o tipo de trabalho que eles faziam, porque eles 

também trabalhavam como surdos-mudos pedindo ajuda para família. Também, nos 

ônibus, até o dia que eu encontrei as menininhas, minhas menininhas no ônibus e elas 

com um papelzinho assim, um monte de papelzinho, sabe, vai distribuindo papelzinho: 

sou surdo, mudo; minha mãe está doente; meu pai morreu; meu irmão está não sei o 

quê; por favor, me dá uma ajuda. Aí, quando elas me viram no ônibus, elas passaram o 

maior apuro. Eu só fiz assim para elas (sinal de zíper na boca). Continue trabalhando, 

não se preocupe que depois a gente conversa. Depois, nós até ajudamos elas a fazerem 

os bilhetinhos mais bem feitos.  

Jonadab: Ficaria aqui a semana te ouvindo, mas acho que a gente precisa fechar por 

aqui. Então, se você tiver alguma outra declaração, algo que tenha lembrado algo que 

você gostaria de constar aí como expectativa. Aliás, eu vi um registro de que um sonho 

das pessoas do Projeto, é que um dia o Projeto não fosse mais necessário; e, eu não sei 

se você partilhou esse sonho lá. Então, talvez uma palavra sua nesse sentido da sua 

expectativa, da sua esperança na forma como você vê o Projeto sinalizando a 

importância na construção da cidadania no nosso país como um todo. 

Nós começamos o Projeto para tentar, pelos menos, conquistar com essas crianças e 

adolescentes um direito que eles têm, à saúde, família, lazer, escola, trabalho e à vida. E, 

a gente começou o Projeto como uma ação de rua, necessária naquele momento, mas 

sem a pretensão de institucionalizar aquilo, ou de fazer desses meninos e meninas 

nossos clientes, para a gente continuar existindo e justificando a nossa bondade.  

Então, desde que o Projeto começou, o nosso sonho era que ele terminasse bem rápido. 

Ou, pelo menos, daquele jeito que começou. E a gente sabe que esse processo de 
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conquista de direitos e um processo longo. Ele vai atravessar gerações. E o Projeto, do 

jeito que nasceu, como ele era, na verdade, ele terminou, porque hoje ele é uma 

Organização Não Governamental que apóia e, ainda, continua lutando pela conquista 

dos direitos das crianças e adolescentes. Porque esses direitos ainda não são respeitados, 

as crianças e adolescentes das periferias, as crianças e adolescentes empobrecidas, elas 

não têm, ainda, acesso nem à educação, nem à saúde, à moradia digna. Então, ele ainda 

é necessário e o tipo de ação que, hoje, o Projeto faz, é uma ação muito mais 

abrangente. Ela vai até as famílias, ela vai até aos lugares onde esses meninos e meninas 

estão, e ela valoriza a cultura desses meninos e meninas. E não perdeu o foco, que é a 

luta por direitos, continua, com isso; não perdeu os princípios metodológicos que é a 

participação, o protagonismo dos meninos e meninas. Mas, ele continua ainda, sendo o 

lugar de cuidar da vida e seguir fazendo diferença, marcando com essa ação um lugar 

nessa sociedade que é excludente, ainda.  

Então, ele nasceu. Os metodistas estavam ali, naquele momento, junto, apoiando. Na 

ora que esses meninos e meninas, e educadores e educadoras estavam prontos para 

assumir o Projeto, a igreja não segurou. Não, é uma instituição minha: vai com Deus 

meu filho, eu estou te acompanhando. Então, ela muda o papel e ela ainda: você vai 

com a minha benção, eu ainda sou seu pai sua mãe, seu amigo, seu companheiro; estou 

com vocês.  

Isso eu sinto, ainda, da parte das nossas igrejas, das nossas instituições, ali, que 

continuam apoiando, de muitos metodistas que eles não estão sozinhos, nós ainda 

estamos juntos. Se precisar, a gente acode; a gente esta lá para dar o apoio, o suporte; e, 

agora, eles é que dizem para nós o quê é que eles precisam, e o quê eles querem de nós.  

Então, eu acho, aí, é uma mudança. A gente não está na ação direta, se bem que eu acho 

que ainda tem Têm metodistas nessa ação direta. Digamos: nós não estamos na 

coordenação, mas nós estamos nessa, ainda, nessa ação direta e, ainda, nesse sentimento 

de luta por justiça e por direito, porque, afinal, essa é a luta de Deus. Esse é o projeto de 

Deus para vida, é o projeto de justiça, projeto de direito, projeto de acolhimento, 

especialmente dos mais pequeninos irmãos e irmãs. Acho que é isso! 

Jonadab: Amém! Muito obrigado, Pastora! Que Deus continue abençoando. 
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Anexo: 11 – Dados das pessoas entrevistadas 

 

Nelson Luiz Campos Leite, pastor metodista, eleito bispo da Igreja Metodista no dia 

02 de setembro de 1977 para substituir o bispo Alípio da Silva Lavoura que faleceu no 

exercício do episcopado no dia 1º de agosto de 1977. Atuou como presidente da 

Terceira Região Eclesiástica
40

 no período de 1978 a 1991 quando deixou o episcopado 

por decisão própria de não concorrer à eleição. Também atuou como bispo presidente 

do Colégio Episcopal no período de 1983 a 1988. Tanto como bispo presidente da 

Terceira Região e também como bispo presidente do Colégio Episcopal, sempre teve 

significativa participação na Igreja Metodista em seu envolvimento ecumênico e com 

a sociedade civil, com destaque para as ações e no apoio ao PMMR. Hoje é bispo 

honorário da Igreja Metodista e atua na Faculdade Teologia. 

Margarida Fátima Souza Ribeiro, pastora metodista, deparou-se com o Projeto logo no 

seu início, quando estudante na Faculdade de Teologia, retornando à sua Região de 

origem no Rio Grande do Sul para exercer o ministério pastoral ordenado da Igreja 

Metodista em 1987. Retornou a São Bernardo do Campo em 2000 para atuar na 

Faculdade de Teologia, voltando a evolver nas ações no Projeto, colaborou em 

diversos trabalhos como celebrações e outras atividades especiais junto às crianças. 

Desde 2006 exerce funções diretivas, passando por 02 mandatos bianuais como 

presidente e 02 mandatos bianuais como vice-presidente, que se encerra em 2013. 

Cidinéia Bueno Mariano, assistente social, começou a atuar no Projeto como 

voluntária em 1993 e foi contratada como funcionária em 1996, exercendo atualmente 

a função de coordenadora da unidade em São Bernardo. Embora tenha sido criada na 

igreja, afirma que não é filiada a nenhuma denominação evangélica ou católica e seus 

pais eram da Congregação Cristã.  

Luiz Roberto Alves, educador vinculado à Universidade Metodista que, dentre outras 

funções, coordenou o Núcleo de Memória Popular do ABC do IMS, vinculado à 

Faculdade de Comunicação, responsável pela produção do Vídeo “O Último 

Garimpo” sobre o Lixão do Alvarenga e do Vídeo “O Afeto que se Enterra” sobre os 

meninos e meninas de Rua de São Bernardo do Campo. Relata que, com seus dois 

filhos ainda adolescentes teve contato com o Projeto a partir dos próprios meninos e, 
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atualmente, seu filho mais novo é um dos coordenadores do Programa Nacional de 

Direitos humanos no Brasil, como advogado. Afirma não estar filiado à Igreja 

Metodista, mas que historicamente é a sua igreja. 

Zeni de Lima Soares, primeira pastora metodista, ordenada em 1974, uma das 

fundadoras do Projeto que atuou desde o seu início até por volta de 1998. Além de 

descrever as ações que deram início e a organização do Projeto, já descritas no 

capítulo II deste trabalho, também dá significativas informações sobre a sua atuação 

pastoral e a participação da Igreja Metodista. De 1983 até 1992, Zeni esteve envolvida 

com ações do Projeto diretamente na rua. Após 1993, até 1998, atuou mais em função 

de assessoria. No primeiro momento, tinha nomeação episcopal como pastora 

metodista para atuar no PMMR e na Comissão Ecumênica da Pastoral do Menor da 

Arquidiocese de São Paulo. Tinha também nomeação para a Área Geral da Igreja 

Metodista, como redatora das revistas Bem-Te-Vi, função que possibilitava uma 

remuneração, já que não era remunerada para trabalhar no Projeto. 

Marco Antônio da Silva Souza, o Marquinhos, assistente social, nasceu em São 

Bernardo do Campo e, quando tinha 11 meses retornou com sua família para Minas 

Gerais, voltando a São Paulo já com 06 anos de idade, passando por vários bairros e 

iniciando muito cedo a sua trajetória pelas ruas dos bairros e do centro da cidade. 

Perdeu seu pai que foi assassinado no início dos anos 80, vítima da violência urbana 

enquanto trabalhava de guarda noturno. Após morar com a mãe e irmãos em vários 

lugares da cidade, recebeu apoio do PMMR para obtenção de moradia na Vila São 

José. Em seu depoimento, descreve como foi seu contato e inserção nas ruas, mesmo 

tendo uma família e um lar, começando pelos bairros próximos de sua casa, indo para 

o Lixão do Alvarenga e, de lá, alcançando o centro da Cidade. Também descreve com 

propriedade sobre a presença da Igreja Metodista nos trabalhos com meninos e 

meninas de rua. Como meninos nas ruas foi beneficiário das ações do Projeto já no 

seu início e, em 1985, foi contratado como educador em treinamento para fazer parte 

da equipe do Projeto, quando tinha 16 anos e sua filha acabava de nascer. Exerceu a 

função de educador de rua até 1995 quando a assembléia geral aprovou sua elevação à 

função de coordenador geral do Projeto, função que exerce até os dias de hoje.  

Fabíola Carvalho Pereira, 31 anos, educadora social, seu primeiro contato com o 

Projeto foi por volta de 91 e 92, quando tinha uns 12 anos de idade. Não foi na rua, 

mas na própria comunidade, no Montanhão, quando começou a participar dos sábados 
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de lazer, dos acampamentos de meninos e meninas de rua realizados no Acampamento 

Betel da Igreja Metodista e de outras atividades realizadas pelo Projeto, que tinham 

também o objetivo de formação. Atualmente trabalha como educadora social do 

Projeto desde 2011, também com atividades de rua. 

 

 


