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Resumo 

 

TAVARES, Ezaques da Silva. As repercussões da práxis religiosa do padre na 
construção de vínculos sociais no Jardim Ângela. 2013. 337 f. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia Educacional) – Curso de Pós-Graduação em Psicologia 
Educacional, Centro Universitário FIEO, Osasco. 
 

 
O objetivo deste trabalho é compreender o impacto da práxis cristã, enquanto 
experiência religiosa, na convivência comunitária, nos processos de aprendizagem 
e na transformação social. Nossa pesquisa tem como foco as atividades 
comunitárias desenvolvidas pelo Padre Jaime Crowe, da Sociedade dos Padres 
de São Patrício, na Paróquia dos Santos Mártires, Jardim Ângela, um bairro da 
Zona Sul da Cidade de São Paulo, de 1987 a 2010, trabalho este que continua 
acontecendo e vem influenciando as políticas públicas. Para compreender a 
interface entre o fenômeno religioso e a construção do tecido social, a metodologia 
escolhida é a da história oral de vida (temática). A fundamentação teórica tem 
como fontes a Psicologia Educacional, a Psicologia da Libertação, a Sociologia, a 
Teologia da Libertação, a Filosofia da Libertação e a Pedagogia Social, que 
compreendem os processos de socialização, aprendizagem, convivência humana, 
transformação social e de construção e apropriação de valores éticos no âmbito 
da práxis comunitária. Pensadores como Vigotsky,  Martín-Baró, Durkheim, Freire, 
Karl Rogers, Gramsci, Libanio, Boff e Dussel descrevem a importância da práxis 
religiosa na formação do sujeito e da sociedade. O processo educativo 
desencadeado pelo Padre Jaime, com o propósito de envolver a comunidade na 
conquista de melhor qualidade de vida, como forma de resgate de sua dignidade, 
contém elementos que, de uma forma ou de outra, problematizam a relação entre 
oprimido e opressor, com repercussões na formação das políticas sociais e 
públicas.  O processo de aprendizagem se faz, também, por meio de uma 
formação moral na qual a religião tem muito a contribuir ao longo da existência 
humana.   
 

Palavras-chaves: Experiência Religiosa, Transformação Social e Aprendizagem. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this work is to understand the impact of Christian praxis, while 
religious experience in community living, learning processes and social 
transformation.   Our research focuses on community activities developed by 
Father Jaime Crowe, member of the Society of the Priests of St. Patrick, in the 
Parish of the Holy Martyrs, Jardim Angela, a neighborhood in the South Zone of 
the City of São Paulo, from 1987 to 2010, a work that still is going on and has been 
influencing public policy.   To understand the interface between religious 
phenomena and the construction of the social fabric, the chosen methodology is 
the oral history of life (theme).   The theoretical foundation has as sources 
Educational Psychology, Liberation Psychology, Sociology, Theology of Liberation, 
Liberation Psycology and Social Pedagogy, comprising the processes of 
socialization, learning, human relations, social transformation and consruction and 
ownership ethical values within the community praxis.   Thinkers such as 
Vygotsky, Martín-Baró, Durkheim, Freire, Karl Rogers, Cramsci, Libanius, Boff and 
Dussel describe the importance of religious praxis in the formation of the subject 
and society.   The educational process triggered by Father Jaime, with the purpose 
of involving the community in achieving better quality of life, as a way to salvage 
his dignity, contains elements that, in one way or another, question the relationship 
between oppressor and oppressed, affecting the formation of social policy and 
public.   The process of learning is also through a moral education in which religion 
has much to contribute throughout human existence. 
 
Keywords: Religious Experience, Social Transformation and Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho investigou a possível relação existente entre 

Experiência Religiosa Cristã e Transformação Social, pautando-se no resgate da 

História de Vida do Padre Jaime Crowe, de modo particular, em sua atuação na 

Paróquia Santos Mártires, no bairro do Jardim Ângela, periferia da Zona Sul da 

Cidade de São Paulo.   Essa história é rica de experiências em processos de 

socialização, convivência humana e aprendizagem o que, ao nosso ver, contribui 

para o desenvolvimento e a formação da subjetividade, da moral, da psique. 

Nesse sentido, Vigotsky chama a atenção para a formação da psique 

afirmando que essa ocorre nessa relação com os contextos sociais e culturais: 

... Vigotsky tem como um de seus pressupostos básicos a ideia de que o 
ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro social.   
A cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, 
ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 
funcionamento psicológico do homem (LA TAILLE, 1992 p.24). 

Diante disso, a religião, como parte integrante da cultura de um povo, é um 

meio que ajuda nesse processo formativo.   Ela é um componente que interfere, 

também, na conduta moral do sujeito. 

 Pensadores do século XIX e XX, tanto do campo da psicologia 

(Martín-Baró) como do campo da sociologia (Durkheim e Gramsci), são unânimes 

em afirmar que a religião é um construto, por excelência, da construção do 

conhecimento e da formação moral bem como dos processos de aprendizagem.   

Tais pensadores tinham razões para reconhecer a religião e a educação como 

meios para a formação moral do sujeito.   A religião, segundo eles, possui uma 

dupla fonte: a da formação intelectual e moral e a perspectiva da sociabilidade.   

Essa perspectiva reforça a coesão social, a produção de valores, a disciplina e o 

respeito ao outro.   Esses, ao nosso ver, são elementos fundamentais para o 

processo educacional e de aprendizagem. 
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A sociedade sem valores morais se desintegra pois cada indivíduo ao fazer 

o que quer, como quer e do jeito que pensa se colocará em permanente estado de 

guerra sendo “todos contra todos” e, aqui, a religião acaba se tornando uma forma 

de impedimento da desagregação societária.   Talvez, por conta disso, podemos 

afirmar que não existe sociedade sem religião pois, todas as sociedades, 

historicamente conhecidas, possuem a presença da mesma.    

Por vezes, somos tentados a aceitar a ideia de que entre o conhecimento 

religioso e o conhecimento científico não há nenhuma ligação.   No entanto, 

autores como Durkheim reforçam a ligação íntima entre um e outro e, por esse 

olhar, compreende-se que não existe abismo ou separação radical entre uma 

forma de pensamento e outra pois:  

Ambas são feitas dos mesmos elementos essenciais mas desenvolvidos 
de maneira desigual e diferente.   O que parece sobretudo caracterizar a 
primeira é um gosto natural tanto pelas confusões intemperantes quanto 
pelos contrastes de opostos.   Ela tende a ser excessiva nos dois 
sentidos.   Quando aproxima, confunde; quando distingue, opõe.   Não 
conhece a medida e as nuanças, busca os extremos; por conseguinte, 
emprega os mecanismos lógicos como uma espécie de imperícia, mas 
não ignora nenhum deles (DURKHEIM, 1996, p. 250). 

No trabalho que o Padre Jaime Crowe desenvolve no Jardim Ângela, 

percebemos que a religião não é apenas um conjunto de crenças não se 

prendendo, única e exclusivamente, às Celebrações dos Ritos mas, uma prática 

que se pode capturar por meio desses rituais e pelos posicionamentos éticos e 

morais dos membros desse grupo.   Há, nesse trabalho, uma estreita ligação entre 

Fé Celebrada e Vida Vivida e, nessa relação, a primeira (Fé) acaba iluminando a 

segunda (Vida) e, a segunda (Vida) oferece os motivos para a Celebração da 

primeira (Fé). 

Mas os crentes, os homens que, vivendo a vida religiosa, têm a sensação 
direta do que a constitui, objetam a essa maneira de ver que ela não 
corresponde à sua experiência diária.   Eles sentem, com efeito, que a 
verdadeira função da religião não é nos fazer pensar, enriquecer nosso 
conhecimento, acrescentar às representações que devemos à ciência 
representações de uma outra origem e de um outro caráter, mas sim nos 
fazer agir, nos ajudar a viver (DURKHEIM, 1996, p. 459) 
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Aqui, compreendemos que a experiência religiosa pode, dependendo do 

conceito de Deus que a respalde, proporcionar uma postura de afastamento dos 

problemas concretos que envolvem a comunidade ou, ao contrário, impulsionar 

aquele (a) que faz tal experiência para um compromisso com a melhoria de vida 

de todos (as) aqueles (as) que sofrem qualquer tipo de exclusão. 

Nesse sentido, é importante esclarecer que a experiência religiosa da qual 

tratará este trabalho é a apresentada pela Teologia da Libertação.  Para essa 

vertente teológica, a experiência de Deus produzirá na pessoa uma necessidade 

de trabalhar para que toda e qualquer situação que denigra a vida humana seja 

extirpada do espaço comunitário e, em seu lugar apareça a Vida e, esta, em 

plenitude (cf. Jo 10, 10)    

A Teologia da Libertação nos leva a compreender que fazer a experiência 

com o Deus revelado na Palavra, isto é, na Sagrada Escritura e, mais ainda, 

percebê-Lo como Aquele que se alia aos pequenos, aos pobres, aos oprimidos, 

aos deserdados da terra fará com que aquele que fez tal experiência se coloque, 

também ele, à serviço dessas mesmas causas.   É nesse sentido que percebemos 

que, de uma forma ou de outra, a religião impactou e impacta alguns valores da 

sociedade como a solidariedade, a paz, a ética e os direitos humanos. 

Quanto ao conceito de Aprendizagem, é importante chamar a atenção que 

será utilizado o mesmo que a Pedagogia Social utiliza: toda e qualquer atividade 

que visa o resgate da dignidade do ser humano, possibilitando ao mesmo o seu 

retorno ao convívio social, tornando-o sujeito de sua própria história e, sobretudo, 

restituindo-lhe o direito de sonhar.   Assim, nos diz Souza Neto: 

A aprendizagem é mais do que socialização.   Não é apenas um 
enquadramento num determinado padrão cultural.   É a capacidade que o 
indivíduo tem de enfrentar e de superar as marcas do sofrimento.   Diria 
que o processo de aprendizagem saudável ajuda o sujeito a transformar 
o sofrimento num atributo, quando o sujeito conserva a capacidade de 
sonhar (Souza Neto, 2009, p. 165-166) 
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Podemos afirmar que o trabalho da Paróquia e da Sociedade Santos 

Mártires promove esse sonho e, indo além do sonho, possibilita a realização do 

mesmo. 

O Bairro do Jardim Ângela, situado na Região Sul da cidade de São Paulo – 

mais que um bairro, é conhecido, hoje, como uma “Região” que comporta mais de 

350.000 habitantes, possuindo uma série enorme de carências sociais e, na 

década de 1990 (1995 / 1996), foi declarado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), a região “mais violenta do mundo”.   A ausência do Poder Público com a 

prestação dos serviços necessários, a infiltração das drogas (sobretudo, o 

craque), o desemprego crescente, entre outros, são alguns dos fatores 

causadores desta declaração da ONU. 

O distrito do Jardim Ângela é vizinho do Capão Redondo, na zona sul de 
São Paulo e, vem passando por uma verdadeira revolução: Em 1995, o 
distrito apresentava uma taxa de 112 homicídios por 100 mil habitantes* 
(índice que subia para 200/100 mil quando calculado apenas sobre a 
população masculina entre 15 e 25 anos). No fim dos anos 90 foi 
apontado pela ONU como a região mais violenta do planeta. Apenas para 
efeito comparativo, à mesma época o distrito das Perdizes, onde se 
localiza a Pontifícia Universidade Católica, tinha uma taxa de 6 
homicídios por 100 mil habitantes. Porém de 1999 até 2005, ano em que 
os últimos dados foram divulgados, o número de homicídios no Jardim 
Ângela não para de cair – verificou-se uma queda de mais de 50%, 
sendo que em 2005 o índice atingiu seu número mais baixo em décadas: 
43 homicídios por 100 mil habitantes.   O que levou a esta queda 
acentuada no número de homicídios em tão pouco tempo? Um dos 
fatores, e talvez o mais importante, foi uma tomada de consciência da 
comunidade e seu envolvimento no processo de busca por soluções. 
Inúmeras entidades também atuaram no distrito, uma delas, referência lá 
desde 1989 é a Sociedade Santos Mártires liderada pelo padre irlandês 
Jaime Crowe. Segundo o Padre Jaime “Era pior do que em Cali, na 
Colômbia, e foi nessa época que comecei a questionar a situação, pois 
eu estava enterrando gente diariamente, celebrando missas de 7º dia 
todos os dias, já que cerca de 60 pessoas eram assassinadas todos os 
meses. E não era esse o meu papel como religioso1. 

Na década de 1980, a situação era tão precária que esta região sequer era 

contada como parte da Cidade.   É comum ouvir as pessoas mais velhas 

                                                 
1http://nbjolpuc.wordpress.com/2007/09/29/jardim-angela-contrariando-a-estatistica/  - 
pesquisado em 19/04/2012 
*Fonte: Fundação SEADE  
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afirmarem que “Cidade” era o espaço onde estava localizado o “Centro”, de modo 

que o Jardim Ângela era desconsiderado. 

A falta de saneamento básico (rede de água, esgoto, asfalto), escolas, 

hospitais e segurança faziam desta região uma espécie de “terra de ninguém”.   

Tudo era muito complicado, difícil, de modo que os seus moradores acabavam 

sendo aqueles (as) que eram os mais pobres e não podiam, por conta desta 

situação de pobreza, escolher outro local para viver. 

É nesse contexto de abandono da Região por parte do Poder Público que, 

no ano de 1987, chegou à mesma, com o objetivo de assumir uma Nova Paróquia 

que seria criada a partir do desmembramento de algumas comunidades da 

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Vila Remo, o Padre Jaime Crowe que, após 

ter vivido 17 anos na Cidade de Embu das Artes - SP, vinha transferido para este 

novo desafio. 

A chegada ao Jardim Ângela e os primeiros contatos foram promovendo no 

Padre Jaime Crowe o desejo, a vontade (como, aliás, já havia experimentado na 

sua estadia na Cidade de Embu das Artes) de transformar aquela realidade de 

dor, sofrimento, abandono e morte de muitos (as) pois, a sua experiência religiosa 

não lhe permitia ser um mero assistente passivo da situação. 

Após algum tempo - afirmam algumas pessoas e o próprio Padre Jaime 

Crowe no documento citado anteriormente: cansado de celebrar Missa de Corpo 

Presente de jovens, ele decidiu reverter o quadro lastimável que dominava a 

região em questão.  Nesta perspectiva, o Padre Jaime Crowe liderou um 

Movimento que reuniu escolas, sociedades amigos de bairro, igrejas e quem 

desejasse participar, para discutir a situação do povo daquela região e, propor 

soluções para os problemas que a população enfrentava. 

Em 1996 foi realizada a primeira Caminhada em Defesa da Vida e pela Paz 

que, saindo do Jardim Ângela foi até o Cemitério São Luis, onde era sepultada 

grande parte dos jovens assassinados.   Se num primeiro momento, as pessoas 
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ficaram um pouco apreensivas com tal proposta por conta das ameaças, depois 

perceberam a necessidade da mesma e, acabaram aderindo.   Essa primeira 

Caminhada reuniu cerca de 5.000 pessoas.    

Realizada a Caminhada e observando a resposta dada pelo povo, uma 

questão ficou: “O que fazer agora, depois da Caminhada?”   Assim, foi criado o 

Fórum em Defesa da Vida e, a partir das reflexões produzidas neste Fórum, a 

realidade começou a mudar na região do Jardim Ângela. 

O “Incansável” Pe. Jaime discursa durante a Caminhada pela Vida. 

O passo inicial foi organizar em novembro de 1996, uma Caminhada pela 
Vida até o Cemitério São Luís, com mais de 5 mil pessoas 
protestando contra a violência e a ausência de serviços públicos na 
região. Em seguida foi fundado o Fórum em Defesa da Vida, que 
congrega mais de 200 entidades. O Fórum organiza Tribunais Populares, 
onde julgamentos são encenados, tendo como réus os governantes, 
culpados pelo abandono da região. No Jardim Ângela, o único braço do 
Estado que entrava em suas ruas esburacadas e vielas era a Ronda 
Ostensiva Tobias de Aguiar, a ROTA da Polícia Militar. O poder público 
também teve seu papel na melhora das condições de vida do Jardim 
Ângela: pressionado pelo Fórum em Defesa da Vida e pela comunidade, 
implementou projetos de bases comunitárias na região, e ampliou o 
número de equipamentos públicos disponíveis para os moradores2. 

 Nesse trecho do discurso do Padre Jaime Crowe percebemos o caminho 

trilhado por ele para promover o processo de transformação daquela realidade de 

morte que a maior parte da população do Jardim Ângela enfrentava.   Essa 

situação está descrita na sequência do mesmo discurso posto a seguir: 

Nem tudo são flores no Jardim Ângela. Num dia útil qualquer durante o 
horário comercial, ao circular pelo Jardim Nakamura (bairro do Jardim 
Ângela) o cenário é desolador: Dezenas de jovens desempregados 
jogam bola na quadra da escola ou simplesmente matam o tempo 
conversando nas portas de suas casas ou em “praças”. Lá, o 
desemprego alcança preocupantes 50% da população economicamente 
ativa, segundo o IBGE. A violência ainda está presente. De acordo com 
um jovem morador do Nakamura “Na rua 2 o chicote estala…” diz ele em 
referência a uma rua conhecida por ser palco de conflitos violentos. Ainda 
há muito a ser feito, mas o progresso alcançado mostra que é possível 
melhorar as condições de vida nas periferias de São Paulo. No final de 

                                                 
2http://nbjolpuc.wordpress.com/2007/09/29/jardim-angela-contrariando-a-estatistica/  - 
pesquisado em 19/04/2012 
*Fonte: Fundação SEADE  
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outubro o Jardim Ângela sediará, juntamente com o distrito do Grajaú, 
também na zona sul, o III Fórum Social Sul, com o tema “Uma outra 
periferia é possível, necessária e urgente!”, mostrando que o distrito 
continua sendo referência de mobilização e articulação popular.   Mano 
Brown, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura nos lembra 
que “sem a ajuda e envolvimento da comunidade, não muda nada. 
Porque a assistente social conhece 70% da realidade do local. O cara da 
ONG conhece 80. Só quem sabe 100% mesmo é o morador, nascido e 
criado lá”3.    

 É essa realidade de morte que o Padre Jaime Crowe, movimentado pela 

sua compreensão de Deus e de Sua Vontade, se propõe modificar.      

 

1.1 COMPREENDENDO O TRABALHO DA PARÓQUIA E DA SOCIEDADE 

SANTOS MÁRTIRES À LUZ DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DE OUTRAS 

ÁREAS DO CONHECIMENTO  

 

 Analisar a biografia de um sujeito e de uma comunidade ligados à Religião 

no campo da Psicologia Educacional, exige a priori, perceber qual a interface entre  

a Religião e a Psicologia Educacional.   Cremos que existe uma fronteira entre 

uma e outra área que, às vezes, se misturam que é, exatamente, o campo da 

aprendizagem humana pois, crer é, também, um aprendizado, ou seja, crer é, 

também, uma experiência educacional na medida em que se deve compreender a 

fé que se professa para, exatamente, melhor professá-la.   

 Nesse sentido, acreditamos que as práticas religiosas respaldadas pela  

Teologia da Libertação têm muito a dizer para a Psicologia da Educação, assim 

como, a Psicologia da Educação tem muito a dizer para as práticas religiosas 

provenientes da Teologia da Libertação. 

 O sujeito inserido numa comunidade eclesial ou religiosa tem algumas 

possibilidades para garantir o seu desenvolvimento humano.   Esta preocupação 
                                                 
3 http://nbjolpuc.wordpress.com/2007/09/29/jardim-angela-contrariando-a-estatistica/  - 
pesquisado em 19/04/2012 
*Fonte: Fundação SEADE       
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de compreender a fronteira entre a Psicologia Educacional e a Teologia não é 

nova e, já foi objeto de estudo e de discussão - direta ou indiretamente - de Erich 

Fromm, Jung, Rogers, Vygotsky, Durkheim e Marx.   No campo da aprendizagem 

e da formação do sujeito, há interfaces entre esses dois campos do saber.    

 O ser humano experimenta na sua vida cotidiana, uma ambivalência da dor 

no prazer e do prazer na dor.   Esse processo passa por uma aprendizagem que, 

muitas vezes, é subsidiada por uma religião e, outras vezes, por um processo de 

aprendizagem fora das experiências religiosas.   No entanto, é importante lembrar 

que o foco do nosso trabalho é refletir a contribuição da religião num processo de 

aprendizagem que repercute na formação da existência humana, ou seja, na 

subjetividade. 

O fiel que se pôs em contato com o seu deus não é apenas um homem 
que percebe verdades novas que o descrente ignora, é um homem que 
pode mais.   Ele sente em si mais força, seja para suportar as 
dificuldades da existência, seja para vencê-las.   Está como que elevado 
acima das misérias humanas porque está elevado acima de sua condição 
de homem; acredita-se salvo do mal, seja qual for a forma, aliás, que 
conceba o mal (DURKHEIM, 1996, p. 459) 

 O ser humano, no seu desenvolvimento, sempre necessita estabelecer uma 

relação entre a subjetividade e a objetividade.   Por um lado, o mundo religioso, 

por meio de seus rituais, ajuda o sujeito a lidar com essas duas dimensões e, por 

outro lado, a Psicologia Educacional que tem como foco ajudar as pessoas com 

dificuldades de articular e integrar essas mesmas dimensões da subjetividade e 

objetividade, acabam apresentando pontos em comum.  

 Diante disso, acreditamos que o conceito de Aprendizagem Significativa do 

psicólogo americano Carl Rogers é expressivo quando ele afirma a sua 

compreensão sobre tal Aprendizagem: 

... Por aprendizagem significativa entendo aquela que provoca uma 
modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação da 
ação futura que escolhe ou nas suas atitudes e na sua personalidade.   É 
uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de 
conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as parcelas da 
sua existência (ROGERS, 2009, p. 322) 
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 Aqui, percebemos que uma aprendizagem que pretenda produzir no 

indivíduo mudanças significativas necessita ir além da mera transmissão de 

conteúdos programáticos e específicos, o que seria próprio das Escolas, dos 

Espaços Formais de Educação.    Para poder ir além, ela terá que auxiliar na 

produção de sentidos e, para tanto, será importante que faça sentido para aquele 

que a busca.    

 Não basta aprender por aprender mas, o mais importante é que o indivíduo 

consiga compreender o “para quê” se vai aprender.   Como afirma o mesmo autor 

citado anteriormente ao recordar a fala de um de seus professores ao final de 

suas aulas: “Não sejam um vagão de munições; sejam uma espingarda!” 

(ROGERS, 2009, p. 323).   Os conhecimentos adquiridos não devem ser 

guardados mas, ao contrário, precisam proporcionar condições de atuação sobre 

o meio que se vive, isto é, precisam ser utilizados. 

 A grande questão que o mundo contemporâneo se faz à respeito de como 

pode haver um processo de convivência humana saudável é respondida a partir 

do encontro ou da descoberta do sentido existencial que, pode ter suas raízes, 

nas potencialidades do indivíduo e no contexto social no qual está inserido.   Mais 

uma vez, podemos citar Rogers que afirma ser “importante permitir ao aluno, seja 

em que nível do ensino for, estabelecer um real contato com os problemas 

importantes de sua existência, de modo a distinguir as questões que pretende 

resolver” (ROGERS, 2009, p. 330). 

 A prática religiosa cristã, a nosso ver, integra esses dois contextos: o sujeito 

que tem que fazer a sua escolha e estabelecer um encontro com Jesus e, ao 

mesmo tempo, a sua opção de fé que deve se realizar num contexto comunitário.   

Esse fato, retroalimenta o indivíduo que escolhe e a comunidade que oferece as 

oportunidades. 

 Assim, nossa preocupação não é discutir a práxis teológica da Teologia da 

Libertação mas, é capturá-la enquanto meio e possibilidade de influenciar a 
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construção de valores na comunidade e na sociedade.   Esses valores interferem, 

de forma vital, no agir das pessoas e das organizações.    

 Assim, um dos exemplos que podemos citar e que norteia essa dissertação 

é o trabalho desenvolvido pela Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires que, 

além dos fundamentos da Psicologia Educacional, será melhor compreendido à 

luz dos princípios que norteiam a Teologia da Libertação.    

 Aqui, é importante ressaltar que a Teologia enquanto conhecimento ou 

ciência não nasce de uma hora para outra mas, ao contrário, é uma reflexão sobre 

Deus situada num tempo e num espaço específicos, em condições concretas de 

vida de um grupo que passa a pensar Deus dentro e a partir de sua experiência de 

vida.   A Teologia emerge de um contexto histórico: 

Ela é o momento teórico da prática pastoral de uma Igreja concreta.   Se 
há uma Teologia da Libertação, significa que uma Igreja determinada se 
comprometeu numa prática pastoral libertadora.   É dentro do interior de 
uma Igreja que se explica uma teologia (LIBANIO, 1987, p. 49). 

 Por mais paradoxal que pareça, a busca da liberdade é algo que se 

desencadeia em momentos de profundo cerceamento da mesma.   Em meio a 

situações de opressão, de violência, de negação de direitos, de morte, entre 

outras, pessoas e/ou grupos se organizam e, a partir de reflexões sobre a 

realidade, organizam a sociedade desencadeando com isso, um processo 

libertador.  A percepção da vida negada para muitos e aprisionada nas mãos de 

poucos se torna a pedra de toque para o desenrolar de uma luta que visa a 

participação de todos nos bens da criação. 

Terreno propício para o nascimento de uma consciência libertária é 
paradoxalmente a intensificação da dominação e opressão.   É dentro do 
cativeiro que a voz do oprimido clama por libertação.   E essa opressão 
na América Latina foi intensificada pelo rápido avanço do capitalismo 
depois da Segunda Guerra Mundial.   Em sua forma selvagem, 
comandado pelos grandes centros econômicos, modernizou-se 
rapidamente, aumentando a exploração da força de trabalho.   Criaram-
se enormes massas de pobres, marginalizados, oprimidos no continente 
latino-americano (LIBANIO, 1987. p.50-51) 
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 Autores como Libanio, Freire e Souza Neto mostram que a influência da 

Teologia da Libertação nos Movimentos Sociais, nas Comunidades Eclesiais de 

Base, nas Práticas Pedagógicas Alternativas, no Fórum Social Mundial colaborou 

para a construção de um ordenamento jurídico no Brasil e na América Latina de 

defesa dos direitos humanos.   A educação, em todas as suas dimensões, tem 

muito dessa influência.   Uma vez perguntaram para Paulo Freire qual era o 

objetivo da educação.   Disse ele: “A formação do homem novo!”   Tal afirmação 

está profundamente enraizada na afirmação e orientações de São Paulo Apóstolo.     

 É nesse sentido que para Freire, os oprimidos e os subalternos são os que 

melhor reúnem condições para compreender a realidade de opressão e produzir o 

seu processo de libertação. 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender 
o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor 
que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir 
compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não 
chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento 
e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela 
finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual 
se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo 
quando esta se revista da falsa generosidade referida (Freire, 1983, p. 
32).    “[...] Só eles podem denunciar a ordem que os esmaga e, na práxis 
da transformação dessa ordem, anunciar um mundo novo a ser refeito 
constantemente” (Freire, 1980, p. 112) 

 Dessa forma, podemos afirmar, também, que todo o trabalho desenvolvido 

pela Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires – ambas sob a coordenação do 

Padre Jaime Crowe - pode ser compreendido por meio das teorias da Educação 

Social.   De acordo com essa modalidade de Educação, o meio em que se vive, 

bem como as práticas que visam a educação aí desenvolvidas, acabam por 

interferir, de maneira concreta, no desenvolvimento do sujeito que aprende.  

... Entretanto, fora e além da escola existem diversas formas de 
educação igualmente significativas e influentes.   Em muitos casos a 
população socialmente excluída, especialmente crianças, adolescentes e 
jovens, encontram em organizações e outros ambientes mais ou menos 
formais o apoio indispensável para superar as suas condições.   São 
associações, clubes, obras sociais e uma infinidade de locais aonde têm 
experiências relativas à educação, ao esporte, ao trabalho, ao lazer e à 
cultura por meio de uma riqueza de metodologias, trabalhos e ações.   
Em outras palavras, a escola é indispensável, mas não suficiente, isto é, 
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não se pode jogar sobre seus ombros toda a luta contra a exclusão social 
(CALIMAN, p. 99 e 100)4 

 Acreditamos que uma análise pela perspectiva da Psicologia da Educação, 

da Pedagogia Social e da Teologia da Libertação dos trabalhos desenvolvidos na 

Paróquia e na Sociedade Santos Mártires nos ajudará a encontrar alguns 

procedimentos e ferramentas para trabalhar com as comunidades no sentido de 

reduzir a prática da violência.    

 Além do esforço dos oprimidos, o trabalho desenvolvido pelos seus aliados 

colabora no processo de libertação e transformação social dos mesmos.   Esse 

trabalho realizado por aliados dos que se encontram em situação de exclusão 

social – que aqui chamaremos de Intervenção Psicossocial – se dá, justamente, 

para reduzir ou prevenir situações de vulnerabilidade, melhorando as condições 

humanas, e, para isso, requer uma abordagem interdisciplinar.   Sarriera define 

intervenção psicossocial da seguinte maneira: 

A intervenção psicossocial é, dessa maneira, um trabalho de relação 
direta entre facilitador-interventor com o grupo-alvo, que incide em 
transformações nas histórias, ou melhor, na vida cotidiana, espaço onde 
as histórias pessoais, grupais ou coletivas ocorrem (SARRIERA, 2004, p. 
25) 

 Podemos dizer que esse tipo de intervenção, diferentemente da Psicologia 

Individual, se sustenta na prevenção e educação, na promoção e otimização, no 

fortalecimento dos recursos e potencialidades dos grupos e coletivos sociais 

(Espinosa, 2004). 

 Hoje, a UNESCO tem mostrado que milhares de Comunidades estão 

dominadas pelas mais diferentes práticas de violência que vão desde as 

organizações criminosas - como tráfico - até os desentendimentos étnicos entre 

elas.   No Brasil, alguns estudos têm demonstrado que as regiões aonde a Igreja 

Católica ou Protestante possuem um trabalho comunitário tem contribuído, 

significativamente, para mudar e alterar as condições de existência dessas 

Comunidades.  
                                                 
4 http://www.eventosunisal.com.br/evento2010/anais/palestra.pdf#page=99 (acesso em 22/08/12)  
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Os esforços pastorais orientados para o encontro com Jesus Cristo vivo 
deram e continuam dando frutos. Entre outros, destacamos o seguinte: 
[...] A Doutrina Social da Igreja constitui uma riqueza sem preço, que tem 
animado o testemunho e a ação solidária dos leigos e leigas, que se 
interessam cada vez mais por sua formação teológica como verdadeiros 
missionários da caridade, e se esforçam por transformar de maneira 
efetiva o mundo segundo Cristo. Hoje, inumeráveis iniciativas leigas no 
âmbito social, cultural, econômico e político deixam-se inspirar pelos 
princípios permanentes, pelos critérios de juízo e pelas diretrizes de ação 
provenientes da Doutrina Social da Igreja. Valoriza-se o desenvolvimento 
que tem tido a Pastoral Social, como também a ação da Cáritas em seus 
vários níveis, e a riqueza do voluntariado nos mais diversos apostolados 
com incidência social (Documento de Aparecida, n. 99 f) 

 Dessa forma, é possível dizer que o trabalho daquele (a) que se põe à 

serviço da Educação Social poderá se tornar um mecanismo de modificação do 

espaço comunitário, bem como do agir do sujeito que aprende, favorecendo a 

“formação integral deste último” (MACHADO, 2011, p.117). 

 Assim, a educação se faz na ação e reflexão através da palavra que deve 

gerar diálogo que é “encontro dos homens mediatizados pelo mundo, não se 

esgotando na relação eu-tu” (FREIRE, 2008, p. 91), mas na promoção de uma 

práxis compromissada com a transformação social. 

 Nossa reflexão tem por base, também, a concepção de educação trazida 

por Lev Semionovch Vygotsky (2006; 2009). Esse autor caracteriza os ideais de 

uma educação orientada para o desvelamento das contradições nas sociedades 

capitalistas, da divisão da educação em prática-manual e uma educação que 

forme um homem crítico e que faça desenvolver um clima de esperança e 

confiança superando situações limites (FREIRE, 2005). 

 Por essa ótica, Vygotsky constata que uma experiência externa repercute 

em transformações do sujeito.   Sua perspectiva nos ajuda a compreender melhor 

o impacto religioso na formação do sujeito e da comunidade.   O processo de 

internalização dos valores e da cultura no sujeito ocorre pela práxis comunitária e, 

práxis compreendida como sendo um processo dinâmico de ação – reflexão - 

ação. 
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O processo, sendo transformado, continua a existir e a mudar como uma 
forma externa de atividade por um longo período de tempo, antes de 
internalizar-se definitivamente. (...) [as funções] somente adquirem o 
caráter de processos internos como resultado de um desenvolvimento 
prolongado. Sua transferência para dentro está ligada a mudanças nas 
leis que governam sua atividade; elas são incorporadas em um novo 
sistema com suas próprias leis (Vygotsky, 2009. p. 75)  

 Acreditamos que o nosso campo de pesquisa, a saber, a Paróquia e a 

Sociedade Santos Mártires, lideradas pelo Padre Jaime Crowe, promove essa 

práxis em seus membros.   Aqui, a base fornecida pela experiência religiosa cristã 

é a responsável por todo o processo de Educação e Transformação Social. 

Experimentar Deus como aliado dos pobres, dos sofredores, dos pequenos, dos 

sem voz e vez exige comprometimento de vida com essas mesmas classes e, 

assim sendo, a luta pela libertação dessas pessoas se torna a causa fundamental 

a ser perseguida com todo afinco, empenho, esforço.   Não é possível afirmar que 

se acredita nesse Deus que a Palavra revela sem o compromisso de prolongar a 

sua Ação Salvadora no mundo. 

 

1.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

1.2.1 Justificativa 

 

 O trabalho ora apresentado se justifica pela necessidade de compreensão 

do real valor do aspecto religioso ou da vivência da fé para a formação do sujeito 

capaz de se posicionar frente à sua realidade, buscando modificá-la para melhor 

atender às necessidades da Comunidade em que vive.   Este procedimento tem 

colaborado para a formulação de políticas públicas.    

 Um princípio basilar da Constituição Brasileira de 1988 é que a comunidade 

deve participar e interferir nas decisões do governo local.   A Comunidade dos 

Santos Mártires é um exemplo disso. 
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 Além disso, esse trabalho pode ser justificado pela importância de 

incrementar a discussão sobre os diferentes espaços aonde a Educação pode 

acontecer e, as diferentes formas de produção da mesma: não apenas nas 

Instituições Educacionais  Formais, com seus Currículos pré-estabelecidos mas 

também nas práticas comunitárias, nas igrejas, nas famílias, no trabalho, no 

convívio com os outros... enfim em qualquer local aonde se lute pelo resgate da 

dignidade e cidadania de todos. 

 O reflexo dessa busca por melhorias apresenta respaldo nas diversas 

propostas que se dedicam a elaborar e a executar ações efetivas e eficazes nos 

campos educativos e sociais, visando uma integração humanista.   Tal integração 

é defendida por autores com tais características como Vygotsky, Dussel e Freire, 

que apresentam questões sobre a necessidade e a capacidade humana em mudar 

o seu ambiente. 

 

1.2.2 Objetivos 

 

 O objetivo geral do trabalho foi compreender os possíveis impactos da 

práxis que a Experiência Religiosa Cristã possui na Transformação Social e 

Formação Moral dos Indivíduos.   Neste sentido, buscamos resgatar e analisar 

esta situação a partir da história de vida pastoral do Padre Jaime Crowe no Jardim 

Ângela, zona sul da cidade de São Paulo, no período de 1987 à 2010.  

 No sentido de aprofundar o objetivo geral, definimos como específicos: a) 

compreender os impactos da Comunidade Paroquial Santos Mártires na 

formulação de Programas Sociais de Proteção às Pessoas em situação de 

Vulnerabilidade e Risco Pessoal e Social; b) perceber a importância do trabalho do 

Padre Jaime para a transformação social do Jardim Ângela; c) entender de onde 

vem a força motivadora do Padre em questão que o fez e faz tão necessário na 

criação dos serviços de caridade. 
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1.2.3 Problema 

 

 Diante desses objetivos, o presente trabalho buscará responder ao 

problema que norteará a dissertação, a saber: “Existe uma relação entre 

Experiência de Fé Cristã e o Processo de Construção e Transformação do Tecido 

Social no entorno da Comunidade Eclesial?   Se sim, de que forma este processo 

ocorre e como podemos percebê-lo?”  

 

 

1.2.4: Hipótese 

 

 Todo esse trabalho se pauta na seguinte hipótese: a prática cristã interfere 

no processo de socialização, convivência humana e aprendizagem, produzindo 

um tecido social.   A experiência cristã tende a impulsionar o sujeito para a prática 

da solidariedade, do compromisso ético consigo, com o outro e com o planeta.   A 

religião traz nas suas entranhas a ética do cuidar e junto um conjunto de valores 

que pode constituir as exigências de uma educação libertária.   Os princípios de 

uma pedagogia libertária passam por opções para superar a relação entre 

oprimido e opressor.   Essa é uma posição política. 

 Os objetivos, o problema e a hipótese serão discutidos neste trabalho a 

partir das teorias apresentadas pela Teologia da Libertação, pela Filosofia da 

Libertação, pela Pedagogia Social, pela Psicologia da Libertação e pela Psicologia 

Educacional.   Autores como Paulo Freire, Vygotsky, Martín-Baró, Carl Rogers, 

Henrique Dussel e João Batista Libaneo fornecerão o suporte teórico para tal 

discussão. 

 

1.2.5: Método e Procedimentos de Recolhimento de Da dos   
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 O trabalho, ora apresentado, utilizou como método de pesquisa a História 

Oral.   Esta, de acordo com Sônia Maria de Freitas consiste “num método de 

pesquisa que utiliza a técnica de entrevista e outros procedimentos articulados 

entre si, no registro de narrativas da experiência humana” (2006. p.18).  É 

importante ressaltar que dentro deste Método da História Oral, o caminho que 

utilizamos foi o gênero História Oral Temática, pois: 

Com a História Oral Temática, a entrevista tem caráter temático e é 
realizada com um grupo de pessoas, sobre um assunto específico.   Essa 
entrevista – que tem caráter de depoimento – não abrange 
necessariamente a totalidade da existência do informante.   Dessa 
maneira, os depoimentos podem ser mais numerosos, resultando em 
maiores quantidades de informações, o que permite uma comparação 
entre eles, apontando divergências, convergências e evidências de uma 
memória coletiva, por exemplo (FREITAS, 2006. p. 21-22) 

 A opção pelo gênero acima citado se deve ao fato de que as entrevistas 

foram mais um documento utilizado na confirmação da hipótese que norteou esse 

trabalho.   Às entrevistas, se somaram o estudo bibliográfico e outros documentos 

sobre o tema, de modo que se realizou um cruzamento de dados possibilitando, 

assim, a confirmação ou negação da hipótese apresentada.   O entrevistador, 

neste caso, se comprometeu a esclarecer o ponto específico que pretendeu 

pesquisar.    

Alguns trabalhos acabam valendo-se do produto da entrevista como se 
fosse apenas mais um documento, na busca de esclarecimentos sobre o 
tema estudado.   Nesses casos, o grau de atuação do entrevistador como 
o condutor dos trabalhos fica mais explícito... Por partir de um assunto 
específico e previamente estabelecido, a História Oral Temática se 
compromete com o esclarecimento ou opinião do entrevistador sobre 
algum tema definido.   A objetividade, portanto, é mais dirigida, ainda que 
seja inviável supor objetividade absoluta em expressões da fala 
espontânea.   A hipótese de trabalho neste ramo da História Oral é 
testada com insistência e, por isso, o recorte do tema deve ficar de tal 
maneira explícito que conste das perguntas a serem feitas ao 
colaborador (MEIHY e RIBEIRO, 2011. p. 88) 

 É importante ressaltar que nesse gênero de História Oral, a utilização de 

um roteiro ou questionário para as entrevistas foi fundamental.   Esse roteiro foi o 

responsável por nortear as entrevistas de modo que as mesmas pudessem 

apresentar dados que, de fato, confirmassem ou negassem, as hipóteses do 
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trabalho.   Tal roteiro ou questionário foi apresentado com antecedência aos 

entrevistados para que houvesse um melhor preparo dos mesmos para as 

entrevistas. 

 No trabalho em questão, as entrevistas se pautaram por:  

perguntas indiretas e dedutivas uma vez que tal procedimento, de maior 
complexidade que as entrevistas com questões diretas e dedutivas, 
oferecerá a oportunidade de contextualização das questões, seguindo 
uma ordem de importância, com capacidade de inscrever os tópicos 
principais em análises do narrador (MEIHY e RIBEIRO, 2011. p. 89) 

 Essa técnica de entrevista semi-estruturada oferece ao pesquisador 

condição de considerar a “participação do sujeito como um dos elementos de seu 

fazer científico e reúne características que ressaltam no fornecimento de 

informações” (TRIVIÑOS, 1994. p. 139). 

 Para o presente trabalho, a entrevista semi-estruturada correspondeu a 

uma conversa formal, estruturada sobre perguntas pré-estabelecidas, enquanto 

perguntas norteadoras, sem, porém, anular as possibilidades de intervenções 

informais, que proporcionaram maior liberdade para o informante, deixando-o mais 

à vontade, sem porém, retirar do entrevistador a possibilidade de interferência 

caso tenha percebido tal necessidade, sobretudo, no sentido de retomada do tema 

proposto.  

 Essa técnica de entrevista se justificou pelo fato de possibilitar novas 

interferências para o esclarecimento de pontos coincidentes e divergentes entre si. 

Também, apresenta alto grau de liberdade na expressão dos pensamentos e 

experiências do entrevistado que acaba por desenvolver co-participação com o 

investigador na elaboração do conteúdo do trabalho.  

Entrevistas sempre revelam eventos desconhecidos ou aspectos 
desconhecidos de eventos conhecidos: elas sempre lançam nova luz 
sobre áreas inexploradas da vida diária... Fontes orais contam-nos não 
apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar 
fazendo e o que agora pensa que fez (PORTELLI,1997 p. 31) 
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 A entrevista foi feita com o Padre Jaime Crowe, protagonista da história e 

Pároco da Paróquia Santos Mártires e com mais três agentes de pastoral da 

Paróquia Santos Mártires e três coordenadores dos serviços desenvolvidos pela 

Sociedade Santos Mártires.   Para possibilitar uma avaliação mais crítica dos 

dados trazidos pelos entrevistados que atuam diretamente na Paróquia ou na 

Sociedade Santos Mártires, realizamos mais 02 entrevistas com pessoas do Poder 

Público que foram gestores ou supervisores dos programas desenvolvidos pela 

Sociedade Santos Mártires e que, atualmente, não possuem mais vínculos com o 

Padre Jaime Crowe e os trabalhos da Sociedade Santos Mártires. 

 Analisamos, também, documentos (jornais e sites da Internet) que 

ofereceram pareceres sobre os trabalhos sociais desenvolvidos pela Sociedade 

Santos Mártires, além de artigos científicos e livros acadêmicos.    

 Segundo os especialistas que utilizam a análise de documentos, o 

pesquisador deve estar atento para extrair o maior número de informações 

possível pois os mesmos ajudam, de uma forma ou de outra, na reconstrução da 

história vivida.   Neles, é possível reconstituir o passado, nos permitindo levantar 

algumas questões para explicitar melhor o foco da pesquisa.   “A análise 

documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões e hipóteses de interesse” (CAULLEY apud LÜDKE e ANDRE, 1986:38). 

 No caso em questão, queremos compreender os possíveis impactos da 

práxis que a Experiência Religiosa Cristã possui na Transformação Social e 

Formação Moral dos Indivíduos.   Esse processo é uma das preocupações da 

Psicologia Educacional no que se refere à formação moral do sujeito e da 

comunidade, bem como de seus processos de aprendizagem. 

 A nossa pesquisa não pretende ser uma pesquisa documental porém, 

entendemos que a análise de documentos poderá nos ajudar a compreender 

melhor os depoimentos orais fornecidos pelos entrevistados.   Iremos utilizar as 

informações dos documentos apenas, no sentido de explicitar os dados trazidos 

pelos entrevistados.  
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 Tudo isso, permitiu, de uma forma ou de outra, a verificação de como a 

ação religiosa interfere no processo de socialização e de construção de um novo 

tecido social produzindo, assim, novas subjetividades. 

 Sabemos que o método de pesquisa da história oral pode trazer, por um 

lado, a ampliação das informações e, por outro lado, alguns acontecimentos 

podem ficar um tanto quanto obscuros ou tendenciosos.   Isto se dá porque a 

memória pode ter perdido alguma coisa ou porque o próprio sujeito do processo 

não o tenha compreendido.   

A Memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e nesse sentido, 
ela está em constante evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 
vulneráveis a todos os usos e manipulações, suscetível de longas 
latências e de repentinas revitalizações... a memória é um fenômeno 
sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história é a 
reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. 
É uma representação do passado (NORA, 1993 p. 9) 

  Nesse sentido, os documentos podem ajudar a esclarecer algumas lacunas 

pois, a memória de fatos e histórias passados, não necessariamente, é capaz de 

reter todas as informações.   Apolinário amplia a definição de documento, 

afirmando que o mesmo é: 

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 
unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova.    Incluem-se 
nesse universo os impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e 
sonoros, as imagens, entre outros” (APOLINÁRIO, 2009: 67) 

 Dessa forma, a utilização de documentos poderá ser de grande valia para a 

pesquisa e, o seu uso deve ser incrementado pelo pesquisador.   Os documentos 

podem oferecer uma riqueza de detalhes do assunto pesquisado por conta de 

possibilitar o resgate e a melhor compreensão do objeto de estudo, sobretudo 

quando necessitamos fazer a contextualização histórica e sociocultural do mesmo.   

Esse é um caminho interessante quando se trabalha com o resgate de uma 

história de vida: 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 



 32 

todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 
insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 
relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 
totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. 
Além disso, muito freqüentemente, ele permanece como o único 
testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente 
(CELLARD, 2008: 295) 

 A articulação dos depoimentos com outros documentos não foi para 

verificar se houve falseamento ou não nos depoimentos.   O que pretendemos foi 

perceber em que circunstâncias se deu a produção das conquistas sociais; de que 

forma os sujeitos reagiram e se articularam para determinados fins; o que moveu 

as pessoas a escolherem determinados caminhos e como que tais pessoas, 

organizando uma comunidade puderam, juntas, impactar as comunidades do 

entorno e o Poder Público. 

 Gramsci nos ajuda a compreender esse movimento dialético quando afirma 

que quando um sujeito se torna um Intelectual Orgânico e tem um compromisso 

ético, ele modifica o seu entorno, assim como o seu entorno o modifica.   Aqui, 

não se trata de uma auto-valorização do Padre Jaime Crowe mas, de perceber os 

impactos de sua ação.   Por isso é que assumimos a perspectiva da práxis. 

 O sujeito se mobiliza a partir de suas emoções e sentimentos, alegrias e 

esperanças no sentido de modificar a si mesmo e os outros.   Essa é uma das 

novidades que encontramos na obra de Paulo Freire.   O sujeito não é uma coisa 

mas é alguém que escreve uma história e, não há história neutra pois toda história 

é carregada de tendências ideológicas. 

 O que buscamos foi compreender o impacto de uma determinada biografia 

e que teve como desdobramentos a construção de um tecido social e a influência 

na formulação de políticas públicas.   Acreditamos que o método de História Oral é 

o que melhor reúne as condições para isso, sobretudo num contexto de violência, 

de criminalidade e de fragilidade do Estado como é a situação do Jardim Ângela.   

 Ao estudar a biografia do Padre Jaime Crowe tiramos alguns dos 

escombros que impediam uma leitura mais apurada daquela comunidade e 
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capturamos como que dentro de uma situação de violência, a práxis religiosa, 

desenvolvida por um sujeito, pôde alterar um determinado contexto. 

 Esse resultado da influência do trabalho do Padre Jaime Crowe na 

comunidade está descrito em alguns documentos, artigos, livros.   O que 

trouxemos não foram, apenas, os resultados pois o que desvelamos foi a práxis, o 

processo desenvolvido. 

 Informamos que a Paróquia Santos Mártires pertence à Igreja Católica 

Apostólica Romana e a Sociedade Santos Mártires possui um caráter civil que 

acolhe todos os programas sociais que a Paróquia desenvolve pois, uma vez que 

a Paróquia possui um caráter canônico e eclesial, ela necessita de um amparo 

jurídico para poder celebrar as suas parcerias no campo das políticas sociais. 

 Após apresentação e esclarecimento do Termo de Consentimento para 

cada entrevistado, foram feitas as entrevistas.   Elas foram transcritas (pelo 

entrevistador) e conferidas (pelos entrevistados) posteriormente.   Após tal 

conferência, os entrevistados assinaram um termo de doação dos depoimentos 

para que o trabalho fosse elaborado, utilizando-se dos dados ali apresentados.    

 Esses dados foram submetidos à uma análise de conteúdo, permitindo 

inferências que auxiliassem na confirmação ou negação da hipótese aqui 

apresentada, conforme as exigências do método de História Oral e respeitando os 

procedimentos do Comitê de Ética.   Utilizamos, também, documentos, jornais, 

revistas, fotos, sobretudo, aqueles que o pesquisador encontrou. 

 Também, com a análise do material das entrevistas e de outros 

documentos encontrados, buscamos captar princípios das teorias que norteiam 

essa dissertação, a saber: Pedagogia Social, Psicologia da Educação, Psicologia 

Social, Psicologia da Libertação, Teologia da Libertação e Filosofia da Libertação, 

nas ações desenvolvidas pela Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires.  
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 Para que o trabalho atinja seus objetivos, o mesmo consta, além dessa 

introdução, de mais 04 capítulos e das considerações finais. 

 O primeiro capítulo tem como finalidade problematizar, do ponto de vista 

teórico, a possibilidade de libertação dos oprimidos, demonstrando como isso 

acontece na perspectiva dos teóricos da libertação.   O foco é levantar alguns 

apontamentos teóricos e metodológicos para compreender melhor a biografia de 

um educador social e, ao mesmo tempo, a sua inserção numa determinada 

comunidade de fé.   Nesse sentido, categorias analíticas como libertação, oprimido 

e opressor, religião, convivência humana, lutas, protagonismo, direitos humanos, 

políticas públicas foram essenciais para a compreensão do projeto de vida do 

Padre Jaime Crowe; 

 No segundo capítulo apresentamos o estado da arte, das categorias 

norteadoras do trabalho, tais como, a religião, a dinâmica da história do povo de 

Deus, a aprendizagem humana, a formação do sujeito, os processos de 

socialização, a formação moral, a dinâmica comunitária e a discussão sobre como 

experiência religiosa, práxis religiosa, transformação social serão postas em 

evidência.   Isso, à luz dos principais documentos da Igreja Católica – sobretudo 

pós Concílio Vaticano II, das contribuições de Vygotsky, Rogers, Freire, Dussel, 

Libânio, entre outros.   O Objetivo desse capítulo é problematizar a influência da 

ação comunitária religiosa na formação do sujeito, na construção de um tecido 

social e na formulação das políticas públicas.   Acreditamos que esses aspectos 

nos ajudam a compreender a participação e a influência de uma comunidade 

eclesial na redução do processo da violência; 

 No Capítulo III apresentamos o processo metodológico, conforme 

anteriormente descrito, acrescentando que, as entrevistas foram realizadas com 

questões fechadas acerca de idade, naturalidade, curso e formação acadêmica 

(para alguns) bem como de questões abertas que buscaram identificar os motivos 

que levaram aquelas pessoas para o exercício daquela atividade, como se deu o 

desenvolvimento da mesma e a importância do Padre Jaime nos projetos;  
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 No Capítulo IV o foco foi a pesquisa de campo, a análise das entrevistas e 

dos dados e a interpretação dos resultados. A interpretação se deu a partir das 

leituras, análises do conteúdo teórico em consonância com as análises dos 

resultados dos questionários respondidos nas entrevistas;  

 Por fim, apresentamos as considerações finais que, de forma alguma, 

tiveram a pretensão de encerrar a discussão mas, ao contrário, quiseram 

contribuir com apontamentos que permitissem a compreensão da relação 

existente entre a experiência religiosa cristã e a formação de um tecido social mais 

humano, justo e igualitário. 
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2. DA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA CRISTÃ À TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: 

DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Este capítulo tem como finalidade problematizar, do ponto de vista teórico, 

a possibilidade de libertação dos oprimidos, demonstrando como isso acontece na 

perspectiva dos teóricos da libertação.   O foco é levantar alguns apontamentos 

teóricos e metodológicos para compreender melhor a biografia de um educador 

social e, ao mesmo tempo, a sua inserção numa determinada comunidade de fé.  

 Nesse sentido, categorias analíticas como libertação, oprimido e opressor, 

religião, convivência humana, lutas, protagonismo, direitos humanos, políticas 

públicas se tornam essenciais para a compreensão do projeto de vida do Padre 

Jaime Crowe.    

 Cabe ressaltar que um projeto de vida é construído ao longo da existência 

humana de um indivíduo.   Como veremos na biografia do Padre Jaime Crowe, há 

momentos em que esse projeto vai ficando claro, outras vezes, obscuro mas, a 

cada passo de sua vida, a clareza vai ganhando força.    

 Nesse trabalho não estamos partindo do pressuposto de uma certa 

perspectiva marxista dos processos de uma revolução mas, buscamos os 

elementos que sustentam uma libertação na comunidade e na vida cotidiana das 

pessoas a partir de uma experiência religiosa cristã que, em muitos casos, tende a 

impulsionar o homem e a mulher que fazem tal experiência para este processo 

libertador.    

 Souza Neto constata que pensar na transformação ou na libertação apenas 

a partir da perspectiva das estruturas sociais pode ser um equívoco assim como 

pensar nela somente a partir das relações cotidianas.   Ele assume a perspectiva 

gramsciana em que o indivíduo pode transformar o seu meio e o seu cotidiano, 

assim como o cotidiano pode alterar e modificar o indivíduo.   Essa perspectiva 

também repercute nas diferentes estruturas sociais e vice versa, além de 
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contribuir para uma melhor compreensão e, automaticamente, vivência dos textos 

evangélicos.   

... O pensamento não é nada sem o envolvimento do homem e sem o 
movimento das forças sociais, econômicas, políticas e culturais.   Este 
conjunto, de uma forma ou de outra, ajuda a compreender e a interpretar 
os textos bíblicos.   O Evangelho ilumina a vida.   E a realidade social e 
da vida iluminam o Evangelho, que está para a vida assim como a vida 
está para o Evangelho.   A missão do batizado é aprofundar e viver os 
Mistérios da Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus 
(SOUZA NETO e SCHRAMM, 2005. p. 19) 

 As experiências comunitárias têm afetado, não só o sujeito em seu 

cotidiano, como também, tem modificado as estruturas sociais.   Segundo Souza 

Neto, autores como Gramsci, Lefevre e Helle têm mostrado que as mudanças 

nascem tanto do interior das experiências comunitárias como das grandes 

estruturas sociais, tais como: partidos, estruturas econômicas, religiosas, entre 

outras.    

 Na América Latina, como é possível observar a partir de uma leitura de 

Dussel, as lutas das Comunidades Eclesiais de Base, dos Movimentos Sociais 

como os “Sem Terra”, os “Campesinos”, os “Grupos de Rua”, os “Grupos de 

Reflexões Bíblicas”, entre outros, todos produziram um tecido e um caldo cultural 

que desembocaram, de uma forma ou de outra, nos arranjos dos direitos humanos 

e das políticas públicas.   Nos parece que esta foi a estratégia dos oprimidos da 

América – Latina para enfrentar as diferentes formas de Ditaduras. 

 No Antigo Testamento, o Livro do Êxodo descreve que o Senhor escutou os 

reclamos e clamores do povo e, indica Moisés para gerenciar essa situação, no 

sentido de organizar as lutas.   Esse é o papel do Intelectual Orgânico.   Os 

Intelectuais Orgânicos ou Educadores Sociais ou Líderes Comunitários têm um 

papel vital na organização e avanço dessas lutas. 

O processo de formação e o campo de atuação do educador social são 
marcados por experiências de injustiça, perdas e dor, embates 
ideológicos, ações de grupos organizados e disputas políticas e 
religiosas.   Tal contexto sóciopolítico exige do educador a capacidade de 
se apropriar da realidade e de nela intervir pedagogicamente, de mediar 
relações entre indivíduos, famílias e instituições, de modo a abrir 
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perspectivas para o bem-estar individual e social (SOUZA NETO, 2011. 
p. 53) 

 Nesse trabalho podemos visualizar os paradigmas do Intelectual Orgânico 

no Padre Jaime.   O Intelectual Orgânico, nesse caso, como diria Paulo Freire, é 

um sujeito profundamente molhado do espírito do seu povo e visceralmente 

lameado das lutas e sofrimentos do mesmo.    

 Isso faz com que lideranças da América Latina, como o Padre Jaime, não 

percam o rumo da história.   Lutam arduamente pela libertação do seu povo, da 

sua comunidade, pois, como diriam os poetas, “têm cheiro e marcas do seu povo”.   

Quem se encontra com um bom líder logo percebe de que lugar vem, quais são as 

suas causas e o cheiro do seu grupo. 

 Para desenvolver uma compreensão dessas problematizações, resolvemos 

organizar esse capítulo em quatro itens, a saber: 1) Caminhos para a 

transformação social: a aprendizagem humana e a utopia da libertação; 2) 

Tomando consciência da relação opressor e oprimido em nossa sociedade; 3) As 

organizações populares – movimentos sociais - como um caminho possível de 

transformação social e, 4) A contribuição da Teologia da Libertação na formulação 

de uma Cultura de Direitos. 

 Partindo das contribuições de autores como Paulo Freire, Antonio Gramsci, 

Enrique Dussel, Ignacio Martín-Baró, João Batista Libanio, Karl Rogers, Lev S. 

Vygotsky, entre outros buscaremos apresentar um percurso lógico, alimentado 

pela aprendizagem humana e pela utopia da libertação (própria da práxis religiosa 

cristã) que nos faz pensar que um mundo novo é possível.    

 Por fim, seguindo em nossa reflexão, desvelaremos a nossa realidade 

social caracterizada pela relação oprimido e opressor e, como conseqüência de tal 

descoberta, olharemos para as organizações populares – movimentos sociais – e 

o a contribuição da Teologia da Libertação dentro da perspectiva de garantia de 

direitos aos cidadãos.    
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 Acreditamos que os teóricos escolhidos nos possibilitarão uma reflexão na 

linha da percepção de que um caminho alternativo de valorização e defesa da vida 

é possível.   Tal aporte teórico nos auxiliará na compreensão das causas que 

levaram o Padre Jaime Crowe a se tornar no bairro do Jardim Ângela um agente 

de transformação social e, por conseguinte, alguém que conseguiu e, ainda vem 

conseguindo, realizar o sonho de um mundo no qual todos sejam respeitados em 

seus direitos e a vida garantida em sua integralidade. 

 

2.1: CAMINHOS PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A APRENDIZAGEM 

HUMANA E A UTOPIA DA LIBERTAÇÃO  

 

 O mundo no qual vivemos é marcado pela triste realidade de dor, 

sofrimento e morte.   Para todos os lados que olhamos, a desesperança e a falta 

de perspectivas dominam a vida das pessoas.   Por outro lado, se olharmos para 

além das aparências, perceberemos que um facho de esperança ainda insiste em 

permanecer vivo e, guiados e movidos por tal resquício de esperança, alguns 

homens e mulheres vão se juntando, acreditando na utopia de verem surgir um 

“novo mundo”  onde as pessoas possam, de fato, viver com dignidade. 

 Mas, o que se entende por “utopia”?   Quando ouvimos o termo “utopia”, 

motivados pela compreensão comum entre as pessoas, nos vem logo à cabeça, a 

ideia de algo inalcançável, inatingível, que nunca irá acontecer por mais que haja 

esforços em prol de tal objetivo.   A utopia, nesse caso, seria uma espécie de 

“sonho irrealizável” e, na maioria das vezes, só serviria para alimentar um “mundo 

de ilusões”, desvencilhando os seres humanos dos seus reais problemas ou, de 

outra forma, promoveria a inércia, a paralisação do indivíduo, impossibilitando-o 

de seguir adiante e, mais ainda, de lutar pelas mudanças que se fazem urgentes e 

necessárias.   

 No entanto, queremos utilizar nesse trabalho o termo utopia como 

designação não de algo inalcançável, inatingível mas, ao contrário, como algo que 
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para ser alcançado e atingido requer esforços por parte daqueles que acreditam, 

de fato, na utopia que alimentam.   Na verdade, a utopia é a responsável por 

alimentar os sonhos de transformação acalentados por muitos em todos os 

momentos da história. 

 Nesse sentido, entendemos “utopia” na sua relação estreita com objetivos 

claros – distantes, sim mas, em hipótese alguma, inalcançáveis – que norteiam, 

orientam, estimulam e impulsionam os homens e mulheres de bem na luta por um 

mundo onde as desigualdades entre as pessoas desapareçam ou, no mínimo, 

sejam diminuídas.   A utopia alimenta nas pessoas os sonhos e, sem sonhos, 

ninguém consegue caminhar para frente, ninguém se sente, de fato, motivado. 

 As nossas utopias expressam a ideia de mundo que carregamos conosco e, 

por isso, elas nos estimulam a buscar soluções para as situações que vivenciamos 

e que acabam indo de encontro a tais sonhos de um mundo melhor.    

 O mundo moderno promoveu o aparecimento de reflexões à respeito das 

situações que afligem os homens e mulheres de nosso tempo.   Os temas, os 

assuntos que perpassam a vida em sociedade, com suas angústias, tristezas, 

dores e, a busca por possíveis soluções, foram e continuam sendo alvos de 

reflexão desses pensadores.   Entre eles, destacamos Paulo Freire5 e Antonio 

                                                 
5 Paulo Reglus Neves Freire, nasceu a 19 de setembro de 1921, em Recife – Pernambuco e, com 
11 anos de idade, sofrendo as conseqüências de uma vida difícil, se perguntava sobre o que ele 
poderia fazer para tornar o mundo um pouco melhor, mais bonito aonde as pessoas não 
precisassem sentir – como ele sentiu – “o estômago mordendo a si próprio” por não ter o que 
comer.  Apesar das dificuldades, com o esforço próprio e da família, formou-se muito jovem em 
Direito mas, desistiu da profissão em sua “primeira causa” ao perceber as injustiças sociais 
existentes por trás da Justiça.   Aqui, decide-se pela Educação.   Cheio de esperança busca, na 
Educação, a possibilidade de tornar o mundo mais livre e decente para todos e, é junto às pessoas 
que mais sofrem com as injustiças e necessitam da solidariedade para desenvolverem a sua 
própria humanidade, que Paulo Freire foi produzindo a sua vasta obra.   Desenvolveu um método 
de alfabetização para adultos que, em 45 dias, conseguiu alfabetizar 300 pessoas no Rio Grande 
do Norte, em 1963.   Todo o seu projeto acabou sendo abortado pela instauração do Regime 
Militar no Brasil, em 31 de março de 1964.   Tido como subversivo, passou 72 dias na prisão e, 
depois, partiu para o Exílio no Chile e, lá, escreveu sua grande obra “Pedagogia do Oprimido”, em 
1968.    

Em 1969, lecionou na Universidade de Harvard (Estados Unidos), e, na década de 1970, foi 
consultor do Conselho Mundial das Igrejas (CMI), em Genebra (Suíça). Nesse período, deu 
consultoria educacional a governos de países pobres, a maioria no continente africano, que viviam 
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Gramsci6.   Em suas obras, ambos apresentam as inquietações dos nossos 

tempos e, sobretudo, nos apresentam possibilidades de tornar a utopia, o sonho, 

em algo real.   Caminhos possíveis de mudanças nos são apresentados por esses 

autores e, dessa forma eles colaboram com a construção de um mundo melhor 

para todos os seus habitantes.   

 Pensar a história não como algo linear, em que os fatos e os 

acontecimentos vão ocorrendo uns após os outros, em uma sucessão de “causas 

e efeitos”  e, onde os homens não pudessem nada ou muito pouco fazer para 

mudar tal curso, é questionado por tais autores.   A percepção do conflito, a 

possibilidade de diálogo e de intervenção no curso “normal” da história, alimentam 

                                                                                                                                                     
na época, um processo de independência. No final de 1971, Freire fez sua primeira visita a Zâmbia 
e Tanzânia. Em seguida, passou a ter uma participação mais significativa na educação de Guiné-
Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E também influenciou as experiências de Angola e 
Moçambique.   Em 1980, depois de 16 anos de exílio, retornou ao Brasil, onde escreveu dois livros 
tidos como fundamentais em sua obra: Pedagogia da Esperança (1992) e À Sombra desta 
Mangueira (1995). Lecionou na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em 1989, foi secretário de Educação no Município 
de São Paulo, sob a prefeitura de Luíza Erundina. Freire teve cinco filhos com a professora 
primária Elza Maia Costa Oliveira. Após a morte de sua primeira mulher, casou-se com uma ex-
aluna, Ana Maria Araújo Freire. Com ela viveu até morrer, vítima de infarto, em São Paulo.  Doutor 
Honoris Causa por 27 universidades, Freire recebeu prêmios como: Educação para a Paz (das 
Nações Unidas, 1986) e Educador dos Continentes (da Organização dos Estados Americanos, 
1992). http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/biografia - acesso em 08/01/13    

 
6 Antonio Gramsci, filósofo e político italiano, teórico marxista e fundador do Partido Comunista 
Italiano (PCI), que nasceu em Ales, na Sardenha, em 23/01/1891 e faleceu, em Roma, no dia 
27/04/1937.   Frequentou a faculdade de letras da Universidade de Turim, onde entra em contato 
com a ideologia marxista e ingressa no Partido Socialista.  
Em 1919 abandona o curso para fazer política e funda o jornal de esquerda L''Ordine Nuovo. Ele 
prega a participação do proletariado na política e faz propaganda a favor da organização de 
conselhos de trabalhadores fabris. Em 1921, com outros militantes e intelectuais de esquerda, 
funda o Partido Comunista Italiano.   No ano seguinte, representa o PCI na reunião da 3ª 
Internacional, em Moscou.  
Retorna à Itália depois de ficar dois anos em Moscou e é eleito para uma vaga na Câmara dos 
Deputados tornando-se, em seguida, líder da bancada comunista. Quando Benito Mussolini 
dissolve o partido, Gramsci é detido (1926) e condenado a mais de 20 anos de prisão.  
Durante o tempo em que cumpre a pena, escreve seus 32 cadernos de reflexão, publicados 
postumamente com o título de Lettere del Carcere (Cartas do Cárcere, 1947). O conjunto da obra é 
considerado um dos mais importantes documentos políticos desse século. Gramsci passa os dois 
últimos anos de vida hospitalizado em Roma, com tuberculose. Morre em 1937, no hospital, quatro 
dias depois de obter a liberdade. 
http://www.algosobre.com.br/biografias/antonio-gramsci.html  - acesso em 08/01/13 
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em Freire e Gramsci a ideia da utopia.   Scocuglia, ao pensar sobre Freire acaba 

por ligá-lo a Gramsci nesse sentido de uma utopia possível: 

É precisamente no sentido do conflito e da formação de espaços e redes 
dialógicas de intervenção, em oposição às ideias de linearidade, de 
fatalidade e de determinismo que Paulo Freire defendeu em vários de 
seus escritos a história como possibilidade do novo, da alternância, da 
utopia da denúncia e do anúncio, do inédito viável, ou melhor, como disse 
Gramsci, da contra-hegemonia (SCOCUGLIA In MAFRA, 2009, p. 117- 
grifos nossos). 

 A compreensão da história, nesse sentido descrito acima, exigirá uma 

mudança de parâmetros e, portanto, um novo aprendizado.    

 Há nos seres humanos – diferentemente dos outros seres vivos – uma 

enorme necessidade de aprender.   A busca pelo novo movimenta os homens e 

mulheres e, nesse movimento, esses se agrupam buscando melhorar as suas 

condições de sobrevivência.   O ser humano tem necessidade de ir além de onde 

se encontra; necessita quebrar barreiras; necessita avançar.   Neste contexto, nos 

perguntamos: “Porque o ser humano tem tais desejos de aprendizagem?”   “O que 

o leva para frente?”   Em outras palavras: “O que alimenta a sua utopia?”   O 

próprio Freire nos esclarece: 

Este núcleo seria o inacabamento ou a inconclusão do homem.    

O cão e a árvore também são inacabados mas o homem se sabe 
inacabado e por isso se educa.   Não haveria educação se o homem 
fosse um ser acabado.   O homem pergunta-se: Quem sou? De onde 
venho? Onde posso estar? O homem pode refletir sobre si mesmo e 
colocar-se num determinado momento, numa certa realidade: é um ser 
na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, 
pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante 
busca.   Eis aqui a raiz da educação (FREIRE, 1979, p. 27 – grifos 
nossos). 

 Aqui, percebemos que a consciência que o ser humano possui de sua 

incompletude, lhe possibilita ir além, buscar mais, sair em busca de, lançar-se 

para alcançar a sua realização nesse mundo.   Ter ou tomar consciência de que 

se pode ser mais e ir além de onde se está, promove no ser humano o desejo de 

aprender, de buscar caminhos que lhe possibilitem chegar aonde se pretende, 

aonde se deseja, transformando a utopia em algo concreto.    
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 Nesse sentido, ao nos percebermos “seres inacabados”, vamos crescendo 

na compreensão de que não há uma divisão entre os seres humanos que 

possibilite a colocação de alguns em um grupo considerado educados, que sabem 

tudo e, um outro grupo de ignorantes e que não sabem nada.   Na verdade, não 

há sabedores ou ignorantes absolutos.   Todos, em menor ou maior proporção – 

dependendo das circunstâncias ou do assunto tratado – podem estar, ora num 

grupo e, ora noutro.   Os seres humanos sabem e ignoram ao mesmo tempo e, 

por isso, estão todos a caminho e na busca pelos conhecimentos que ofereçam 

sentido à própria existência.   Dessa forma, atingir um conhecimento, já será a 

abertura para a percepção de tantos outros conhecimentos que, ainda, se 

encontram no campo da ignorância. 

O saber se faz através de uma superação constante.   O saber superado 
já é uma ignorância.   Todo saber humano tem em si o testemunho do 
novo saber que já anuncia.   Todo saber traz consigo sua própria 
superação.   Portanto, não há saber nem ignorância absoluta: há 
somente uma relativização do saber e da ignorância (FREIRE, 1979, p. 
29 – grifo nosso). 

 Dessa forma, é importante compreender que o ser humano e, somente ele, 

é o promotor de sua própria educação.  É ele quem precisa, após a tomada de 

consciência de sua inconclusão, partir em busca de seus ideais.    Apesar de não 

estar sozinho nessa aventura, ele, e somente ele, poderá promover tal processo 

em sua própria vida pois “ninguém educa ninguém” (FREIRE, 1979, p. 28) e, se 

esse ser humano não estiver aberto para o novo, não possuir a sua utopia, o seu 

sonho, muito pouco ou quase nada, poderá ser feito em seu favor.   Na verdade, a 

própria pessoa precisará ter esse “estalo”, tomar consciência de sua real situação 

e partir em busca das possíveis soluções para os seus reais problemas. 

 Porém, esse ser humano necessita perceber que, ao seu lado, outros seres 

humanos, também, estão nesse processo de plenificação da própria existência e, 

dessa forma, apesar de cada um ser o responsável primeiro e último de sua 

educação, há necessidade de se entender e perceber esses tantos “outros” que 

estão caminhando na mesma direção, em busca dos mesmos sonhos e, unindo-se 
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a eles, numa perspectiva de comunidade, as transformações acontecerão com 

mais força e agilidade.    

 Assim, o processo – apesar de desencadeado e vivido pelo próprio ser 

humano, individualmente falando – não pode negligenciar a existência do outro 

pois, a busca é coletiva, solidária, social, comunitária, de grupos.   É essa 

percepção do outro - que vive o mesmo processo - que me impedirá de “coisificar” 

esse outro. 

Sem dúvida, ninguém pode buscar na exclusividade, individualmente.   
Esta busca solitária poderia traduzir-se em um ter mais, que é uma forma 
de ser menos.   Esta busca deve ser feita com outros seres que também 
procuram ser mais e em comunhão com outras consciências, caso 
contrário se faria de umas consciências, objetos de outras.   Seria 
“coisificar” as consciências (FREIRE, 1979, p. 28 – grifos nossos). 

 Essa percepção do outro – que vive o mesmo processo de busca de 

plenitude do ser da própria vida – levará o ser humano a se unir, a formar 

comunidade, a se integrar pois, como diz o dito popular: “ninguém é uma ilha” ou, 

a canção: “é impossível ser feliz sozinho”.   Isso é, também, um Processo 

Educativo do ser humano pois, 

A Educação aparece na sociedade humana com a função social de evitar 
a contradição existente entre os interesses pessoais e os sociais.   Uma 
das tarefas da Educação tem sido a de mostrar que os interesses 
individuais só se podem realizar plenamente por meio dos interesses 
sociais, ou seja, a Educação, ao socializar o indivíduo, mostra que, 
sozinho, o ser humano não sobrevive (CARO, 2011, p. 133 – grifos 
nossos). 

 É dessa forma que o homem vai tomando consciência de sua existência no 

e com o mundo; vai tomando consciência de tudo e todos ao seu redor; vai se 

relacionando e se percebendo nos outros.   Aqui, uma diferença dos seres 

humanos com relação aos outros animais: “o animal não é um ser de relações 

mas de contatos.   Está no mundo e não com o mundo” (FREIRE, 1979, p. 30).   

Essa não é uma diferença acidental mas, ao contrário, essencial.   Aqui, o ser 

humano se percebe capaz de refletir sobre sua própria realidade e, esta, acaba se 

tornando um objeto que deve ser, cada vez mais, compreendido.   
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 Essa é uma tarefa de “todos os seres humanos” (FREIRE, 1979, p.30).   É 

assim que o ser humano capta, compreende a sua realidade e, na medida que 

cresce sua compreensão, entende seus mecanismos, seus processos... em outras 

palavras, o que faz com que a sua realidade seja assim e não de outro jeito ou 

forma.    

 Nesse momento, o sujeito levanta hipóteses e busca soluções para os 

problemas percebidos visando a transformação do seu próprio mundo pois, “o 

homem não é, pois, um homem para a adaptação.   A educação não é um 

processo de adaptação do indivíduo à sociedade.   O homem deve transformar a 

realidade para ser mais” (FREIRE, 1979, p. 31).   Isso é Aprendizagem, isso é 

Educação.   Em outras palavras: “Isso é acreditar na utopia e buscar a realização 

da mesma!” 

 É dessa forma que entendemos que o Processo de Aprendizagem não é 

algo que se restrinja aos espaços formais de educação: Escolas de Educação 

Infantil, de Educação Fundamental, de Ensino Médio e Universidades.   A 

Aprendizagem é um processo que se dá por meio das relações humanas e, 

portanto, em qualquer espaço onde tais relações estejam acontecendo, aí estará 

ocorrendo a Aprendizagem: nas famílias, nas comunidades, nas igrejas, nas 

associações, nos sindicatos, entre outros: tudo pode e deve se tornar espaço de 

Aprendizagem.   A todo momento, estamos ensinando algo para alguém e 

aprendendo algo de outrem.  

 De acordo com Weber, para Gramsci a Educação e a Cultura não estão 

restritas aos ambientes formais de educação uma vez que “[...] educação abrange 

os espaços sociais em geral até as instituições específicas: a Escola, a Família, a 

Fábrica, o Partido, o Sindicato, a Associação de Cultura [...]” (1998, p. 34).    

 Esses outros espaços, ao proporcionar o encontro entre os indivíduos, 

podem se tornar espaços de reflexão, de conhecimento e, automaticamente, de 

busca pelo alcance da utopia, da transformação social.   Como afirma Semeraro, 

para Gramsci “[...] o homem é visto sempre na sua dinâmica histórica de 



 46 

mudança, conflito e interação com a realidade presente, como síntese do passado 

e, acima de tudo, como potencialidade que o abre para o futuro” (2001, p. 164). 

 Nesse sentido, é importante uma ampliação da compreensão da Educação, 

alargando os horizontes sobre os espaços onde a mesma pode e deve ocorrer. 

Quando se fala em educação seria muito simplista reduzi-la à Educação 
Escolar, pois se observa somente uma parte da realidade.   A escola não 
é reserva natural da formalidade e do rigor pedagógico.   As outras 
educações, chamadas de educação não-formal ou informal, podem ser 
tão formais ou mais que a própria escola.   Como dizem Petrus et 
al.(2000), a Educação é global, é social e se dá ao longo de toda a vida 
(CARO, 2011, p.133 – grifos nossos). 

 Essa perspectiva mais abrangente do Processo de Aprendizagem é algo 

defendido, sobretudo, pela Pedagogia Social, quando discute a Educação Social 

e, Paulo Freire, ao criticar a Concepção Instrumental de Educação e ao propor a 

Concepção Dialógica para o desenvolvimento da mesma, dá um salto de 

qualidade na compreensão desse processo tão complexo que é a Aprendizagem 

Humana.   Esse processo dialógico permite a valorização das duas partes do 

processo educacional: o sujeito que ensina mas também o que aprende.   Ambos 

possuem saberes e, estes quando trocados pelo diálogo, promovem o 

crescimento mútuo.    

 Não é possível que concebamos a Educação como sendo uma “espécie” de 

privilégio de alguns poucos que se pretendem detentores do conhecimento pleno 

e total e, portanto, com a “responsabilidade” de transmitir aos “ignorantes” o 

conhecimento que possuem.   Nessa concepção “tradicional” ou “instrumental” de 

educação, o ser que aprende é desconsiderado em sua condição de ser humano, 

portador de uma história concreta e, portanto, portador de um conhecimento que 

está além dos “muros da escola formal”.   Nessa concepção de educação: 

...O educando recebe passivamente os conhecimentos tornando-se um 
depósito do educador.   Educa-se para arquivar o que se deposita, mas o 
curioso é que o arquivado é o próprio homem, que perde, assim, seu 
poder de criar, se faz menos homem, é uma peça.   O destino do homem 
deve ser criar e transformar o mundo, sendo o sujeito de sua ação 
(CARO, 2011, p.133 – grifos nossos). 
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 Dessa forma, percebemos que o Processo de Aprendizagem requer 

respeito por aquilo que o outro traz consigo de conhecimentos já produzidos pelas 

experiências que viveu.   O Desafio maior será estabelecer a relação entre o 

currículo formal e a vida vivida numa realidade concreta e, que oferece, também, 

um tipo de aprendizado que não pode ser menosprezado. 

 Freire, em sua obra intitulada “Pedagogia da Autonomia: saberes 

necessários à prática educativa”, ao analisar as exigências para que haja um 

ensino verdadeiro, diz: 

Por isso mesmo, pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, 
à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes construídos 
na prática comunitária – mas também, como há mais de 30 anos venho 
sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser desses saberes em 
relação com o ensino dos conteúdos.   Por que não aproveitar a 
experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas 
pelo poder público para discutir, por exemplo: ... os baixos níveis de bem-
estar das populações?... É pergunta de subversivo, dizem certos 
defensores da democracia (1996, p. 30). 

 A Aprendizagem, pensada como um processo dinâmico e de troca de 

experiências entre sujeitos que se respeitam e se consideram como partes 

integrantes do processo, acaba por promover um novo conceito e, por 

conseguinte, uma nova prática, uma nova postura naqueles que estão, aí, 

inseridos. 

 Percebemos, porém, que esta nova concepção de Aprendizagem é muito 

mais aceita e compreendida por pessoas que, por um lado, ou sofrem as 

conseqüências, em sua própria vida, de uma sociedade estruturada sobre o 

alicerce das desigualdades e das exclusões, ou, por outro lado, por pessoas que, 

mesmo não sofrendo em sua vida tais conseqüências, acabam por se solidarizar 

com aquelas que se tornam vítimas dessa estrutura social citada anteriormente. 

 De qualquer forma, para que haja a mudança, é necessário a tomada de 

consciência de toda essa estrutura geradora de exclusão, de sofrimento e de 
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morte para que o processo de libertação se torne algo real e contínuo.   Na 

Pedagogia do Oprimido, Freire nos apresenta tal reflexão: 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá 
dois momentos distintos: o primeiro, em que os oprimidos vão desvelando 
o mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua 
transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, 
esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos 
homens em processo de permanente libertação (2005, p. 46). 

 As comunidades situadas em nossas periferias, quase sempre relegadas à 

própria sorte e desprovidas do amparo dos poderes públicos, acabam se tornando 

espaços de reflexão e realização de experiências que reforçam a veracidade das 

ideias ou conceitos defendidos por essa Educação Popular, pela Educação Social 

e  pela Pedagogia Social.   São esses os espaços onde a vida acaba oferecendo, 

de forma concreta, elementos que respaldam as reflexões promovidas por estas 

novas áreas do conhecimento; é ali, nos espaços onde a vida está sendo negada 

ou negligenciada, que tal tipo de reflexão ganha força e pode se transformar em 

combustível que alimenta a luta pela transformação da realidade de morte. 

 É por isso que, somente as pessoas que vivenciam tal realidade ou se 

ligam a ela por laços de solidariedade, se tornam capazes de efetuar um processo 

que, realmente, promova a libertação integral dessa realidade que oprime e nega 

aos seus membros o direito de se tornarem sujeitos de sua própria história.    

 Aqui, não bastará, apenas, uma troca de posições entre oprimidos e 

opressores mas, o importante em todo esse processo é que todos entendam que, 

nesse mundo novo formado por “homens novos” (FREIRE, 2005, p. 48), não há 

mais espaço para a prática da opressão. 

O importante, por isso mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para 
superar a contradição em que se acham.   Que esta superação seja o 
surgimento do homem novo – não mais opressor, não mais oprimido, 
mas homem libertando-se.   Precisamente porque, se sua luta é no 
sentido de fazer-se Homem, que estavam sendo proibidos de ser, não o 
conseguirão se apenas inverterem os termos da contradição.   Isto é, se 
apenas mudam de lugar nos pólos da contradição (FREIRE, 2005, p. 48). 
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 Aqui, podemos afirmar que o trabalho desenvolvido pelas Organizações da 

Sociedade Civil pode se tornar um caminho de promoção dessa transformação 

social e, automaticamente, de Aprendizagem ou de Educação, no sentido que 

esse trabalho vem apresentando.    

 A percepção do processo gerador de opressão, a tomada de consciência 

por parte daqueles que são as vítimas diretas desse processo que nega ou 

dificulta as possibilidades geradoras de uma vida mais digna, a organização 

desses grupos que vivem à margem e excluídos da participação nos bens 

necessários ao seu bem-estar e a luta pelo fim desse regime de opressão e de 

morte, são etapas fundamentais em todo e qualquer plano de Educação Social e, 

por conseguinte, de uma Aprendizagem que faça, de fato, sentido para aqueles 

que aprendem. 

 É essa Aprendizagem, produto da Educação Social, “processo das relações 

proporcionadas na estrutura da Educação não-formal” (CARO, 2011, p. 135) que 

estamos abordando em nosso trabalho.   Pois: 

A Educação não-formal reconhece a pessoa como um ser que pensa, 
age, sente e que traz consigo uma cultura que precisa ser respeitada  
para que ele possa crescer e se desenvolver, pois a cultura faz parte da 
identidade do ser humano e os valores são imprescindíveis em sua 
formação.   Esta Educação acontece por iniciativas de movimentos 
populares, associações democráticas, organizações que visam à 
mudança social, dentre outras.   Tem um caráter transformador, pois 
possibilita que os atendidos sejam conscientizados do seu valor e da sua 
importância de serem cidadãos conscientes ao atuarem em sua 
realidade, viabilizando o resgate de sua própria dignidade e a de outros 
(CARO, 2011, p. 134). 

 Gramsci, assim como tantos outros intelectuais da modernidade, reflete 

sobre assuntos e temas que perpassam a vida em sociedade, que marcam as 

relações existentes na convivência entre os atores sociais, de modo particular a 

relação opressor – oprimido e os caminhos possíveis para que tal relação seja 

mais igualitária e a vida possa aflorar, “em plenitude para todos” (cf. Jo, 10,10), 

pois vivemos em uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais, 

econômicas e, sobretudo, pelas diferenças de oportunidades e tratamento e, por 



 50 

conta disso, uma sociedade impiedosa para aqueles que menos têm e pródiga 

para aqueles que já possuem. 

Não é iníqua e ingrata a sociedade que prodigaliza tantos bens aos que 
se intitulam nobres, aos jornaleiros, aos ociosos ou a esses artesãos do 
luxo que só sabem lisonjear e servir a frívolas volúpias; quando, de outra 
parte, não têm nem coração nem cuidados para o lavrador, o carvoeiro, o 
carregador, o operário, sem os quais não existiria sociedade? Em seu 
cruel egoísmo, ela abusa do vigor da juventude dessa gente para tirar 
dela maior proveito; e logo que fraquejam esses pobres homens, sob o 
peso da idade e da doença, justamente quando tudo lhes falta, é que ela 
se esquece das suas canseiras infindas, dos seus numerosos serviços, e 
os recompensa deixando-os morrer de fome (MORUS, 2011, p. 145). 

 Nesse sentido, como fazer para que a sociedade seja mais igualitária e 

ofereça possibilidades de melhora de vida para todos os seus membros, incluindo 

aqueles que, por qualquer motivo, acabaram ficando fora das “benesses” sociais?   

Como proporcionar àqueles que dão sustentação à sociedade – porque funcionam 

em sua base – possibilidades de vida digna, decente e melhor?   Essas e tantas 

outras questões emergem nas reflexões desses teóricos que pensam a vida em 

sociedade. 

 Em seus escritos, Gramsci revela uma preocupação com uma ideia de 

realidade em que se encontram teoria e prática.   Há uma preocupação por 

compreender a relação existente entre Educação e Cultura que, no seu entender, 

é ponto central para a realização da hegemonia da classe trabalhadora. 

 Em seu livro Concepção dialética da história, Gramsci afirma que o homem 

“[...] deve ser concebido como um bloco histórico de elementos puramente 

subjetivos e individuais e de elementos de massa – objetivos ou materiais – com 

os quais o indivíduo está em relação ativa” (1984, p. 47).  Esta relação ativa 

poderá promover neste homem o desejo de mudanças e de transformações 

necessárias à sua vida e a de seus pares.    

 É importante compreender que tal desejo de mudança não pode ser algo 

imposto de “fora para dentro” – como se fosse um remédio amargo dado por 

outrem – mas, algo que se verifique de “dentro para fora”, produto do próprio 
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homem que vai tomando consciência de sua real situação em uma sociedade que 

se construiu sobre alicerces de injustiças sociais.   Se o desejo de mudança não 

for algo promovido internamente, não promoverá as mudanças necessárias.    

 Daí, a necessidade de um processo de Educação que promova a 

conscientização - sobretudo desses – que vivem as conseqüências de uma 

estrutura social que privilegia alguns e nega, à maioria da população, o direito de 

viver e de ser.   

 É aqui que a Educação e a Cultura ganham força pois aqueles que são os 

responsáveis pela execução das mesmas poderão incrementar toda essa 

trajetória de mudança de que falamos no parágrafo acima.   São esses, os atores 

que podem promover a “contra-hegemonia” ou a manutenção do poder 

hegemônico que aí está.   É importante a promoção e a formação de uma “[...] 

escola que desenvolva o caráter, a liberdade e a livre iniciativa, ou seja, uma 

escola desinteressada para as classes subalternas [...]” (WEBER, 1998, p. 135). 

 Por isso, Gramsci acreditava numa Escola que estivesse estreitamente 

ligada à vida comunitária e tendo a família como base de sustentação pois, o 

homem interage com o seu meio: modifica e é modificado pelo mesmo.   Para ele 

“[...] a consciência da criança não é algo individual (e muito menos 

individualizado), é o reflexo da fração da sociedade civil da qual a criança 

participa, das relações sociais que se mesclam na família, na vizinhança [...]” ( 

2004, p. 131). 

 A Escola deveria promover, em comunhão com os conhecimentos trazidos 

pelos seus alunos, uma verdadeira compreensão da realidade social na qual estes 

mesmos alunos estão inseridos e, dessa forma, acabar acarretando, a tão 

sonhada transformação social.   Nesse sentido, a Escola deveria promover: 

[...] não um programa predeterminado que obrigue à inovação e à 
originalidade a todo custo. Indica que aprendizagem ocorre notadamente 
graças a um esforço espontâneo e autônomo e no qual o professor 
exerce apenas a função de guia amigável. Descobrir por si mesmo uma 
verdade, sem sugestões, ajudas exteriores; indica que de qualquer modo, 
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entrou-se na fase da maturidade intelectual, na qual se pode descobrir 
verdades novas (GRAMSCI, 2004, p. 123-124). 

 É o próprio Gramsci quem nos possibilita o questionamento sobre o sentido 

dos conhecimentos que vamos adquirindo ao longo de nossas vidas e, mais ainda, 

como poderemos, dele participar: 

[...] é preferível participar de uma concepção de mundo imposta 
mecanicamente pelo ambiente exterior [...] ou é preferível elaborar a 
própria concepção do mundo de uma maneira crítica e consciente e, 
portanto, em ligação com este trabalho do próprio cérebro, escolher a 
própria esfera de atividade, participar ativamente na produção da história 
do mundo, ser o guia de si mesmo e não aceitar do exterior, passiva e 
servilmente, a marca da própria personalidade? (1984, p. 12). 

 Aqui, percebemos a importância que tem o homem para a formação de sua 

própria história.   Ele deve ser o sujeito ativo nesse processo.   Em comunhão com 

os seus pares mas, nunca abdicando do direito de ser ele mesmo, a partir da 

compreensão que vai tendo da realidade que oprime, que exclui, buscando a 

construção de uma história nova, na linguagem gramsciniana, numa estrutura 

“contra-hegemônica”, numa sociedade transformada por esse mesmo homem. 

 Para que tal processo transformador possa ser desencadeado, é importante 

que outras pessoas entrem nesse jogo, auxiliando no processo de transformação; 

é importante uma outra “personagem” que atue junto a essas massas – muitas 

vezes, excluídas e incapazes de perceber os meandros cruéis que norteiam a 

realidade – dando-lhes condições de perceberem, refletirem e, movimentados pela 

percepção que tiveram da situação de exclusão, transformem a própria realidade.  

 São esses agentes que Gramsci chamou de “Intelectuais Orgânicos”.   São 

eles os responsáveis por cuidar da cultura e por desenvolvê-la.   Eles se 

comprometem com uma classe social, formando valores e influenciando na 

tomada de decisões dos grupos aos quais estão ligados.   O Sujeito Novo surge 

na medida em que a Cultura começa a ser modificada, transformada.  O trabalho 

desses Intelectuais Orgânicos é: “[...] trabalho de elaboração de um pensamento 

superior ao senso comum e cientificamente coerente” (GRAMSCI, 1984, p. 142). 
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 É esse Intelectual Orgânico que, agindo junto às massas populares, busca 

compreender o processo gerador da situação de exclusão e, refletindo sobre a 

realidade busca, em conjunto com o grupo, as possíveis soluções.   Nesse 

processo de percepção da realidade, reflexão sobre a mesma e busca de solução 

com ações concretas – práxis -, esse Intelectual vai promovendo transformações 

e, mais ainda, vai formando novos Intelectuais Orgânicos.   Seu papel é: 

[...] elaborar de forma crítica a atividade potencial de cada um, de acordo 
com o seu cognitivo, modificando sua relação no sentido de encontrar um 
novo equilíbrio, buscando alcançar, numa determinada atividade, uma 
constante renovação no mundo físico e social, que sirva de fundamento 
de nova e integral concepção do mundo (GRAMSCI, 2009, p. 13). 
[Tradução livre]. 

 Semeraro explica que “para Gramsci, a organicidade dos novos intelectuais 

está relacionada principalmente a sua profunda vinculação com a cultura, a 

história e a política das classes subalternas que se organizam para construir uma 

nova civilização” (2006, p. 136). E acrescenta que:  

Gramsci retrata a osmose profunda dos intelectuais com as camadas 
populares, reconhecidas como sujeitos ativos imbuídos de espírito 
criativo, porque promove a universalização da intelectualidade. [...] está 
convencido de que todos têm a capacidade de pensar e agir, de elaborar 
conhecimentos, de acumular experiência, de ter uma sensibilidade, um 
ponto de vista próprio (SEMERARO, op. cit., p. 137). 

 Nesse processo de participação popular, sob a liderança de um Intelectual 

Orgânico, de reflexão / ação / reflexão, é possível realizar transformações na 

sociedade que, por qualquer motivo, ainda não se realizaram.   É preciso nutrir-se 

de Esperança, acreditar na utopia de uma sociedade mais justa e igualitária e, 

sobretudo, acreditar no ser humano e em suas potencialidades:  

Entre Gramsci e os condenados da terra, sem dúvida, há uma empatia, 
que deriva de regiões periféricas; há afinidades com uma história de vida 
marcada por privações, discriminações e violências sofridas pelos 
aparelhos de repressão (SEMERARO in COUTINHO; TEIXEIRA, 2003, p. 
262). 

    O trabalho desenvolvido pela Sociedade Santos Mártires traz essas 

perspectivas apresentadas por Freire e Gramsci: a percepção da Aprendizagem 

como algo que se desenvolve na relação entre os seres humanos, a compreensão 
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do objetivo da mesma como sendo a busca por uma plenificação da vida em todos 

os seus aspectos, a luta pelo resgate da dignidade da pessoa, a percepção e 

busca pela compreensão da realidade que oprime, a luta pela transformação 

social com e para os que sofrem as mazelas da exclusão e a liderança do Padre 

Jaime como um verdadeiro Intelectual Orgânico são elementos presentes na 

trajetória de 25 anos de presença da Sociedade Santos Mártires no bairro do 

Jardim Ângela. 

 

2.2 TOMANDO CONSCIÊNCIA DA RELAÇÃO OPRESSOR E OPRIMIDO EM 

NOSSA SOCIEDADE 

 

 O mundo em que vivemos é marcado, em muitos momentos, pela relação 

opressor / oprimido.   Nessa relação, a sociedade vai se estabelecendo num 

sistema desigual de classes sociais em que a maioria das pessoas fica refém dos 

desmandos, dos autoritarismos e da busca de manutenção de privilégios 

estabelecidos por alguns poucos. 

 O trabalho, ora apresentado, busca desvelar tal situação prejudicial à 

grande parte de nossa população.   Tomar consciência dessa terrível situação que 

marca as nossas populações pode se tornar o primeiro passo rumo à mudança 

que desejamos, à concretização do sonho de um mundo novo, da utopia de uma 

sociedade mais igualitária, justa e fraterna. 

 Mais uma vez, autores como Paulo Freire, nos auxiliam na compreensão 

dessa relação perniciosa que está presente em nossa sociedade nos 

apresentando a perspectiva de uma Educação Libertária ou Libertadora, Dialógica 

e Crítica como um caminho possível para tal mudança social. 

 A percepção da realidade marcada pela opressão, o desejo de libertação, a 

busca pelos direitos humanos referendados por um aporte teórico são passos 

importantes na implementação de um processo inovador, de transformação da 
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sociedade em que vivemos, de libertação de toda forma de opressão que atinge 

os homens e mulheres de nossos tempos.   Não há como promover mudanças 

significativas na sociedade sem a promoção da consciência dos fatores que 

atormentam e oprimem essa mesma sociedade. 

 Nesse sentido, podemos afirmar que o pensamento freireano, com suas 

raízes históricas, é um pensamento marcadamente permeado de historicidade,  

concreto e presente no dia a dia das pessoas.   Não é algo abstrato e distante da 

realidade mas, ao contrário, o seu pensamento nasce da reflexão sobre a 

realidade e a ela retorna como possibilidade de mudança.   Ele pensa o ser 

humano como um ser no mundo e, como tal, percebe que a sua vocação é estar 

no mundo buscando a sua felicidade pois, caso contrário, sua existência seria 

ilusória ou sem sentido.   O ser humano é vocacionado à felicidade. 

[...] a felicidade não apenas se mostra como algo relativo segundo o 
tempo e o espaço, mas até mesmo a partir da ideia que cada indivíduo 
faz acerca do que seria a felicidade.   Apesar dessa diversidade e dessa 
relatividade, o que constatamos é sempre a necessidade, sentida por 
todos, embora das mais diferentes maneiras, de alcançar e gozar a 
felicidade (SILVA, 2007. p. 8). 

 Apesar dessa vocação para a felicidade, própria do ser humano, o fato de 

estar nesse mundo real e concreto, o faz deparar-se com situações adversas que, 

em muitos momentos, o impedem de realizar-se plenamente, de ser feliz.   Essa 

vida concreta, em sociedade, que nos impõe limitações deve ser encarada, não 

como impedimento, proibição de ser mais, de ir além mas, ao contrário, como 

motivação para a luta de transformação. 

 Assim, o pensamento freireano tem muito a dizer para a nossa realidade, 

ainda marcada por essa relação opressor / oprimido pois, o mundo não mudou 

muito nas últimas décadas.   A sua proposta de uma Pedagogia da Libertação 

(pensada nas décadas de 1960/70) é ainda pertinente nos nossos dias.   Ao se 

deparar com o fenômeno da opressão, busca compreendê-lo o mais 

profundamente possível e, dessa forma, lança mão de uma categoria, muito cara 



 56 

para a época e para nós ainda hoje, que é a categoria das classes sociais: 

opressores e oprimidos. 

 Aqui, uma questão se faz urgente:  “Como os oprimidos podem se libertar?”   

E, uma resposta é dada: “O ser humano precisa ser educado para ser mais: mais 

humano, solidário, fraterno, estabelecendo, com isso, um novo modo de pensar e 

de agir em sociedade.”   Pois, não podemos esquecer que, a sociedade, também, 

educa para o “ser mais” porém, na linha do individualismo, do consumismo, do 

fechamento em si mesmo e em seus próprios interesses.  O “ser mais” freireano 

está na linha da libertação de toda e qualquer forma de opressão. 

 Apesar da realidade social e política desfavorável a partir da metade da 

década de 1960, Freire propõe uma saída e, para ele, a saída estava na 

conscientização das pessoas sobre suas reais condições e, mais ainda, das 

condições necessárias, importantes, imprescindíveis para se alcançar a vida em 

todos os seus aspectos.   Dar e tomar consciência da situação de opressão é o 

primeiro passo rumo à libertação dos oprimidos: caminhar da consciência ingênua 

para a consciência crítica, de forma racional, será o único caminho capaz de 

resolver o problema que está posto.   Esse é um processo racional, do ponto de 

vista da execução e, também, do ponto de vista da sua estrutura. 

A conscientização, compreendida como processo de criticização das 
relações consciência-mundo, é condição para a assunção do 
comprometimento humano diante do contexto histórico-social.   No 
processo de conhecimento, o homem ou a mulher tendem a se 
comprometer com a realidade, sendo esta uma possibilidade que está 
relacionada à práxis humana.   É através da conscientização que os 
sujeitos assumem seu compromisso histórico no processo de fazer e 
refazer o mundo, dentro de possibilidades concretas, fazendo e 
refazendo também a si mesmos (DE FREITAS, 2010. p.88). 

 Em seu projeto de alfabetização de adultos ficou claro que, para além da 

alfabetização proposta, Freire criava, concomitantemente, sujeitos para a história, 

homens e mulheres cientes de seus deveres e sobretudo, de seus direitos e, 

portanto, capacitados para lutar pelas transformações necessárias à aquisição de 

tais direitos. 
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 De acordo com a Pedagogia do Oprimido, são aqueles e aquelas que mais 

sofrem com o sistema opressor e os espaços onde essa realidade de opressão 

mais se consolida, exatamente para esses e nesses espaços específicos, que 

mais há necessidade de reflexão que promova mudanças significativas.  É das 

margens e da alteridade que pode surgir o novo.   Dar voz e vez aos 

marginalizados, nesse sentido, é quebrar o círculo vicioso de opressão em nosso 

meio. 

 Aqui, o pensamento freireano pode ser colocado em sintonia com o 

pensamento promovido pela Filosofia da Libertação: nessa corrente filosófica, a 

ideia central que é proposta é a da necessidade de se pensar os problemas da 

periferia, da América latina, a partir da periferia e da América Latina pois, os que 

estão no centro não serão capazes de dar conta desses problemas 

experimentados e vivenciados por homens e mulheres daqui.   Essa Filosofia da 

Libertação, apresentada, sobretudo, por Enrique Dussel7, é outra área do 

conhecimento que nos interessa.    

                                                 

7 Enrique Domingos Dussel é um filósofo latino–americano, nascido no povoado de La Paz, cidade de 
Mendoza, na Argentina, em 1934. Personalidade de renome internacional, é referência nas áreas de filosofia, 
teologia e história.    Após concluir a graduação em filosofia na Universidade Nacional de Cuyo, Mendoza, foi 
para a Europa.   Conheceu a Espanha e a França em seu itinerário de jovem filósofo latino–americano. 
Obteve o doutorado em filosofia na Universidad Complutense de Madrid e o doutorado em história na 
Universidade de Sorbonne, Paris, além da licenciatura em teologia em Paris e Minster.    Assim sendo, 
segundo Hilton Japiassú, em seu Dicionário Básico de Filosofia, a ida de Enrique Dussel à Europa, serviu 
para tal pensador descobrir a América Latina, até então “desconhecida” por ele mesmo numa sensação de 
estranhamento.    Desta forma, o fato de Dussel ter entrado em contato com pensadores europeus como Paul 
Ricoeur, Husserl e Heidegger, contribuiu para que conseguisse elaborar racionalmente a destruição / 
devastação do continente latino-americano pela colonização.    Neste sentido, feito Dussel a descoberta da 
América Latina, o mesmo volta para Argentina em 1966 permanecendo no país até o retorno do peronismo, 
que terminou levando o filósofo latino-americano a se exilar no México, onde se transformou em um dos 
maiores propagadores da filosofia da libertação, movimento liderado por ele mesmo a partir de 1972.   A partir 
da filosofia da libertação, Dussel elaborou categorias novas para interpretar e compreender racionalmente a 
realidade latino–americana na qual se encontra situado.   Segundo Enrique Dussel, toda filosofia que deseja 
gozar de vigência e universalidade no mundo da vida, precisa ser um filosofar a partir de uma situação, ou 
seja, não se constrói uma filosofia desvinculada da realidade concreta.   Para Dussel, a situação a ser 
modificada é justamente a América Latina, negada em seu ser, pela injustiça social, desigualdade sócio-
econômica, exploração, violência e morte.   Frente à assertiva proferida acima, pode-se concluir, que o papel 
do filósofo  na realidade latino–americana é o de fomentar, provocar libertação frente a qualquer ideologia que 
venha ocultar o processo de libertação do homem na América Latina, dado na sua realidade concreta.    

Atualmente, Dussel é cidadão mexicano e professor do Departamento de Filosofia da Universidade Autônoma 
Metropolitana (UAM, Iztapalapa, Cidade do México) e no Colégio de Filosofia da Faculdade de Filosofia e 
Letras da UNAM. O filósofo trabalha especialmente nos campos da ética e da filosofia política. 
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 A ideia levantada por tal área de que a Filosofia, para ser considerada 

Filosofia da Libertação, deve se pautar pelos princípios da justiça nos faz pensar a 

existência, de um lado, de uma Filosofia da Dominação do Sistema e, de outro, de 

uma Filosofia da Libertação propriamente dita. 

 A Filosofia da Libertação possibilita o esclarecimento da realidade prática, 

vivida pelas pessoas concretamente; possibilita a crítica da realidade política e 

histórica e, portanto, oferece a oportunidade de pensar o mundo pela ótica do 

pequeno, do oprimido e de seus espaços periféricos e concretos de vida.   Ela é 

produto de alguns pensadores que começaram a pensar sobre as possibilidades, 

reais e concretas, de uma Filosofia procedente ou proveniente dos países 

subdesenvolvidos. 

... Além disso, pretende, histórico-filosoficamente, superar o fisiologismo 
grego, o teologismo medieval e o consciencialismo moderno do centro, 
para discernir uma antropologia, uma filosofia que tenha pivô o homem, 
como liberdade, como exterioridade, como pessoa, como oprimido.   Por 
isso, a política, em seu sentido ético-metafísico, é seu próprio coração; 
claro que política popular das classes exploradas (DUSSEL, 1977, p. 
176). 

 Dessa forma, essa é uma Filosofia que emerge nos e dos países 

periféricos, para pensar a sua realidade e, sobretudo buscar soluções para os 

problemas enfrentados por essas populações, há muito, exploradas pelos países 

de centro.   Porém, como produzir, em países que tiveram a sua história marcada 

pelo processo de dominação e, conseqüentemente, pela introjeção da ideologia 

dominante, um modo de pensar – uma Filosofia – próprios?    

 Um grupo de pensadores do Cone Sul da América Latina, na Argentina, deu 

início a essa tarefa com o título de “Filosofia da Libertação”.   Para eles a única 

possibilidade de se produzir um pensamento próprio, uma Filosofia própria da 

periferia, é romper com o modo de pensar do centro, promovendo e produzindo 

um novo discurso.   Para tanto, é necessário: 

                                                                                                                                                     
http://www.filosofianet.org/modules.php?name=News&file=article&sid=153 – acesso em 08/01/13 
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...ter outro ponto de partida, deve pensar outros temas, deve chegar a 
diferentes conclusões e com método diferente ... Ou seja, é necessário 
não só ocultar, mas partir da dessimetria centro-periferia, dominador-
dominado, totalidade-exterioridade, e a partir daí, repensar todo o 
pensado: o próprio processo de libertação das nações dependentes e 
periféricas.   O tema é a própria práxis da libertação: a opção por tal 
práxis é o começo de um protodiscurso filosófico.   A política introduz a 
ética, e esta introduz a filosofia (DUSSEL, 1977, p. 177). 

 Dussel propõe como ponto de partida de elaboração da Filosofia da 

Libertação o reconhecimento de um ethos cultural8 dos povos latino-americanos.   

É importante criar condições para refletir sobre esse ethos de modo que se possa 

formular um novo discurso, original e crítico com relação ao que foi imposto pelos 

“de fora”. 

O ponto de partida do método da Filosofia da Libertação é o 
reconhecimento de um ethos cultural latino-americano (sistema de 
valores pensados e vividos; os valores presentes nos estilos de vida 
práticos, nos hábitos e nos costumes), constituído por heranças históricas 
de elementos das culturas indígenas e negras, das culturas árabes-
semitas, das culturas indoeuropéias e da cultura da cristandade colonial 
européia. Trata-se, para Dussel, de filosofar sobre esse ethos, nele e a 
partir dele; de ser capaz de, vivendo e conhecendo-o, reconhecê-lo e 
nele reconhecer a possibilidade de formulação de um discurso original e 
crítico. (OLIVEIRA,p. 03)9 

 O trabalho desenvolvido pela Sociedade Santos Mártires possui essas 

ideias  fundamentais apresentadas pela Filosofia e pela Pedagogia da Libertação, 

isto é, pensar a realidade de opressão e de exclusão a partir de dentro, com 

elementos de dentro, com pessoas que estejam totalmente envolvidas no 

processo de busca por soluções para os terríveis problemas que assolam tal 

parcela da população.   A metodologia do trabalho dessa Sociedade vai ao 

encontro dessa perspectiva. 

 A Sociedade Santos Mártires segue essa linha de reflexão em suas ações 

em favor da vida e dignidade de seus usuários.   A grande preocupação do Padre 

Jaime e de seus colaboradores é promover uma tomada de consciência da 

realidade que seja capaz de reverter o quadro de sofrimento e morte 

experimentado por tantos homens e mulheres daquela região do Jardim Ângela.   
                                                 
8 Conjunto de valores pensados e vividos 
9 http://www.revistahumanas.org/donato_artigo1.pdf   -  acesso em 08/01/13  
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 Assim, a compreensão dos meandros, dos caminhos, dos mecanismos que 

favorecem a exploração, a exclusão e a não garantia de direitos por parte dos 

cidadãos e cidadãs é um passo de extrema importância que precisa ser, 

urgentemente, dado. 

 

2.3 AS ORGANIZAÇÕES POPULARES – MOVIMENTOS SOCIAIS – COMO UM 

CAMINHO POSSÍVEL DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

 A história da humanidade é marcada pela organização de grupos sociais 

que, percebendo a precariedade da vida que viviam, passaram a lutar pela 

melhoria das condições de sua própria sobrevivência.   Fazer parte de uma 

sociedade mas, em contrapartida, não possuir os seus direitos assegurados, 

perceber-se excluído do sistema garantidor e mantenedor das condições básicas 

de vida sempre foram um combustível importante que movimentou homens e 

mulheres, em toda e qualquer época da história, para as lutas em favor do 

respeito aos seus direitos. 

 Nessa parte do trabalho, buscamos compreender como se dá essa 

organização das camadas mais pobres da nossa sociedade na busca da 

conquista de direitos: à saúde, à educação, ao transporte, à cultura, ao lazer, à 

moradia, entre outros.   Buscamos na história, a origem desses Movimentos 

Sociais para também podermos compreender, o trabalho da Sociedade Santos 

Mártires como uma continuação dessa luta desencadeada por esses mesmos 

Movimentos. 

 Revisitando a história da humanidade percebemos que, desde o séc. XVII, 

na Europa, por conta do trabalho de crianças nas fábricas em condições não muito 

favoráveis, por 16 horas/dia ou mais, pessoas se organizaram para lutar contra 

esse regime de exploração dos menores.   Esses movimentos europeus já 

reivindicavam condições melhores de vida para as camadas populares da 

população e se posicionavam de maneira contrária a uma sociedade que se 
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sustentava sobre a miséria de muitos de seus membros (MONTAÑO; 

DURIGUETO, 2010). 

 Na América Latina todo o processo de libertação de suas populações, de 

seus povos durante os séculos XVIII e XIX ocorreu a partir de organizações, de 

lutas das nossas Colônias contra suas respectivas Metrópoles Européias -

sobretudo Espanha e Portugal.   Já no século XX, a Revolução Mexicana 

(México), a Intentona Comunista (Brasil - 1953) e a Revolução Cubana (Cuba - 

1959) são exemplos de organizações que desencadearam um processo de luta 

pela liberdade e garantia de direitos sociais àqueles (as) para os quais tais direitos 

estavam sendo negados. 

 Esses momentos ímpares da história da humanidade acabaram por 

promover a organização de outros tantos Movimentos Sociais que passaram a 

lutar pela promoção e garantia dos direitos de todos os cidadãos (ãs).   No Brasil, 

entre 1934 e 1935 foram criadas a Frente Única Sindical e a Aliança Nacional 

Libertadora que resultaram no controle do Movimento Operário com a criação do 

Ministério do Trabalho. 

 Historicamente, é possível perceber que as grandes conquistas sociais são 

produto de uma constante luta da sociedade civil e de suas organizações pois, 

sem a mobilização social, pouco ou quase nada, se consegue de melhorias, 

sobretudo para grupos marcados por um sistema de exclusão e negação de 

direitos. 

 Os movimentos sociais são uma realidade crescente nas sociedades 

democráticas e, por conta disso, no Brasil dos últimos anos, eles ganham 

evidência e força nos debates e no cenário nacional.   Eles são uma espécie de 

caminho onde a reivindicação de direitos e anseios coletivos é possível. 

... os movimentos sociais constituem aquela parte da realidade social na 
qual as relações sociais ainda não estão cristalizadas em estruturas 
sociais, onde a ação é a portadora imediata da tessitura relacional da 
sociedade e do seu sentido (AVRITZER, 1994, p. 189/190). 
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 Aqui, percebemos que os movimentos sociais funcionam como uma 

espécie de lente de aumento, onde os problemas sociais são percebidos de forma 

mais clara e, automaticamente, eles acabam se tornando um caminho possível 

para as lutas em favor das melhorias sociais tão desejadas por diversos grupos. 

 É importante ressaltar que o trabalho dos movimentos sociais promove a 

modificação de regras e de comportamentos do sistema político e, por 

conseguinte, acabam interferindo numa área da dimensão simbólica de extrema 

importância que é a transformação social.    

 Em nossos dias, discussões sobre a igualdade de gênero, direitos do 

nascituro, ecologia, diversidade cultural, preservação do meio ambiente, entre 

outros, impensadas em tempos atrás, ocorrem em muitos dos espaços coletivos 

da sociedade, por conta da lutas desencadeadas por tais movimentos sociais. 

 No século XIX os movimentos sociais ganham força e afetam todas as 

instituições e as levam a darem respostas porque tinham medo do avanço do 

marxismo, especialmente, no início do século XX, com a Revolução Russa. 

 No final do século XIX, Leão XIII responde a essa dinâmica com a Rerum 

Novarum que é a base da Doutrina Social da Igreja.   Na Igreja emerge o 

Movimento da Ação Católica10.   O eco da Ação Católica e da Rerum Novarum11 

oferece a base para a Teologia da Libertação e para os trabalhos sociais da Igreja. 

                                                 

10 A Ação Católica Brasileira (ACB) foi um movimento controlado pela hierarquia da Igreja e 
fundado pelo cardeal Leme em 1935, que tinha naquela época o objetivo de formar leigos para 
colaborar com a missão da Igreja: “salvar as almas pela cristianização dos indivíduos, da família e 
da sociedade”, missão da época de sua fundação.   Era dirigida por Alceu Amoroso Lima, com a 
participação de outros intelectuais católicos, muitos dos quais ligados ao Integralismo e filiados à 
Ação Integralista Brasileira (AIB). Com a instauração do Estado Novo, em 1937, a AIB foi extinta, 
assim como todos os partidos políticos, pelo então presidente Getúlio Vargas.   No pós-guerra, com 
a derrota do Fascismo, a liberação da Europa e a crescente influência de pensadores católicos 
humanistas - como Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin e Jacques Maritain - além da 
presença no Brasil, na década de 1950, do Padre Louis Joseph Lebret (1897-1966), dominicano 
francês ligado ao movimento Economia e Humanismo, o pensamento social católico brasileiro 
sofreu grandes transformações.   No início dos anos 1960, já sob o pontificado de João XXIII, o 
Concílio Vaticano II, suscitou uma cisão ideológica da Igreja no Brasil, em uma corrente mais à 
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 De acordo com Correia (2001), a sociedade civil, como um todo, se utiliza 

do trabalho desenvolvido pelos movimentos sociais para alcançar direitos que os 

cidadãos, isoladamente, não conquistariam que são negados ou não postos à 

disposição da população por aqueles que têm o dever de fazê-lo, isto é, o Estado. 

 Dessa forma, os movimentos sociais vão realizando, em suas práticas 

cotidianas, um novo fazer político, com maior participação social, colaborando com 

a instauração de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática onde o 

contexto de carências, exclusão e necessidades sociais sejam transformados. 

                                                                                                                                                     
esquerda, liderada por Dom Hélder Câmara, e outra à direita, ligada a Dom Jaime de Barros 
Câmara e Dom Vicente Scherer.   A Ação Católica contava então com cinco organizações 
destinadas aos mais jovens: a Juventude Agrária Católica (JAC), formada por jovens do campo, a 
Juventude Estudantil Católica (JEC), formada por jovens estudantes do ensino médio 
(secundaristas), a Juventude Operária Católica (JOC), que atuava no meio operário, a Juventude 
Universitária Católica (JUC), constituída por estudantes de nível superior e a Juventude 
Independente Católica (JIC), formada por jovens que não fossem abrangidos pelas organizações 
anteriores; as mais conhecidas são a JEC, JOC e JUC. O crescente envolvimento do movimento 
estudantil na discussão dos problemas nacionais e das chamadas "reformas de base", tais como a 
reforma agrária, acabou por engendrar a criação de uma organização política desvinculada da 
Igreja - a Ação Popular, constituída por antigos membros da JUC.   Posteriormente, em 1971, no 
auge da ditadura militar, a Ação Popular (AP) adere à luta armada, passando a se chamar Ação 
Popular Marxista-Leninista do Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_Cat%C3%B3lica_Brasileira – acesso em 28/04/13  

11 Rerum Novarum : sobre a condição dos operários  (em português, "Das Coisas Novas") é uma 
encíclica escrita pelo Papa Leão XIII a 15 de Maio de 1891. Era uma carta aberta a todos os 
bispos, sobre as condições das classes trabalhadoras. Wilhelm Emmanuel von Ketteler e Edward 
Manning tiveram grande influência na sua composição.   A encíclica trata de questões levantadas 
durante a revolução industrial e as sociedades democráticas no final do século XIX. Leão XIII 
apoiava o direito dos trabalhadores formarem a sindicatos, mas rejeitava o socialismo e defendia 
os direitos à propriedade privada. Discutia as relações entre o governo, os negócios, o trabalho e a 
Igreja.   A encíclica critica fortemente a falta de princípios éticos e valores morais na sociedade 
progressivamente laicizada de seu tempo, uma das grandes causas dos problemas sociais. O 
documento papal refere alguns princípios que deveriam ser usados na procura de justiça na vida 
social, económica e industrial, como por exemplo a melhor distribuição de riqueza, a intervenção 
do Estado na economia a favor dos mais pobres e desprotegidos e a caridade do patronato aos 
trabalhadores.   A encíclica veio completar outros trabalhos de Leão XIII durante o seu papado 
(Diuturnum, sobre a soberania política; Immortale Dei, sobre a constituição cristã dos Estados e 
Libertas, sobre a liberdade humana) para modernizar o pensamento social da Igreja e da sua 
hierarquia. Em geral é considerada como o pilar fundamental da Doutrina Social da Igreja. Pelos 
sucessores no papado foi denominada de "Carta Magna" do "Magistério Social da Igreja".   
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum - acesso em 28/04/13 
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 De acordo com Gohn (2004), os movimentos sociais são uma realidade que 

sempre esteve presente nas sociedades e sempre estarão pois são eles os 

responsáveis pela mobilização de pessoas, de grupos entorno de uma melhoria 

social, seja ela qual for.   A preocupação, aqui, não é com números de membros 

nos movimentos mas, em fazer desse espaço, dessa ação do movimento em si 

uma possibilidade de experimentar novas possibilidades de se viver em 

sociedade.   Aqui, as ações vão gerando criatividade e inovações socioculturais. 

 No Brasil, em especial, as lutas sociais geradoras dos movimentos sociais, 

ganham força, de modo particular a partir da década de 1960.   A história vai 

revelando que, na medida em que há ambiente propício às lutas sociais, os grupos 

lançam mão de estratégias mais ofensivas e avançam em seu processo e, caso 

contrário, as estratégias serão defensivas e, os grupos aguardam o momento mais 

propício de retomar ou reforçar o processo. 

Se a conjuntura é favorável à mobilização popular e expansão das lutas, 
a estratégia pode ser mais ofensiva, se o momento se apresenta 
desfavorável é marcado por uma retração das forças populares e a 
estratégia é defensiva (FALEIROS, 1985, p. 82). 

 De acordo com Pinsky (2003), no final da década de 1970, no Brasil,  

eclodiram movimentos sociais de grande relevância: movimento sindical, 

organizações estudantis, com greves dos metalúrgicos em São Paulo, seguida por 

greves de bancários.   Por trás desses movimentos estava o discurso do, então, 

“milagre econômico” que desencadeou a luta contra a carestia que, por sua vez, 

balançou os alicerces da Ditadura Militar vivida na época.   Ganhando força nessa 

mesma onda, grupos de mulheres, índios, negros e homossexuais entram no 

debate reivindicando os seus direitos.    

 Ainda, de acordo com o autor citado anteriormente, a década de 1980 

promoveu um debate com parcelas mais amplas da sociedade.   Surgem, aqui, os 

movimentos ecológicos – para além da dicotomia Direita X Esquerda – e, um forte 

movimento em defesa do consumidor.   Na década de 1990 o Brasil verá aparecer 
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em seu meio as ONGs (Organizações Não-Governamentais) que são as 

organizações da sociedade civil que congregam os movimentos de cunho social. 

 Apesar de todo esse avanço dos movimentos sociais, na década de 1990, 

de acordo com Gohn (2005), ocorre uma espécie de arrefecimento dos mesmos: 

os movimentos populares urbanos perdem parte da sua capacidade de 

negociação e pressão sobre os governos, situação essa muito presente na década 

anterior, a saber, nos anos de 1980.   1990 foi uma década onde os direitos 

constitucionais, provenientes da Constituição Federal de 1988, estão se 

regulamentando e, o Governo do Brasil dá início à implementação de políticas de 

cunho neoliberal, com geração de pobreza e, conseqüentemente, de violência no 

campo e na cidade. 

 Nessa perspectiva, contemplamos o Estado se fechando a todo e qualquer 

tipo de negociação com os movimentos sociais pois, seu principal objetivo passa a 

ser o acúmulo de capital e a defesa do mesmo e, em contrapartida, tudo que 

venha na contramão dessa nova ordem política, não tinha aceitação.    

 É, aqui, que vemos uma nova forma dos movimentos sociais se articularem 

(FALEIROS, 1985).   Não há o seu desaparecimento mas, sim, uma adaptação 

aos novos tempos, à nova ordem.   Na verdade, começa-se a falar numa crise dos 

movimentos sociais.   Isso faz surgir as ONGs e Entidades do terceiro Setor que 

passam a disputar o espaço com os movimentos sociais ou, em alguns momentos, 

a eles se aliam para exigir do Governo o reconhecimento das demandas sociais 

(GOHN, 2003). 

 Assim, é importante percebermos que, apesar do enfraquecimento da ação 

dos movimentos sociais, esses não perderam, de tudo, o seu poder e, devemos 

considerá-los como peças fundamentais em todo processo de construção da 

Democracia Brasileira com suas lutas, sempre voltadas, à reivindicação dos 

direitos dos cidadãos e cidadãs, colaborando, dessa forma, com toda a 

transformação social que, necessariamente, desemboca numa emancipação 

humana mais plena, mais absoluta. 
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 A realidade contraditória que vivemos onde, de um lado, temos o desejo de 

acúmulo do capital e, de outro, o desejo de maior cidadania, promove a 

participação – ora mais, ora menos – da sociedade civil no planejamento dos 

rumos que a nação irá tomar.  O desenvolvimento da cidadania, com 

reconhecimento de direitos parece não se aliar ao desenvolvimento do capital 

incentivado pelas leis do Mercado. 

 É, aqui, que os movimentos sociais ganham espaço e força para garantir 

direitos àqueles (as) aos quais tais direitos estão sendo negados ou 

negligenciados pois, os mesmos se baseiam numa “[...] tomada de posição frente 

a uma determinada situação social, seja com o intuito de transformá-la ou mantê-

la” (MARTINS; MEDEIROS, 2001, p. 161) possuindo, ainda, “[...] capacidade de 

expressar os desejos de base da sociedade” (CARDOSO, 1987, p. 2). 

 Os movimentos sociais não lutam, apenas, em prol da conquista de bens 

materiais que são negados à grande parte da população.   Eles são e querem ser 

mais do que isso.   Desejam ser espaços de discussão da realidade que oprime e 

mata muitos e muitas a cada dia e, dessa forma pressionar o Estado para atender 

às demandas dessas classes menos favorecidas que, apesar de compor o tecido 

social não são reconhecidas como tais.    

 É dessa forma que os movimentos sociais acabam definindo temas de 

grande relevância para toda a sociedade, definindo problemas e demandas e 

oferecendo contribuições que atuam sobre os atores políticos que possuem, em 

última instância, o poder de realizar as mudanças sociais que tais movimentos 

almejam.   O interesse coletivo que encaminha para as transformações sociais 

que se fazem necessárias e urgentes, são os objetivos principais dos movimentos 

sociais. 

 Nessa trajetória não podemos esquecer das Pastorais Sociais da Igreja 

Católica na década de 1960, tais como: a Pastoral da Terra, a Pastoral Indígena, a 

Pastoral Operária, a Pastoral do Menor e a Pastoral Carcerária.   É interessante 

ressaltar que muitas dessas Pastorais ganhavam força e visibilidade em suas lutas 
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com a Campanha da Fraternidade, idealizada em 1961 e posta em prática, pela 

primeira vez, na Quaresma de 1962.    Ressaltamos que a Campanha atingiu 

primeiro a Renovação da Igreja, das Paróquias e dos Cristãos e, num segundo 

momento, a força da Campanha da Fraternidade veio do trabalho realizado pelas 

Pequenas Comunidades e Grupos de Reflexão. 

 Podemos afirmar que o trabalho desenvolvido sob a liderança do Padre 

Jaime Crowe no Jardim Ângela tem, numa de suas bases, a força dos Movimentos 

Sociais e das Organizações da Sociedade Civil.   Na verdade, há uma confluência 

de propósitos em prol da melhoria das condições de vida para todos (as) que 

habitam essa parte da cidade de São Paulo. 

2.4 A CONTRIBUIÇÃO DA TEOLOGIA E DA PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO NA 

FORMULAÇÃO DE UMA CULTURA DE DIREITOS 

 

 Outra área do conhecimento que perpassa o nosso trabalho é a Teologia e, 

esta, em sua vertente Libertadora.   Nesse sentido, podemos afirmar que há 

muitos pontos em comum entre a chamada Teologia da Libertação e as práticas 

da Pedagogia Social, de modo que há uma clara influência da primeira sobre a 

práxis da segunda.   Assim, é importante ressaltar que a Teologia da Libertação 

contribuiu e contribui para a formação de uma Cultura de Direitos. 

 É sabido que, ao longo da história, a religião sempre foi um elemento a se 

considerar para a vida humana.  

...a religião interfere nas relações sociais e no agir humano [...] Um 
estudo atento da religião permite perceber a trama das relações sociais, 
a dinâmica de subordinação e resistência que se desdobra nos 
encontros, desencontros e embates entre oprimidos e opressores  
(SOUZA NETO, 2011, p. 207). 

 A religião, ao promover um discurso e, sobretudo, uma práxis que alimenta 

a luta por uma realidade de “vida plena” – numa linguagem mais religiosa ainda:  

apresenta a possibilidade de um “paraíso” -, acaba, por assim dizer, 
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desenvolvendo nas pessoas que vivem à margem da vida, o pensamento de 

libertação.   O discurso e a prática religiosos podem promover esse anseio, esse 

desejo por uma vida mais digna, mais justa, mais humana pois esta é, de fato, o 

grande sonho de Deus e de seus aliados. 

 A linha teológica utilizada em nosso trabalho, a saber, a Teologia da 

Libertação, é uma corrente teológica que emerge no contexto do Concílio Vaticano 

II, na década de 1960, entre os povos latino-americanos, sobretudo.   É nesse 

Continente, marcado pela pobreza, pela exclusão social, cortado por Ditaduras 

Militares, que a Igreja repensa a sua práxis e, dessa reflexão surge a Teologia da 

Libertação: uma Teologia que busca, na Experiência do Êxodo, a sua fonte 

inspiradora.   Essa Teologia resgata a ideia de Deus como aliado dos pequenos, 

dos pobres, dos sofredores; do Deus que faz Aliança com essas camadas da 

população para as quais tudo foi e continua sendo negado. 

 Aqui, líderes da Igreja Católica – que poderíamos designar com o nome de 

“Intelectuais Orgânicos”, como diz Gramsci – assumem a postura de ligar a 

Palavra de Deus à realidade de morte que perpassa todo o nosso Continente 

Latino-Americano.   Há, nessa época, uma clara opção pelos pobres na Igreja 

desse Continente.   Aqui, a Igreja se abriu para escutar o seu 

[...] clamor, denunciou as estruturas injustas, que qualificou de estruturas 
de pecado, e propôs a opção preferencial pelos pobres, ao mesmo tempo 
em que assinalava o seu potencial evangelizador.   A partir de Medellín 
(1968), a Igreja latino-americana começou a caminhar de forma original e 
acreditou que a partir de sua pobreza podia contribuir a leitura e recepção 
do Vaticano II.   Nesse contexto nasceu a Teologia da Libertação, não 
como mero reflexo da teologia européia dominante na época, mas como 
um rosto próprio, uma colaboração original, precisamente a partir da ótica 
dos pobres (CODINA, in VIGIL, 2007, p. 71-72). 

 A Teologia da Libertação objetiva a busca de soluções para os problemas 

enfrentados pelos pobres, em comunhão com eles e à luz da Palavra de Deus, 

revelada nas Sagradas Escrituras.   A experiência com o Deus do Êxodo que “vê a 

opressão do seu povo, ouve os seus gritos de opressão diante do opressor, toma 

conhecimento de seu sofrimento e desce para libertar” (cf. Ex 3, 7ss) está na base 

dessa nova Teologia.   A promoção e a formação de uma Igreja que se faça porta-
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voz desse Deus do Êxodo se mostra como o grande, o principal objetivo das 

Comunidades espalhadas em todo nosso Continente. 

[...] a perspectiva libertária encontrou sintonia e ressonância nesse 
clamor geral que sentia no país.   O termo “libertação” nasceu, vingou, 
porque o Continente latino-americano, no nosso caso, o Brasil, vivia uma 
onda de libertação.  Duas correntes alimentavam-na: uma popular e outra 
vanguardista.   De um lado, essas imensas massas pobres, 
empobrecidas, exploradas, geradas pela radicalização da forma 
selvagem de capitalismo em curso, moviam-se, organizadamente e, de 
outro, grupos mais intelectualizados faziam ressoar mais alto esses 
profundos anseios de tantos milhões de habitantes, despertando a Igreja 
e levando-a à reflexão e à mudança de práticas.  Estava possibilitada a 
emergência de uma teologia que levasse ao “conceito” o que a nação 
vivia da experiência e da prática (LIBANIO, 1987, p. 61). 

 Tomar consciência da real situação de dominação e opressão conduz, 

necessariamente, a uma tomada de decisão e à promoção de ações que 

promovam o processo de libertação dos oprimidos.   Surge, assim, uma nova 

postura nesses povos latino-americanos e, conseqüentemente, em sua Igreja.   

Cresce a percepção de que a vida desses povos depende, em muito, do fim da 

dominação externa: 

Hoje, os grupos mais atentos, nos quais se impõe o que chamamos nova 
consciência da realidade latino-americana, crêem que só pode haver 
desenvolvimento autêntico para a América Latina na libertação da 
dominação exercida pelos grandes capitalistas e, em especial, pelo país 
hegemônico: os Estados Unidos da América do Norte [...] Torna-se cada 
vez mais evidente que os povos latino-americanos não sairão de sua 
situação a não ser mediante uma transformação profunda, uma revolução 
social que mude radical e qualitativamente as condições em que vivem 
atualmente (GUTIÉRREZ, 2000, p. 145 – 146). 

 É dentro desse contexto de dominação e exploração externa dos povos 

latino-americanos que a Igreja se coloca.   Em plena efervescência das novidades 

trazidas pelo Concílio Vaticano II (1962 à 1965) e da Conferência de Medellín 

(1968), vemos a Igreja latino-americana se posicionando em consonância com os 

ideais de liberdade e de vida para todos, sobretudo, os pobres e oprimidos. 

A primeira e persistente ideia nesses documentos, que reflete uma 
atitude geral da Igreja, é o reconhecimento da solidariedade da Igreja 
com a realidade latino-americana.   A Igreja evita situar-se acima dela e 
busca assumir responsabilidade que lhe cabe na atual situação de 
injustiça, para cuja manutenção contribuiu tanto pela sua vinculação com 
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a ordem estabelecida como por seu silêncio diante dos males que esta 
acarreta (GUTIÉRREZ, 2000, p. 165). 

 Dizem os Bispos peruanos, em sua XXXVI Assembléia Episcopal, em 1969: 

“Reconhecemos antes de tudo que os cristãos, por infidelidade ao Evangelho, 

temos contribuído com nossas palavras e atitudes, com nosso silêncio e nossas 

omissões para a atual situação de injustiça” (in. GUTIÉRREZ, 2000, p. 165). 

 Eis o que dizem mais de 200 leigos, sacerdotes e bispos nas conclusões da 

primeira semana de pastoral de conjunto em El Salvador, em junho de 1970:  

“Nossa Igreja não atuou eficazmente na libertação e promoção do 
homem salvadorenho. Deve-se isso em parte ao já mencionado conceito 
incompleto do homem e da missão da Igreja, e em parte ao medo de 
perder privilégios ou sofrer perseguição” (in. GUTIÉRREZ, 2000, p. 65). 

 Ora, percebemos, aqui, um claro reconhecimento, por parte da Igreja, da 

real situação de opressão a que estão submetidos os povos latino-americanos e, 

mais ainda, o reconhecimento da sua colaboração para que a situação chegasse 

aonde chegou e, a partir de tais reconhecimentos, a abertura e a busca por novas 

posturas que venham sanar os problemas enfrentados por tantos e tantas em 

nosso continente.   Estamos na gênesis do que se designou Teologia da 

Libertação. 

 Essa Teologia latino-americana, designada como Teologia da Libertação, 

possui três intuições fundamentais, afirmou um amigo do teólogo e psicólogo da 

libertação, Ignacio Martín-Baró12, que ficou registrado em seu artigo intitulado 

“Para uma Psicologia da Libertação”: 

                                                 
12 Ignacio Martín-Baró, jesuíta espanhol, nacionalizado salvadorenho e ex-vice-reitor da UCA, foi 
assassinado aos 47 anos, e não teve tempo de vislumbrar os rumos que suas pesquisas sobre a 
psicologia da libertação poderiam tomar. Ele defendia uma psicologia própria para cada país que 
interagisse com as maneiras de sobrevivência dos excluídos. Seu legado, vinte anos após o 
martírio, continua vigente.   Estudou os conflitos sociais e políticos na época da guerra e trabalhou 
junto aos mais excluídos, junto à população civil, a partir de uma psicologia da libertação.   As 
fontes da Psicologia da Libertação bebem da Teologia da Libertação, já que era companheiro de 
Ignacio Ellacuría, e as duas disciplinas se dão numa mesma época. Em seu centro, está a opção 
preferencial pelos pobres.    
A partir disso, Martín-Baró defende uma psicologia própria de cada país, contextualizada, que 
reúna o sentir e as maneiras próprias de sobrevivência dos excluídos e das maiorias populares. 
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1. A afirmação de que o objeto da fé cristã é um Deus de vida e, portanto, 
que o cristão deve assumir como sua principal tarefa religiosa promover a 
vida.   Dessa perspectiva cristã, o que se opõe a Deus não é o ateísmo, 
mas a idolatria, isto é, a crença em falsos deuses, deuses que produzem 
a morte.   A fé cristã em um Deus de vida deve buscar, por conseqüência, 
todas aquelas condições históricas que dão vida ao povo e, no caso 
concreto dos povos latino-americanos, essa busca de vida exige um 
primeiro passo de libertação das estruturas – sociais primeiro; pessoais 
depois – que mantêm uma situação de pecado, ou seja, de opressão 
mortal sobre as maiorias; 

2. A verdade prática tem primazia sobre a verdade teórica, a ortopráxis 
sobre a ortodoxia.   Para a Teologia da Libertação, mais importante que 
as afirmações são as ações e é mais expressivo da fé o fazer que o 
dizer.   Portanto, a verdade da fé deve mostrar-se em realizações 
históricas que evidenciam e façam crível a existência de um Deus da 
vida.   Nesse contexto, adquirem toda sua significação as necessárias 
mediações que tornam possível a libertação histórica dos povos das 
estruturas que os oprimem e impedem sua vida e seu desenvolvimento 
humano; 

3. A fé cristã chama a realização de uma opção preferencial pelos 
pobres.   A Teologia da Libertação afirma que Deus deve ser buscado 
entre os pobres e marginalizados e com eles e da perspectiva deles viver 
a vida de fé.   A razão para essa opção é múltipla.   Em primeiro lugar, 
porque essa foi, concretamente, a opção de Jesus.   Em segundo lugar, 
porque os pobres constituem as maiorias de nossos povos.   Em terceiro 
lugar, porque somente os pobres oferecem condições objetivas e 
subjetivas de abertura ao outro, e sobretudo, ao radicalmente outro.   A 
opção pelos pobres não se opõe ao universalismo salvífico, mas 
reconhece que a comunidade dos pobres é o lugar teológico por 
excelência, no qual se realiza a tarefa salvadora, a construção do reino 
de Deus (BARÓ, 2011, p. 190-191). 

 Dando vazão à pratica da caridade, entendida como “engajamento na luta 

pela emancipação dos oprimidos e pela garantia da vida” (SOUZA NETO, 2011, p. 

209), a Igreja vai promovendo todo um enfrentamento a toda e qualquer estrutura 

que esteja patrocinando ou mesmo promovendo a realidade de opressão que 

começa a ser denunciada e combatida.    

                                                                                                                                                     
Sua contribuição fundamental foi pôr, no centro, as vítimas, os excluídos, e dar-lhes o 
reconhecimento como pessoas capazes de ter ferramentas de sobrevivência que a psicologia deve 
recolher e valorizar. Ele percebeu que a estrutura desumanizante torna as pessoas doentes, e por 
isso é importante atendê-las a partir da libertação dos próprios métodos da psicologia e a partir do 
lugar das maiorias populares.    
Seu olhar era direcionado à estrutura, e não à pessoa violenta. Para ele, sem desideologização, 
sem ir à base e à raiz da trama das relações sociais, não se podia avançar numa sociedade com 
um tecido social sadio. Ele modificou o olhar sobre a origem da violência, dando a esta um sentido 
mais estrutural e amplo. Isso se constituiu numa grande contribuição, de modo que, sanando a 
estrutura, se conseguia sanar os indivíduos e ter relações mais humanas. 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2952&secao=315 – 
acesso em 26/01/13 
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 O anúncio do Evangelho gera denúncia das situações opressivas, 

geradoras de morte e, dessa forma, sentimentos de alegria, entusiasmo e 

esperança de uma nova sociedade – novo céu e nova terra – vão sendo 

alimentados em meio às Comunidades Eclesiais.   É uma luta conjunta, que vai 

sendo experimentada passo a passo; onde pequenas vitórias vão alimentando a 

esperança de que é possível ir mais longe e chegar além.   Para essa luta, todos – 

sem exceção – são convidados, desde que tenham capacidade para doar e para 

receber e, acima de tudo, não se posicionem acima de ninguém pois, todos são 

iguais.    

 Quando as relações travadas não reconhecem a igualdade entre as partes, 

o que se percebe é a manutenção do sistema gerador de miséria, de pobreza e de 

morte.   Para se vencer a terrível relação opressor – oprimido, é importante 

reconhecer o outro como parte integrante e importante do processo, um ser com 

deveres mas também portador de direitos que devem ser respeitados.   Tudo isso, 

alimenta e faz desenvolver a Teologia da Libertação em nossas Comunidades. 

 Ora, toda essa tomada de consciência e, sobretudo, a luta pela 

transformação da realidade é algo que se dá, de modo particular, por aqueles que 

são as vítimas desse sistema excludente e opressor.   É o clamor desses pobres 

da terra – de ontem e de hoje – que continua a tocar o coração de Deus e, por 

conseguinte, continua exigindo daqueles que acreditam Nele (nesse Deus), uma 

tomada de posição. 

A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas 
mãos sejam de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos de 
súplica.   Súplica de humildes a poderosos.   E se vão fazendo, cada vez 
mais, mãos humanas que trabalhem e transformem o mundo.   Este 
ensinamento e este aprendizado têm de partir, porém, dos condenados 
da terra, dos oprimidos e dos esfarrapados do mundo, e dos que com 
eles, realmente, se solidarizam; lutando pela restauração de sua 
humanidade, estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração 
da generosidade verdadeira (FREIRE, 2005, p. 34). 

 É nesse contexto latino-americano de opressão e miséria para a maior 

parte de seus povos e de uma Igreja que, por conta da abertura oferecida pelo 

Concílio Vaticano II e pela Conferência do Episcopado Latino-Americano de 



 73 

Medellín, se colocou à serviço dos pequenos e pobres, que nasce a Teologia da 

Libertação. 

 É essa Teologia que perpassa todo o trabalho desenvolvido pela Sociedade 

Santos Mártires uma vez que o Padre Jaime Crowe foi formado dentro desse 

clima de renovação e, chegando ao Brasil (15/11/1969 – período de maior 

repressão da Ditadura Militar Brasileira) se engajou nas lutas em favor daqueles 

que sofriam todas as conseqüências de uma sociedade que se sustentava sobre 

os alicerces de um sistema opressor e excludente. 

 Seguindo o mesmo caminho da Teologia da Libertação, surge – também na 

América-Latina – uma nova vertente da Psicologia, designada de Psicologia da 

Libertação e, também essa área do conhecimento nos oferece elementos para a 

compreensão do trabalho do Padre Jaime Crowe no Jardim Ângela.   A Psicologia 

da Libertação tem em Ignácio Martín-Baró (vide comentário sobre o mesmo à 

pagina 66) o seu maior expoente. 

 Baró, em seu artigo intitulado “Para uma Psicologia da Libertação”, critica a 

pouca ou quase nenhuma contribuição que a Psicologia, como ciência, ofereceu 

aos povos desse Continente.   Apesar da percepção dos graves problemas 

enfrentados pelas nossas populações, na hora de uma tomada de posição mais 

concreta, as ações ficavam reduzidas à práticas pessoais e isoladas e, por conta 

disso, sem grandes repercussões para uma efetiva transformação da realidade. 

Com base em uma perspectiva geral, deve-se reconhecer que a 
contribuição da Psicologia, como ciência e como práxis, à história dos 
povos latino-americanos é extremamente pobre.  Certamente, não 
faltaram psicólogos preocupados com os grandes problemas do 
subdesenvolvimento, dependência e opressão que agoniam os nossos 
povos.   Mas, na hora de se materializar, em muitos casos, essas 
preocupações tiveram de ser canalizadas por meio de um compromisso 
político pessoal, à margem da Psicologia, cujos esquemas eram 
inoperantes para responder às necessidades populares (MARTÍN-BARÓ, 
2011, p. 182). 

 Para esse autor, a Psicologia na América Latina – de um modo geral – está 

submetida às regras de fora para a percepção de problemas de dentro e, 
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automaticamente, ao buscar soluções se mantém à margem dos movimentos, dos 

problemas e dos interesses reais de nossos povos. 

 Essa precariedade com relação à contribuição da Psicologia para a vida em 

nosso Continente é ressaltada quando trazemos à tona contribuições de outras 

áreas do conhecimento, como por exemplo: a teoria da dependência, fruto da 

Sociologia da América Latina; a Novelística e a Teologia da Libertação que reflete 

e estimula os povos na luta pela conquista de seus espaços sociais, afirma Baró 

(2011, p. 182 – 183). 

 Assim como em outras áreas do saber, se a Psicologia quiser dar a sua 

contribuição para a formação e o progresso social de nossos povos deverá partir 

da nossa realidade, com uma “redefinição teórica e prática” pautada na vida de 

cada um de nossos povos, “com seus sofrimentos, aspirações e lutas” (BARÓ, 

2011, p. 189 – 190).    É assim que a Psicologia produzida por aqui ganha o título 

de Psicologia da Libertação.    

 Essa concepção de Psicologia nasce na prática e, necessita romper com as 

teorias importadas que, na maioria das vezes, serviram para, no mínimo, manter o 

status quo de dominação.   Para se produzir uma Psicologia da Libertação será 

importante libertar a própria Psicologia, afirma Baró (2011, p. 190). 

 De acordo com Baró, inspirado na Teologia da Libertação, a Psicologia da 

Libertação, também, necessita portar três elementos novos e essenciais, a saber: 

um novo horizonte, uma nova epistemologia e uma nova práxis.   Dessa forma 

poderá oferecer respostas mais concretas aos problemas reais dos nossos povos 

latino-americanos. 

 Nesse sentido, é importante colocar a Psicologia à serviço das 

necessidades das maiorias populares e de seus reais problemas, efetuando-se, 

assim, um rompimento com os modelos propostos por outras realidades: miséria, 

marginalização, vida desumana e incapacidade de redefinição da própria 

existência.   Em outras palavras, é importante “tomar as rédeas” da própria 
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história.   É preciso que o trabalho que a Psicologia faz no plano pessoal (libertar a 

pessoa, individualmente falando) seja transferido, agora, para um contexto mais 

amplo, social, coletivo, comunitário pois há uma estreita relação entre libertação 

pessoal e social.   Aqui se encontra o novo horizonte proposto pela Psicologia da 

Libertação. 

 Quanto à nova epistemologia, a Psicologia da Libertação propõe uma nova 

forma de buscar o conhecimento: no lugar de ficar preso ao presente de opressão, 

importa olhar para o futuro, com vistas a um amanhã de liberdade e, para tanto é 

preciso mudar a perspectiva e a práxis, onde o pequeno, o pobre, o excluído se 

tornem o ponto de partida e, também, o de chegada (BARÓ, 2011, p. 192).   A 

vida deverá ser pensada na ótica do oprimido, do dominado e, não do seu oposto. 

 Além da nova perspectiva e do novo horizonte, é importante que se 

promova uma nova práxis, uma atividade, de fato, libertadora, transformadora da 

realidade para que se entenda, não somente aquilo que a realidade apresenta, 

mas também, aquilo que não apresenta, para que a realidade possa ser levada 

para aquilo que deverá ser.   Essa nova práxis traz consigo exigências novas, 

sobretudo, políticas pois mudar a perspectiva e as atitudes, requererá uma tomada 

de partido. 

 Para Baró, a construção de uma Psicologia latino-americana da Libertação 

exige três tarefas urgentes: a recuperação da memória histórica, a 

desideologização do senso comum e da experiência cotidiana e a potencialização 

das virtudes populares (BARÓ, 2011, p. 194).    

 A primeira tarefa consiste na retomada do valor da história, de não se 

perder no presente que massacra mas buscar as raízes desse massacre que 

acompanha nossos povos há muito tempo.   Sem a visão do passado, corre-se o 

risco da aceitação do presente como algo que “é assim mesmo e não vai mudar”; 

a segunda tarefa consiste em não aceitar o discurso que nos é apresentado como 

correto mas, buscar o que está por trás, nas entrelinhas do discurso dominante 

para não se permitir a permanência de estruturas sociais que oprimem, bem como 
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de atitudes de conformismo por parte do povo; a terceira tarefa consiste em 

aflorar, com mais garra, as virtudes que, de modo particular, os povos que sofrem 

na própria pele o regime de exclusão, são capazes de apresentar: solidariedade, 

compaixão, fé na capacidade que o homem tem de transformar o mundo que o 

cerca, entre outros. 

 Esta é, sem dúvida, uma outra área do conhecimento que apresenta 

conceitos que podemos encontrar presentes nos trabalhos desenvolvidos pela 

Sociedade Santos Mártires.   A Psicologia da Libertação possui estreita ligação 

com os conhecimentos produzidos pela Teologia da Libertação e, assim sendo, 

não é difícil perceber suas ideias presentes na prática libertadora dessa 

Organização e do Padre Jaime Crowe. 
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3. CONTRIBUTOS DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO, DA SOCIOL OGIA E DA 

TEOLOGIA PARA COMPREENDER A AÇÃO COMUNITÁRIA  

 

 Neste capítulo apresentaremos o estado da arte, das categorias 

norteadoras do trabalho, tais como, a religião, a dinâmica da história do povo de 

Deus, a aprendizagem humana, a formação do sujeito, os processos de 

socialização, a formação moral, a dinâmica comunitária e a discussão sobre como 

experiência religiosa, práxis religiosa e transformação social serão postas em 

evidência.   Estas categorias são problematizadas no decorrer do texto a partir das 

contibuições de Vygotsky, Rogers, Freire, Dussel, Libânio, Baró entre outros e dos 

Documentos Conciliares da Igreja Católica. 

 O objetivo desse capítulo é problematizar a influência da ação comunitária 

religiosa na formação do sujeito, na construção de um tecido social e na 

formulação das políticas públicas.   Acreditamos que esses aspectos nos ajudam a 

compreender a participação e a influência de uma comunidade eclesial na redução 

do processo da violência. 

 

3.1 ABORDAGEM DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO SOBRE A 

APRENDIZAGEM E SOCIALIZAÇÃO  

 

 A psicologia da educação possui uma tradição.   A sua história, no Brasil, 

vem de longe: ora aparece como Psicologia Escolar, ora aparece como Psicologia 

da Aprendizagem.   Na nossa perspectiva, existe uma interface entre Psicologia e 

Educação.   Tendemos a compreendê-la como um olhar da Psicologia sobre a 

Educação e, mais ainda, sobre a Realidade Social onde o processo educacional 

se desenvolve. 

Esta área tem buscado ir alem do paradigma reprodutor, tecnicista em 
prol de um paradigma do tipo critico, baseado na reflexão da realidade 
social. Também tem buscado a passagem de um paradigma de sujeito 
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passivo para o de sujeito ativo e, ainda a passagem de um paradigma 
que apenas informa, para aquele que valoriza o questionamento a partir 
de problemáticas concretas (SILVA, A., 2003, p. 53). 

 No início, a perspectiva era que a Psicologia Educacional estivesse voltada 

para a Escola.   Hoje, a perspectiva da educação é ampla e todos os espaços 

tendem a contribuir para o processo de socialização do sujeito: é a escola que 

educa; é a família que educa; é a igreja que educa; é o sindicato que educa; é a 

cidade que educa.    

 Nesse aspecto, Piaget já mostra que o processo pedagógico ou 

educacional tem haver com o ambiente em que as pessoas estão inseridas pois, 

sem as demandas do meio não haverá processo de aprendizagem.   O próprio 

Vygotsky chama a atenção sobre o processo de formação da psique do sujeito 

que é definida pela perspectiva sócio-histórica e, no cenário político brasileiro, em 

que o governo tem aberto várias frentes de trabalho para educar o sujeito para a 

cidadania, cremos nós que a Psicologia da Educação tem mais a contribuir à 

medida que ela compreender o processo de educação do sujeito como algo que 

se dá, não somente, no cenário da escola mas, em todos os espaços onde o 

sujeito estabelece relações. 

A fonte primeira de elaboração do conhecimento são os seres humanos 
em atividade real. Nesse sentido, o ser humano a partir de suas ações e 
relações consigo mesmo (individualidade), com os outros (sociabilidade) 
e com a natureza, cria a própria vida e, portanto, vai se modificando e vai 
construindo seus conhecimentos à medida que interfere no mundo a 
partir de suas interações e relações sociais nos grupos sociais do qual 
participa.   Essa constituição do ser humano como um ser de relações e 
de transformação possibilita que se desenvolvam ações ao mesmo 
tempo singulares, que o caracterizam enquanto individuo, e plurais, que o 
caracterizam enquanto grupo social ou classe (DE ALMEIDA, 2007, p.21) 
nas quais “...as relações travadas pelo homem encerram conotações de 
pluralidade, de criticidade, de consequência e temporalidade” (FREIRE, 
1979, p. 62). 

 A literatura psicológica e sociológica afirmam que a socialização e a 

aprendizagem se iniciam na infância e acompanham o sujeito ao longo da vida.   

Elas oferecem uma sensação de pertencimento ao grupo, fortalece os vínculos 

sociais.   Portanto, a questão da socialização e da aprendizagem não pode ser 

compreendida   
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com introjeção de valores e normas no indivíduo por meio de 
mecanismos disciplinares e educacionais como propõe os tecnicistas e 
funcionalistas.   É um processo dotado de caráter dialético em que o 
indivíduo é o produto e produtor de seu meio... conflitos e tensões e 
contradições permeiam a construção desses conceitos, uma vez que o 
sujeito é também autor de sua história (SOUZA NETO, 2009, p. 161). 

 A aprendizagem é o processo pelo qual o sujeito se apropria dos aspectos 

da realidade e dos acontecimentos, transformando-os.   Em síntese, é a 

capacidade de interpretar o mundo e de modificá-lo.   Não é nosso foco 

desenvolver a teoria da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem mas, 

apenas, acenar para o fato de que estamos levando em conta. 

 A maior parte dos autores do mundo contemporâneo tem afirmado que a 

escola não é suficiente – e talvez nunca foi – para dar conta das diferentes 

modalidades de socialização e de convivência humana.   A própria Escola de 

Chicago – EUA mostrou a necessidade de trabalhos comunitários para modificar a 

forma de agir, de pensar e de ser das pessoas. 

 A incapacidade de compreender o processo de aprendizagem como algo 

que se dá para além das Escolas fez com que muitas pessoas fossem rotuladas e 

estigmatizadas como preguiçosas, burras, incapazes, desmotivadas, fracassadas, 

sem nenhuma possibilidade de mudarem a elas mesmas e aos outros.    

 Diante disso, psicólogos e educadores começaram a refletir em outras 

formas de promover essas pessoas e, os trabalhos comunitários na década de 

1970, no Brasil, foram fundamentais para o processo de politização das 

Comunidades e das pessoas, criando motivações para que elas pudessem ser 

alfabetizadas e oferecendo oportunidades para o desempenho de uma profissão.   

Pessoas nessas condições, quando desenvolvem uma atividade comunitária, se 

descobrem como sujeitos.   Em Comunidade, os indivíduos conseguem 

compreender as suas reais possibilidades e, dessa forma, desenvolvem a 

capacidade de aprender e, mais ainda, se tornam sujeitos da sua história.    
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 Nesse sentido, o nosso trabalho busca perceber como a influência de uma 

biografia pode intervir na prática dos sujeitos envolvidos no processo de sua 

própria aprendizagem, entendida, aqui, como resgate de sua dignidade de pessoa. 

 A nossa perspectiva é compreender essas modalidades e possibilidades de 

aprendizagem e de convivência humana no interior das experiências comunitárias, 

ampliando, dessa forma, o campo de atuação da própria Psicologia Educacional:    

Como é que o sujeito aprende e ensina nesses espaços?   Como diria Paulo 

Freire, um bom líder é “aquele que educa e é educado” e, nós diríamos: “é aquele 

que aprende e ensina”. 

 Partimos da ideia de aprendizagem apresentada pelas teorias cognitivistas 

da Psicologia e, neste sentido, poderemos defini-la como sendo o resultado de um 

processo relacional que o sujeito constrói com o mundo que o cerca e no qual está 

inserido, acabando por acarretar consequências no plano da organização interna 

do conhecimento.   Aqui, o sujeito adquire uma enorme gama de novas ações que 

possibilitarão a sua inserção em seu meio. 

 Dentro dessa perspectiva, a noção de cognição se faz necessária e, no 

contexto de nosso trabalho, esta se define como sendo o processo por meio do 

qual o mundo de significados que temos se origina.   Na medida em que nos 

situamos no mundo, vamos estabelecendo relações de significados e, na medida 

em que significamos o mundo que nos cerca, ampliamos o nosso campo de 

significados de modo que a cada novo significado, outros tantos se abrem como 

possibilidades.   Para os cognitivistas, a preocupação está no processo de 

compreensão, transformação, armazenamento e utilização das informações no 

plano da cognição.   A organização das informações e a integração de todo 

material percebido na estrutura cognitiva é o que se denomina aprendizagem.  

 Uma aprendizagem significativa – diferentemente da mecânica – se dá 

quando ocorre a relação do que se vai aprender com algo que já foi aprendido e 

que oferecerá um suporte para a aquisição do novo.   Quando o sujeito consegue 

estabelecer esta relação do novo com algo que já possui em sua estrutura 
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cognitiva, a aprendizagem significativa acontece e, dessa forma, o sujeito se 

capacita para avançar em seu processo de aprendizagem.   Na verdade, o que 

ocorre é que a cada passo dado, a cada informação assimilada, o sujeito vai 

promovendo em tal estrutura pontos de ancoragem que possibilitarão as novas 

aprendizagens e o avançar da mesma. 

 Aqui, começamos a compreender que a aprendizagem está ligada à cultura, 

em seu sentido antropológico, que afirma que a mesma é o conjunto de produção 

humana que possibilita a sua existência e a satisfação de seus desejos e 

necessidades.    

 A Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, realizada pela Unesco, no 

México em 1982, consagrou como conceito de cultura o conjunto das 

características distintivas, espirituais e materiais, intelectuais e afetivas que 

caracterizam uma sociedade ou um grupo social, englobando além das artes e 

das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os 

sistemas de valores, as tradições e as crenças.   A cultura é a responsável pelas 

mais variadas formas nas quais as relações entre os sujeitos, entre estes e os 

diferentes grupos e, destes com a natureza, se estabelecem. 

 O conhecimento mais desenvolvido é aquele que permite a objetivação do 

ser humano de forma cada vez mais universal e livre. O critério é, portanto, o da 

plena emancipação humana.   Em termos educativos, há que se identificar quais 

conhecimentos podem produzir, nos vários momentos do desenvolvimento 

pessoal, a humanização do indivíduo, conforme sintetizou Saviani ao extrair as 

consequências de seu conceito de trabalho educativo: 

[...] o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 
espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 
atingir esse objetivo (SAVIANI, 1984, p.02). 

 Se o trabalho educativo é entendido como humanização dos indivíduos e se 

ele ocorre no interior do processo histórico de desenvolvimento do gênero 
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humano, a educação é uma prática no interior da prática social em seu todo. É por 

essa razão que Saviani (2000, p. 73) conceituou a educação como uma “atividade 

mediadora no seio da prática social global”.   Dessa forma, a socialização do 

sujeito vai se dando uma vez que a cultura do grupo vai, por assim dizer, 

modelando o seu ser.    

 A comunidade ou grupo social vai exercendo a sua influência sobre os seus 

membros.   Os significados já assimilados pela comunidade vão sendo passados 

e, dessa forma, o sujeito vai se socializando.   O corpo de valores, normas e 

crenças vai sendo assimilado paulatinamente pelos membros da comunidade.   A 

aprendizagem vai se dando na medida em que esses conceitos e valores vão 

interferindo na prática e na vida do sujeito que aprende. 

 Ora, a religião ou a crença é um elemento fundamental de toda e qualquer 

cultura e, dessa forma, a influência da mesma no processo de aprendizagem do 

sujeito não pode ser algo que passe à margem desse processo.   A religião 

integra, à sua maneira, o processo de aprendizagem do sujeito.   Ela interfere e 

promove esse processo.   Vários autores como Émile Durkheim, Max Weber, 

Enrique Dussel e Lev S. Vygotsky apontam nessa direção. 

 A religião é, entre outros, um espaço de formação e de produção de valores 

morais e identitários e, conseqüentemente, espaço de formação da consciência do 

sujeito.   Aqui, a religião produz cultura que por sua vez é responsável pela 

socialização desse mesmo sujeito.   A religião, ao lado da família, da escola, do 

trabalho, contribui para a constituição do ser humano enquanto sujeito com 

personalidade, vontade e subjetividade.   Durkheim (1978) diz que a socialização – 

e aqui, a religião é um componente importante - é um processo de aquisição de 

conhecimento e aprendizado, interiorização de padrões de conduta que nos 

tornam mais humanos, emancipados e civilizados. 

 As representações religiosas são representações coletivas que exprimem 

realidades coletivas; assim os rituais religiosos, seus encontros semanais, os 

louvores e/ou celebrações diversas são manifestações que nascem e/ou 
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nasceram no seio dos grupos reunidos e que estão destinadas a suscitar, manter 

ou a refazer certos estados mentais desses grupos, em outras palavras, podem 

ser pensadas como estratégias de manutenção de uma ordem de idéias e 

comportamentos ( Durkheim 1982, p. 8). 

 Nesse sentido, todo trabalho desenvolvido pela Paróquia e Pela Sociedade 

Santos Mártires é um exemplo concreto, em nossos dias, dessa influência que a 

vida religiosa exerce na formação e na vida dos sujeitos.   Nesses espaços há 

uma busca pela restauração da vida e, nesse processo, a aprendizagem vai se 

dando.   

 A convivência que se dá na Comunidade, a partir da experiência religiosa 

que lá se vive, é promotora de uma socialização que impulsiona os que lá estão 

para lutar por melhores condições de vida para si e para a própria Comunidade.   

Todas as atividades promovidas visam a criação e o despertar de aprendizagens 

que possibilitem a melhora de vida e a integração dos diferentes sujeitos nos 

grupos sociais e, assim sendo, é importante que a Psicologia da Educação tenha 

também um olhar voltado para essas novas áreas aonde o processo de 

aprendizagem está ocorrendo. 

 

3.2 ASPECTOS DA TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO  

 

 Quando se fala em experiência religiosa, fala-se, automaticamente, de uma 

experiência com um Ser Transcendente, Absoluto que, podemos designar como 

sendo, simplesmente, Deus.   Assim, ao definir como tema deste trabalho “As 

repercussões da práxis religiosa do padre na construção de vínculos sociais no 

Jardim Ângela” é importante delinear a ideia aqui defendida sobre Deus para que 

se compreenda de que tipo de experiência religiosa o trabalho tratará: no caso em 

questão, essa é uma vertente da experiência religiosa cristã que tem, no “Encontro 

com o Deus Libertador apresentado por Jesus Cristo”, o seu fundamento. 
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 Ao falarmos no Deus revelado por Jesus Cristo não podemos desconsiderar 

a Sagrada Escritura como texto fundamental para nossa reflexão.   Assim sendo, 

percebemos que Jesus Cristo nos é apresentado, no texto a seguir, como sendo a 

revelação encarnada do Deus que agiu durante todo o Primeiro Testamento com o 

objetivo principal de libertar, resgatar o seu povo da experiência de escravidão, de 

não-vida: 

Jesus voltou então para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama 
espalhou-se por toda a região circunvizinha.   Ensinava em suas 
sinagogas e era glorificado por todos. 

Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou em 
dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura.   Foi-lhe 
entregue o livro do profeta Isaías; abrindo-o, encontrou o lugar onde está 
escrito: 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar a remissão aos presos 
e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos 
oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor.” 

Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se.   Todos na sinagoga 
olhavam-no, atentos.    Então, começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu 
aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura” (cf. Lc 4, 14-21 – grifo 
nosso).   

 Para compreendermos a Pessoa de Jesus, o Cristo, bem como a sua Ação 

em favor dos pequenos, dos pobres, dos sem voz e sem vez, passaremos agora, 

de forma breve, para uma análise, de alguns momentos da História da Salvação 

onde essa ideia de Deus foi se manifestando, de modo particular no livro do 

Êxodo, nos Salmos, nos Profetas e nos Evangelhos. 

 

3.2.1 A Experiência do Deus Libertador nas Sagradas  Escrituras (Êxodo, 

Salmos, Profetas e Evangelhos) 

 

 Fazendo um recorte nesta História da Salvação no Primeiro Testamento, 

nos reportamos ao Livro do Êxodo, capítulo 3.   Neste capítulo, percebemos que a 

revelação de Deus se dá na História concreta de um povo.   Essa História do Povo 
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está marcada pela opressão, pela escravidão, pelo impedimento da “Vida para 

Todos” (cf. I Cor 9, 22).   Gemendo sob o peso desse sistema opressor, o Povo 

Hebreu CLAMA e, o texto em questão, nos fala que Deus viu a miséria do povo, 

ouviu o seu clamor e desceu para libertar: 

...Eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito.   Ouvi o seu 
clamor por causa de seus opressores; pois eu conheço as suas 
angústias.   Por isso desci a fim de libertá-lo das mãos dos egípcios, e 
para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra que mana 
leite e mel... Agora, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e 
também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.   Vai, 
pois,  e eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os 
filhos de Israel (cf. Êx 3, 7-8a. 9-10). 

 Nesse texto, percebemos que ao clamor do povo, Deus se deixa conhecer, 

Deus se revela, Deus se aproxima.   Conhecer Deus e compreendê-Lo em sua 

essência é algo que nos é dado pelo próprio Deus.   Ele toma a iniciativa e, se 

auto-revela.   Esse Deus Libertador se revela na “História Concreta de Vida de um 

‘Povo’ Escravo”.   

 Aqui, algumas questões se fazem necessárias, tais como: Seria possível 

uma “teo-logia” (théos + logos) como compreensão que abarca o “ser de Deus”?   

Seria possível uma “palavra = logos”  à respeito do “theós = Deus”?   Se sim, em 

que condições seria isso possível?   Como o finito = ser humano, pode abarcar o 

Infinito = Deus?   Isso só será possível se o Infinito se deixar conhecer retirando o 

véu que o encobre e, se tornando, assim, compreensível ao finito (Dussel, 1985, p. 

11). 

 Biblicamente, tal revelação é “Histórica” e, somente, “Histórica”.   A História 

se torna o único “local de revelação”, o único “local teológico”: a História Concreta 

de cada dia, de cada um de nós.   Sem a percepção do real sentido da História, 

não haverá compreensão daquilo que Deus quer nos revelar (Deus Bíblico).   

Deus, o Outro, se revela ao homem em sua História.   

 Aqui, temos a essência da Teologia e da Experiência Religiosa que esse 

trabalho pretende descrever: Deus que se revela no processo histórico, tornando 
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tal processo “História de Salvação”, isto é, uma Páscoa de Justiça e de Libertação 

(Dussel, 1985, p. 11).   Neste sentido é que o texto bíblico citado anteriormente 

(Ex 3) se torna paradigmático.    

 No texto bíblico de Ex 3 temos a figura de Moisés já no deserto porém, tal 

deserto não é apresentado como local de penitência ou de busca de perfeição 

mas, refúgio para alguém que está fugindo após ter cometido um assassinato 

(Êxodo, 2).   Esse alguém que se refugia no deserto, a saber, Moisés, é aquele 

que, sentindo a dor do “seu” povo, o povo hebreu, sai em sua defesa e, acaba 

matando alguém e, sem saber o que fazer, foge para o deserto.    

 No deserto – longe de tudo e de todos – Moisés fará a experiência do 

“silêncio” e, este, por sua vez, o conduzirá ao aprendizado da “escuta” do Outro.   

O deserto, biblicamente falando, é um espaço teológico que oferece possibilidades 

para que o ser humano se faça “todo ouvido”.   Assim, o deserto passa a ser um 

espaço de “ascese”, isto é, de “abertura” e de “espera” do “mistério” que poderá se 

revelar.   O deserto favorece a dialética “palavra-ouvido” (Dussel, 1985, p. 12).  

 Todo este processo de saída do Egito (fuga) e ida para o deserto (espaço 

de silêncio, de ausências...) fará com que Moisés faça a “experiência” com o 

“Infinito”, com a “Divindade”, com “Javé”, isto é, com o Deus que, mais tarde, 

Jesus Cristo resgatará com sua atividade pública no Segundo Testamento.  

Moisés verá um fenômeno (chama que ardia em uma sarça) e, ouvirá uma palavra 

(Moisés, Moisés...).   Moisés ouviu o Outro (Deus) que dizia que, também Ele, 

tinha ouvido o outro (‘povo’ escravo) clamar.   O clamor é também palavra mas, 

palavra que sai como rugido porque parte de um povo escravizado, é uma espécie 

de lamento porque revela a dor.   Este Deus pedirá que Moisés liberte aquele povo 

que por Ele clamou.   Aqui, o pastor de ovelhas se torna Libertador, levando sobre 

seus ombros toda aquela escravidão e injustiça, afim de libertar o povo (Dussel, 

1985, p.12). 

 Assim, poderemos esquematizar: 
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Deus – Pobre – Palavra – Moisés 

Moisés – Serviço – Pobre – Deus  

 Em Jesus, o Cristo temos o resgate desta revelação de Deus.   Toda a sua 

vida pública aconteceu para revelar a vontade deste Deus do Êxodo.   A sua 

preferência pelos pequenos, pelos pobres, excluídos, pelos sem voz e vez na 

história, revela o desejo de Deus (do Êxodo, de Moisés) que continua ouvindo o 

clamor dos que sofrem. 

 O Livro dos Salmos é o mais extenso e, nos oferece a possibilidade de 

entrar em contato com as orações cantadas do Povo de Deus.   Nasce no 

contexto judaico e são produto da espiritualidade desse povo mas, apesar de tão 

antigos, são capazes de falar ao coração de muitos homens e mulheres, de toda e 

qualquer época da história e, nos revelam a compreensão que tal povo possuía de 

Deus.   Os Salmos revelam como o Povo Bíblico foi captando o Ser de Deus e, 

dessa forma, como ia se relacionando com Ele: 

Trata-se da mais rica coleção de orações que a humanidade conhece.   
Apesar de serem muito antigos, os salmos são eternamente jovens, 
capazes de falar à alma dos homens e mulheres de todos os tempos e 
lugares.   Por isso é que podemos considerá-los como espelhos nos 
quais nos vemos, nos movemos e existimos.   Falam tão bem de nossa 
vida, das alegrias e esperanças, das dores e dos conflitos, que parecem 
ter sido escritos em nossos dias e para o hoje de nossa caminhada 
(BORTOLINI, 2000. p. 7). 

 Dessa forma, nos 150 Salmos podemos captar várias situações vivenciadas 

pelo povo e, dentre tais situações podemos, também, perceber a revelação de 

Deus que se põe ao lado dos pequenos, dos pobres e sofredores da terra, se 

tornando Aliado e Próximo dos mesmos. 

 O Salmo 14, em seus versículos de 4 a 6 diz:  

Acaso esses malfeitores não percebem? Eles devoram o meu povo, 
como se comessem pão, e não invocam a Javé.   Eles vão tremer de 
medo, porque Deus está com os justos.   Vocês podem confundir o plano 
do pobre, mas o abrigo dele é Javé. 
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  Aqui, temos um exemplo de Salmo similar à denúncia dos profetas que 

nutriam grande sensibilidade frente às questões sociais, denunciando as injustiças 

contra os pobres presentes na sociedade.   Para o salmista, ao negarem a 

existência de Deus, os insensatos acabam promovendo uma sociedade desigual e 

injusta.   Ao contrário – diz o salmista – Deus existe e se põe do lado dos 

pequenos e sofredores, restituindo-lhes o direito de viver. 

 Outro exemplo, é o Salmo 53 que em seus versículos 5 e 6 diz, 

praticamente, o mesmo que o citado anteriormente:  

Será que os malfeitores não percebem, eles que devoram o meu povo, 
como se comessem pão, e não invocam a Deus?   Eles vão tremer de 
medo,  porque Deus espalha os ossos do agressor, e ficarão 
envergonhados porque Deus os rejeita.  

 Estes dois Salmos (14 e 53) são alguns exemplos – de tantos outros que 

poderiam ser citados – de como o Povo Judeu, em sua caminhada de fé, foi 

crescendo na compreensão de que Javé é o Deus que se põe do lado do pobre, 

do sofredor e, não deixa impune aquele que se utiliza do pequeno e do fraco em 

benefício próprio.   Assim como em Êxodo, Deus se apresenta como o Deus que 

quer a vida para todos os seus filhos e, espera dos seus que o auxilie nessa luta. 

 Seguindo essa mesma linha de reflexão, podemos afirmar que o Profetismo 

em Israel foi a Instituição que buscou preservar a Identidade de Javé proveniente 

do Livro do Êxodo e, por conta disso, se tornou aliado dos pobres e pequenos e 

denunciador dos desmandos promovidos pelos “grandes do povo” que buscavam 

o seu próprio benefício.   Dentro dessa perspectiva, podemos afirmar que todos os 

Profetas em Israel realizaram esse trabalho.   Dentre eles, destacamos o Profeta 

Isaías, que diz: 

Ouvi a palavra de Javé, chefe de Sodoma, prestai atenção à instrução de 
nosso Deus, povo de Gomorra!   Que me importam os vossos numerosos 
sacrifícios? diz Javé.   Estou farto de holocaustos de carneiros e da 
gordura de bezerros cevados;  no sangue de touros, de cordeiros e de 
bodes não tenho prazer [...] Lua Nova, sábado, assembleia, não posso 
suportar falsidade e solenidade!   Vossas luas novas e vossas festas, 
minha alma as detesta: elas são para mim um fardo; estou cansado de 
carregá-lo. [...] Vossas mãos estão cheias de sangue: lavai-vos, purificai-
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vos!   Tirai de minha vista vossas más ações!   Cessai de praticar o mal e 
aprendei a fazer o bem! Buscai o direito, corrigi o opressor! Fazei justiça 
ao órfão e defendei a viúva (Is 1, 10-17).  

 Nesse texto, percebe-se o desencontro entre a Vontade de Javé e o que 

estava ocorrendo em Israel às vésperas do Exílio na Babilônia (por volta de 635 

a.C.).    O Profeta denuncia um culto que está em desacordo com aquilo que 

agrada a Deus: o ritualismo tomou conta da vida das pessoas mas, os corações 

não estavam voltados para Deus.   Assim, o culto se tornou estéril pois Deus não 

atende às orações quando essas não estão em sintonia com a Sua Vontade: Viver 

e fazer Viver, sobretudo os pequenos e pobres. 

 Podemos afirmar que a Pessoa e a Vida de Jesus, o Cristo foram a 

manifestação, na carne, desse Deus que veio se revelando, paulatinamente, 

durante o Primeiro Testamento, sobretudo no Êxodo, nos Salmos e nos Profetas.   

Toda as palavras e ações de Jesus estiveram voltadas para a manifestação plena 

de Javé, o Deus Libertador.  

 A preferência de Jesus pelos pequenos, seu prazer em estar no meio dos 

pobres defendendo os seus direitos à vida digna e justa, são a comprovação de 

que Deus é o aliado dessas categorias de pessoas.   Apesar de ser para todos, é 

com estes pequenos que Ele encontrará o seu prazer maior.   O texto de Lucas, 

capítulo 4 – citado anteriormente, no início dessa parte – é um exemplo de como 

Jesus enxerga a sua missão nesse mundo. 

 Assim, a Experiência Religiosa Cristã que esse trabalho apresenta, como 

facilitadora da Aprendizagem, é esta que visa lutar pelo resgate da dignidade de 

todos (as) aqueles (as) que experimentam todo e qualquer tipo de exclusão e de 

violência contra seus direitos de ser humano, de pessoa humana, “criada à 

Imagem e Semelhança do seu Criador” (cf. Gn 1- 2). 

 Como Moisés, os salmistas, os profetas e o próprio Jesus Cristo, todo (a) 

aquele (a) que faz esta experiência com o Deus do Êxodo, em toda e qualquer 

época, sente essa necessidade de se colocar à serviço dos pequenos, se 
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tornando, também, ele (a) um Libertador (a) do povo que continua sofrendo.   Isso 

vemos acontecer na vida e nas ações do Padre Jaime Crowe, no Jardim Ângela. 

 

3.2.2 Os pressupostos teóricos para a constituição da Doutrina da Igreja 

 

 A Igreja Católica, com toda a sua organização interna, busca responder a 

esta missão deixada pelo próprio Senhor: “Ide pelo mundo inteiro e a todos 

anunciai o Evangelho” (cf. Mc 16, 15).   Anunciar o Evangelho deverá ser, 

também, um impulso para que aquilo que é anunciado se torne verdade no meio 

das comunidades: “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em 

abundância” (cf. Jo 10, 10). 

 Nesse sentido, partimos do Concílio Vaticano II (1962 – 1965), em sua  

Constituição Pastoral Gaudium et Spes (Alegria e Esperança) que trata do papel 

da Igreja no mundo de hoje, que afirma em seu número 1: 

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de 
hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também 
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de 
Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não 
encontre eco no seu coração (Gaudium et Spes 1). 

 Podemos perceber por esse texto inicial que, a Igreja se percebe no mundo 

como uma Comunidade de discípulos de Jesus que busca dar continuidade à sua 

missão, isto é, se posicionar ao lado daqueles e daquelas aos quais a vida está 

sendo, severamente, negada. 

Essa mesma Constituição, em seu número 27 nos apresenta a necessidade de: 
 

nos tornarmos próximos de todos os homens, ressaltando, sobretudo o 
ancião, o abandonado de todos, o operário estrangeiro injustamente 
desprezado, ou exilado, ou a criança ilegítima que sofre injustamente por 
conta de um pecado que não cometeu, ou o indigente que interpela a 
nossa consciência, recordando as palavras do Senhor em Mateus 25, 40: 
“cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a 
mim o fizestes” (GS, 27). 
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 Mais uma vez, percebemos a importância que a Igreja dá ao trabalho em 

favor dos mais necessitados, dos que não possuem voz e vez na sociedade pois, 

acredita que, somente assim, estará cumprindo a sua missão de prolongadora da 

ação salvadora de Deus, revelada na pessoa de Jesus, o Cristo. 

 Com o objetivo de incrementar as ações propostas pelo Concílio Vaticano 

II, a Igreja na América Latina e no Caribe, realiza no ano de 1968 (de 26 de agosto 

à 08 de setembro), na cidade de Medellín, na Colômbia, uma Conferência.   

Reunidos os representantes das diferentes Igrejas Particulares desse imenso 

Continente, os bispos decidiram por uma Igreja Pobre e à serviço dos Pobres. 

 Essa Conferência foi convocada pelo papa Paulo VI para tornar efetiva a 

recepção das diretrizes do Concílio Vaticano II diante das necessidades da Igreja 

presente na América Latina. A temática proposta foi "A Igreja na presente 

transformação da América Latina à luz do Concílio Vaticano II".  

 Uma ideia defendida pela Conferência de Medellín foi a da transformação 

que estava no título do documento como em todo o seu corpo e, nesse ponto, a 

Conferência se mostrou intimamente ligada ao Concílio Vaticano II.   A Igreja deve 

oferecer respostas aos sérios problemas vividos pela sociedade latino-americana 

e caribenha.    

 Em Medellín, a Igreja latino-americana abraça de vez a causa da 

"necessidade de uma mudança global nas estruturas" (Documento de Medellin, 

Justiça 16), insistindo, porém, "na conversão da pessoa, que exige imediatamente 

esta mudança" (DM, Justiça 3).    Medellín se compromete com a defesa "dos 

direitos dos pobres e oprimidos" (DM, Paz 22), com a denúncia da violência 

estrutural que gera miséria e injustiça social.   "A luta contra a miséria é a 

verdadeira guerra que devem enfrentar nossas nações" (DM, Paz 29). 

 Na Mensagem Final aos povos da América Latina, os bispos latino-

americanos afirmam com muita clareza a tônica de sua postura diante da 

realidade do continente:  
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"Nossa palavra de pastores quer ser sinal de compromisso; como 
homens latino-americanos compartilhamos a história do nosso povo. 
Como cristãos, cremos que esta etapa histórica da América Latina está 
intimamente vinculada à história da salvação (...) Cremos que estamos 
numa era histórica. Exige clareza para ver, lucidez para diagnosticar e 
solidariedade para agir. À luz da fé que professamos como fiéis, fizemos 
um esforço para descobrir o plano de Deus nos sinais de nossos 
tempos". 

 Essas palavras do Episcopado Latino-Americano revelam uma mudança de 

paradigma eclesial: a Igreja se deixa interpelar e interrogar pela realidade quando, 

até algum tempo atrás, se colocava como a “Mestra” que só queria ensinar.   Esse 

voltar-se para a realidade recoloca a Igreja em sintonia com o Deus revelado na 

História da Salvação e, refazendo o seu olhar de compaixão para com os 

pequenos e oprimidos, a eles se unirá numa luta em favor da vida e, esta em 

plenitude (cf. Jo 10,10).    

 Aqui, a Igreja se compromete a prolongar na História dos Povos da América 

Latina e Caribe, o olhar do Deus do Êxodo, bem como os seus sentimentos: “Vê a 

miséria, se compadece e se compromete com a libertação” (cf. Ex 3).   É o mesmo 

olhar de Jesus que, “ao ver as multidões, teve compaixão pois estavam cansadas 

e abatidas como ovelhas que não têm pastor” (cf. Mt 9, 36).   

 Nesse sentido, outro ponto que chama a atenção em Medellin é a 

percepção do subdesenvolvimento de nossos países como sendo uma das 

principais causas de nossa pobreza e miséria.    O subdesenvolvimento "é uma 

injusta situação promotora de tensões que conspiram contra a paz" (DM, Paz 1), 

"uma dolorosa pobreza, que em muitos casos chega a ser miséria desumana" 

(DM, Pobreza da Igreja 1). Essa miséria "se qualifica de injustiça que clama aos 

céus" (DM, Justiça 1) e essa injustiça expressa "uma situação de pecado" (DM, 

Paz 1). 

 Dessa forma, a Igreja Latino-Americana faz, oficialmente a sua declarada 

“opção pelos pobres” pois, acredita que tal situação de pobreza e miséria é a 

grande situação que o anúncio do Evangelho deverá fazer frente.    
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 A Proclamação e o desejo de ver estabelecido o Reino de Justiça, Paz e 

Amor procedente da compreensão do Evangelho se torna incompatível com a 

realidade desumana vivida pelos povos desse Continente.   Não é possível, por 

conseguinte, ficar "indiferente ante as tremendas injustiças sociais existentes na 

América Latina" (DM, Pobreza da Igreja 1).   Daqui nasce a intuição básica de 

Medellín que é a "opção pelos pobres".   Tal opção pelos pobres é 

fundamentalmente uma opção pelo ser humano. Uma opção para salvar a pessoa 

da dependência opressora e da dominação injusta.   

 A Conferência de Medellín convoca, então, os cristãos a se 

comprometerem com a construção de uma sociedade justa, sem marginalizados 

nem oprimidos. O apelo para a ação é dramático: "não basta, certamente, refletir, 

conseguir mais clarividência e falar. É necessário agir. A hora atual não deixou de 

ser a hora da ‘palavra', mas já se tornou, com dramática urgência, a hora da ação" 

(DM, Introdução 3).   Essa ação tomou o nome de "libertação". 

 Em Puebla (México, 1979), 11 anos depois de Medellín, uma nova 

Conferência promove a retomada do eixo fundamental que fora apresentado à 

Igreja da América Latina e do Caribe, por ocasião de Medellín (1968): a estreita 

ligação entre Evangelização e Justiça Social, apresentada a partir da clara “opção 

preferencial pelos pobres”.   Assim, surge, também, uma nova forma de pensar e 

passar os conteúdos da fé: a Teologia da Libertação que pretendia oferecer uma 

palavra própria e qualificada nesse processo de libertação dos pobres do 

continente, além de repensar os tratados de toda a teologia nesta perspectiva. 

 Outra realidade que ganha força em Puebla são as CEB’s – Comunidades 

Eclesiais de Base – com a aglutinação de leigos e leigas que, reunidos em torno 

da Palavra de Deus buscam respostas para as situações de pobreza e miséria 

pelas quais passam os povos desse Continente.   O leigo, de acordo com tal 

Documento “é o homem da Igreja no coração do mundo e o homem do mundo no 

coração da Igreja” (Puebla II, 3).   Dessa forma, a primeira tarefa desse leigo é a 
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de construir o Reino de Deus a partir do engajamento nas realidades do mundo.   

Diz o Documento: 

Mas é no mundo que o leigo encontra o seu campo de ação.   Pelo 
testemunho de sua vida, por sua palavra oportuna e sua ação concreta, o 
leigo tem a responsabilidade de ordenar as realidades temporais para pô-
las a serviço da instauração do Reino de Deus [...] Isso posto, em nosso 
Continente latino-americano marcado por agudos problemas de injustiça 
que se foram agravando, os leigos não se podem eximir dum sério 
compromisso com a promoção da justiça e do bem comum, sempre 
iluminados pela fé e guiados pelo Evangelho e pela doutrina social da 
Igreja, mas orientados ao mesmo tempo pela inteligência e aptidão para 
uma ação eficaz (Puebla II, 3). 

 Mais uma vez, percebemos a preocupação da Igreja da América Latina com 

a questão da promoção social e, ressaltando a necessidade da mesma para se 

viver a fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo: não há verdadeira evangelização 

sem levar em consideração a real situação dos destinatários da mesma.   À 

Palavra proclamada, se soma a ação concreta em favor da vida, sobretudo dos 

pobres.   Não é possível a proclamação da fé com os lábios, se esta não vier 

acompanhada das obras concernentes a ela mesma. 

 A percepção do laicato como agente de transformação interna da Igreja e 

da Sociedade como um todo – ressaltado pelos Documentos de Medellín e Puebla  

reforça outro sentido em Santo Domingo (República Dominicana, 1992), passando 

a ser considerado “protagonista na Nova Evangelização”.   É reforçada, portanto, 

sua identidade de agentes eclesiais e pastorais e, não tanto, o caráter de  

responsabilidade pela transformação da sociedade.  

 As conclusões da IV Conferência de Santo Domingo ressaltam o 

protagonismo dos leigos na Nova Evangelização, na promoção humana e na 

cultura cristã.   É de Santo Domingo que vem a célebre afirmação:  

Que os batizados não evangelizados sejam os principais destinatários da 
Nova Evangelização. Esta só será efetivamente levada a cabo se os 
leigos, conscientes de seu batismo, responderem ao chamado de Cristo 
a que se convertam em protagonistas da Nova Evangelização (SD, n. 
97).  
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 O documento também propõe “favorecer a organização dos leigos em todos 

os níveis da estrutura pastoral, baseada nos critérios de comunhão e participação, 

respeitando "a liberdade de associação dos fiéis leigos na Igreja" (Santo Domingo, 

n. 100).   Apesar da perda de ênfase, percebe-se a estreita relação, ainda 

presente em Santo Domingo, entre Evangelização e Realidade Social. 

 O Documento de Aparecida (Brasil, 13 à 31 de Maio de 2007),  resultado da 

última Conferência da Igreja na América Latina e Caribe, seguiu o caminho 

trilhado pelas demais, a saber: Medellín, Puebla e Santo Domingo.   Seguindo o 

mesmo método do “ver, julgar e agir”, a Conferência continuou observando a 

realidade social que cerca a Igreja e os Povos Latino-Americanos com os olhos da 

fé, buscando caminhos para que o Reino de Deus se faça presente (Documento 

de Aparecida, 19). 

 A Globalização foi um dos assuntos discutidos, levantando aspectos 

positivos e negativos da mesma.    Frente aos aspectos negativos contemplados, 

sobretudo, a partir da concentração do lucro nas mãos de poucos, o Documento 

de Aparecida propõe: 

Por isso, frente a essa forma de Globalização, sentimos forte chamado 
para promover uma Globalização diferente, que esteja marcada pela 
solidariedade, pela justiça e pelo respeito aos direitos humanos, fazendo 
da América Latina e do Caribe não só o Continente da Esperança, mas 
também o Continente do amor (DA, 64). 

 Em seguida, o Documento nos apresenta o rosto daqueles e daquelas com 

os quais a Igreja deve estar solidária: 

... Entre eles estão as comunidades indígenas e afro-americanas que, em 
muitas ocasiões, não são tratadas com dignidade e igualdade de 
condições; mulheres excluídas em virtude do sexo, raça ou situação 
sócio-econômica; jovens que recebem uma educação de baixa qualidade 
e não têm oportunidade de progredir em seus estudos nem de entrar no 
mercado de trabalho para se desenvolverem e construírem uma família; 
muitos pobres, desempregados, migrantes, deslocados, agricultores sem 
terra, aqueles que procuram sobreviver na economia informal; meninos e 
meninas submetidos à prostituição infantil, ligados muitas vezes, ao 
turismo sexual; também as crianças vítimas do aborto.    Milhões de 
pessoas e famílias vivem na miséria e inclusive passam fome.  
Preocupam-nos também os dependentes das drogas, as pessoas com 
limitações físicas, os portadores e vítimas de enfermidades graves como 
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a malária, a tuberculose e HIV-AIDS, que sofrem a solidão e se vêem 
excluídos da convivência familiar e social... (DA, 65). 

 Aqui, vemos o retorno do olhar da Igreja latino-americana e caribenha para 

as mazelas sociais que continuam afligindo os povos desse Continente. 

 Para compreender o trabalho do Padre Jaime Crowe no sentido de 

contribuição para a formação do sujeito é necessário ter uma escuta para a 

Doutrina da Igreja e para a Realidade.   Isso é que dinamiza a sua práxis. 

 

3.3 UMA COMPREENSÃO SOCIOLÓGICA DA COMUNIDADE  

 

 Numa perspectiva social, a Comunidade não pode ser definida, apenas 

como um aglomerado de residências próximas umas das outras mas, é mais do 

que isso: a Comunidade é uma organização humana e, portanto, possui aspectos 

sociais e culturais.    

 Também, não podemos afirmar que a Comunidade seja, apenas, um 

“amontoado” de indivíduos, sem vínculos uns com os outros: ela é um sistema 

sociocultural, organizada socialmente e, possui uma vida própria que vai além da 

mera soma de vidas de seus membros.   Sociologicamente falando, a 

Comunidade é uma entidade cultural.  

 Na Comunidade, vista da forma acima descrita, os valores são aprendidos 

(passados de uma geração para a outra) e não transmitidos geneticamente, 

biologicamente.   Os seus elementos culturais e sociais são assimilados por meio 

de símbolos.   Dessa forma, as mudanças pelas quais passam as Comunidades 

não ocorrem por meio de “cirurgias estéticas” mas, por meio da mudança nas 

mensagens que os símbolos podem e querem transmitir. 

 Dessa forma, uma Comunidade, assim como outras entidades sociais, não 

é meramente um grupo de pessoas, individualmente falando mas, um grupo em 
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constante processo de mudança de relacionamentos, com inclusão de atitudes e 

comportamentos de seus membros. 

 A Comunidade vista como um organismo sociocultural, também, nos faz 

pensar no conceito de cultura e, para as ciências sociais, a cultura não se 

restringe ao mundo acadêmico, obtida pelo contato com os livros mas, a cultura é 

todo conjunto de produção humana e que vai sendo transmitida de uma geração 

para outra, dentro do grupo.   Assim, os costumes, as crenças, a dança, a 

culinária, o comportamento, entre outros, tudo pode ser designado como 

elementos culturais.   

 É na convivência que se adquire o comportamento cultural pois esse não é 

transmitido, pura e simplesmente, pela genética.   Sem a convivência, sem a troca 

de experiências, sem abertura para o outro que está ao lado, não há, 

verdadeiramente, aprendizagem.   É na comunidade que os indivíduos crescem, 

transformando ou reforçando valores que lhes foram transmitidos pelas gerações 

anteriores.   A apreensão de uma cultura se dá pelo processo de socialização e, 

para tanto, é importante que os indivíduos convivam e estejam abertos uns aos 

outros para que tal processo possa ocorrer. 

 Autores como Freire, Gramsci e Dussel defendem essa ideia de que o 

processo de socialização é promotor de aprendizagem e, dessa forma, a 

Comunidade possui um papel fundamental pois, ninguém se socializa na solidão, 

isolado mas, sempre, em comunhão, em Comunidade. 

 Um dos conceitos fundamentais da obra freireana é o do diálogo.   Seu 

método – inovador para a educação no final da década de 1960 – tinha na 

dialogicidade uma espécie de “espinha dorsal”.   Para Freire, citado por Gadotti, o 

diálogo só é possível “numa relação horizontal e não vertical entre os envolvidos”  

(GADOTTI, 1999, p.9).   Por meio do diálogo é possível olhar o mundo e a própria 

existência como sendo algo processual, que vai sendo construído paulatinamente 

pois, o mundo e a existência estão inacabados e, mais ainda, estão em constante 

transformação.   Essa realidade dialógica, que só pode acontecer na posição 
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horizontal e não na vertical, necessita da Comunidade para se tornar, de fato, 

realidade. 

 No trabalho desenvolvido pelo Padre Jaime Crowe no bairro do Jardim 

Ângela, esta ideia freireana do diálogo se dá em todos os momentos.   Todos os 

projetos sociais desenvolvidos pela Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires 

buscam dar voz àqueles que, por qualquer motivo, perderam o direito de usá-la. 

 Em Gramsci, a questão da cultura é, também, algo fundamental.  Para ele, 

“nós somos produtos da cultura e, essa, por sua vez, interferirá na formação da 

subjetividade do sujeito”.   Sua discussão é com relação à Desigualdade Social, à 

ideia de subalterno.   Defende a ideia de que a mudança de cultura só é possível 

por meio da ação de um Intelectual Orgânico que forma valores e influencia na 

decisão do outro.    

 Dentre os tipos de Intelectuais Orgânicos (Partidos, Instituições...) existe um 

terceiro tipo que é aquela pessoa que está comprometida com uma classe social 

e, formando opinião, interfere na opinião.   Esses Intelectuais Orgânicos cuidam 

da cultura e do seu desenvolvimento, defendendo valores e princípios de seu 

grupo de sustentação.    

 Dessa forma, se há pretensão de formar um novo sujeito, será preciso a 

modificação da cultura (entendida, aqui, como algo maior que a educação 

propriamente dita, formalizada) mas, se a pretensão for a manutenção do sujeito 

como ele se apresenta, há necessidade de preservar a cultura (entendida como 

conjunto de práticas de uma determinada sociedade ou grupo social e, aqui, a 

educação poderá contribuir).   A cultura é extremamente importante na formação 

do sujeito pois, esse será o que a cultura fizer dele ou lhe permitir ser. 

 Mais uma vez, podemos afirmar que o trabalho desenvolvido no Jardim 

Ângela, sob a liderança do Padre Jaime Crowe tem muito desses conceitos de 

Gramsci e, poderíamos dizer mais, o Padre Jaime Crowe é, de acordo com esse 
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pensamento, um Intelectual Orgânico pois, comprometido com o seu grupo social, 

forma e modifica opiniões e, também, práticas. 

 

 3.4 ASPECTOS DA PEDAGOGIA SOCIAL  

 

 Nesta etapa de nosso trabalho, apresentamos uma reflexão sobre a 

Pedagogia Social e os caminhos que a mesma vem tomando nos últimos tempos.   

A busca por uma pedagogia que promova a emancipação do ser humano frente às 

estruturas de opressão, exclusão e morte dos mais fracos, dos pequenos, dos 

pobres, das minorias se torna a grande perspectiva e objetivo maior desta que se 

apresenta como “uma Teoria Geral da Educação Social” (SILVA; SOUZA NETO & 

MOURA, 2011, p. 13). 

 A Pedagogia Social no Brasil visa atingir um patamar educacional  onde 

toda e qualquer relação humana, todo e qualquer espaço – seja ele público e 

coletivo – se tornem, essencialmente, pedagógicos.   Assim falam os autores 

citados anteriormente: 

Como meta última para a Pedagogia Social no Brasil, alimentamos a 
utopia de que podemos chegar a um estágio de organização e de 
desenvolvimento social em que as relações sejam essencialmente 
pedagógicas entre as pessoas em todos os espaços públicos, coletivos e 
pelos meios por elas utilizados para prover e dar significado à sua 
existência.   Conceitos como cidade educadora, cidade saudável e cidade 
sustentável talvez expressem melhor essa utopia, ainda que isso 
implique atribuir a uma ciência a função transformadora da realidade 
social e das relações que dentro dela se estabelecem (SILVA; SOUZA 
NETO & MOURA, 2011, p. 14 e 15). 

 As crises experimentadas pela Europa – sobretudo na Alemanha – na 

primeira metade do séc. XX, crises essas relacionadas à sociedade industrial e ao 

belicismo das Guerras Mundiais, promoveram uma reflexão sobre a prática 

pedagógica, fazendo surgir o que designamos por Pedagogia Social.    
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 Nesta época, procurava-se na educação uma solução para os problemas 

humanos e sociais (fortes movimentos migratórios, proletarização do campesinato, 

desemprego, pobreza, exclusão econômica e cultural, abandono de menores, 

delinquência, entre outros) que se  produziram a partir da nova realidade então 

criada. Toda esta situação foi criando o espaço e a oportunidade para o 

surgimento de uma pedagogia que conseguisse dar respostas às necessidades 

individuais e sociais e estabelecesse o ideal de comunidade, face ao excessivo 

individualismo que se objetivava com a prática de educação anterior.  

Coerente com o contexto alemão da Primeira Guerra Mundial, marcada 
por uma situação crítica, a Pedagogia Social enfatiza o atendimento a 
problemas públicos da sociedade da época relacionados à infância 
abandonada, a jovens inadaptados ou delinqüentes, a grupos 
marginalizados, à terceira idade, à animação sociocultural, à Educação 
permanente.   Estabeleceu-se nesse período no país uma política de 
atendimento às necessidades sociais, objetivando melhoria de qualidade 
de vida do povo, com leis de apoio social e assistência à infância e à 
juventude, apoio às instituições sociopedagógicas e aos trabalhadores 
(MACHADO, 2011, p. 119-120). 

Apesar dos precedentes remotos da Pedagogia Social alemã datar dos 
meados do séc. XIX, foi no primeiro terço do séc. XX que se consolidou o 
seu corpus científico e a evolução histórica da Educação Social se 
identificou com este novo saber pedagógico.   Depois da Segunda Guerra 
Mundial, para tentar curar ou suavizar as feridas abertas durante o 
conflito, profissionalizaram-se muitos dos especialistas participantes do 
trabalho social, os quais começaram a se autodenominar educadores / 
pedagogos sociais (CARO, 2011, p. 136). 

 Assim, podemos afirmar que a Pedagogia Social é uma ciência pedagógica, 

de caráter teórico-prático, que se refere à socialização do sujeito, tanto a partir de 

uma perspectiva normatizada  como de situações especiais (inadaptação social), 

assim como aos aspectos educativos do trabalho social.   Implica o conhecimento 

e a ação sobre os seres humanos, tanto em situação normal como em situação de 

conflito ou necessidade.  

 O indivíduo socializa-se dentro e fora da instituição escolar e, por isso, a 

Educação Social deve efetuar-se em todos os contextos nos quais se desenvolve 

a vida do ser humano. Nesse sentido, não pode definir-se exclusivamente por 

ocupar o espaço não escolar, o que implicaria uma redução da mesma, apesar de 

ter nos espaços extra-escolares, o seu principal campo de atuação.   É importante 
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que saibamos que a Pedagogia Social pode e deve atuar, também, em contextos 

de Educação Formal. 

 Toda essa perspectiva pedagógica ganha força no Brasil, sobretudo, com a 

Constituição Federal de 1988 que, em seu Artigo 205 afirma: 

A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF/88, Art. 205 - grifo 
nosso). 

 E, é reforçada com o Artigo Primeiro da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 1996: 

A Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais (LDB/1996, Art. 01 - grifos nossos). 

 Apesar dos textos da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 citados acima compreenderem a Educação, 

ainda, em seu caráter formal, escolar e com financiamento do próprio Estado, é 

possível perceber, mesmo que nas entrelinhas, as possibilidades da Educação 

extrapolar esses espaços ditos formais e, nesse sentido, poderíamos afirmar que, 

mesmo que de forma sutil, os textos em questão nos possibilitam pensar, já ali, 

sobre os trabalhos da Pedagogia Social. 

 É essa percepção de uma Educação que se dá, também, para além dos 

espaços ditos formais que vai forçando a Academia a pensar de forma mais ampla 

os processos pedagógicos.   Na verdade, a Pedagogia Oficial vai se vendo 

forçada a perceber e, automaticamente, a aceitar a gama enorme de situações de 

aprendizagem e de profissionais que se debruçam sobre essa nova concepção, a 

saber, da educação que se dá, também, em outros locais.    

 Às vezes, ocorre, até, um certo “estranhamento” entre os profissionais: os 

da Educação Formal e os da Área Social: 
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No Brasil, a Pedagogia tem se voltado ao sistema formal de Educação, 
não se preocupando com a Educação que ocorre fora do âmbito escolar 
e, muitas vezes, observamos que profissionais da Pedagogia se 
assustam com a diversidade de profissionais que se interessa por esse 
campo da Educação e muito vem colaborando com os seus saberes no 
processo diferenciado desta ação pedagógica.   Entretanto, esta área 
começa a lutar para se estabelecer por sua própria conta e afiançar sua 
posição  (CARO, 2011, p. 137). 

 A Educação Social deve, antes de mais nada, ajudar o sujeito a ser e a 

conviver com os outros: aprender a ser com os outros e a viver juntos, em 

comunidade.   Portanto, os objetivos que perseguem a Educação Social poderiam 

sintetizar-se na contribuição que a mesma pode oferecer para que o indivíduo se 

integre no meio social que o envolve, mas com capacidade crítica para melhorá-lo 

e transformá-lo.   Não é, apenas, um trabalho de adaptação do indivíduo ao meio, 

num processo de justaposição mas, há todo um trabalho de formação das 

consciências de modo que tal indivíduo possa promover transformações que 

pense ser necessárias a uma vida mais digna, mais justa, mais humana.  

 Nesse sentido, a Pedagogia Social oferecerá as bases sobre as quais uma 

Educação Social com capacidade crítica pode se firmar.   Caliman nos diz isso 

quando afirma: 

Não se trata de trabalhar somente na socialização / adaptação do 
indivíduo, mas de infundir nele uma atitude crítica capaz de provocar 
mudanças e transformações na sociedade. Não se trata de promover 
adaptação e acomodação à sociedade, mas de promover a mudança na 
mesma. [...] não basta cultivar a relação entre educador e educando, mas 
de modificar as condições sociais geradoras de conflito; não se trata de 
exercer um papel de controle social sobre a juventude, mas de fazer com 
que os jovens sejam participantes da própria educação ( 2010, p. 350).    

 A Pedagogia Social, com característica libertadora, vai emancipando cada 

vez mais o sujeito e sua possibilidade de exploração e construção de 

conhecimentos, por meio do pensamento: pensa a sua prática, o seu saber 

individual e coletivo, aprende o que foi teorizado por outros pensadores que 

escreveram sobre seu pensado, por meio de artigos, livros e teses.  

 De posse de suas elaborações e outras teorias, pode comparar, associar, 

problematizar, questionar pontos convergentes e divergentes, contraditórios ou 



 103 

antagônicos entre os diferentes saberes, visando confirmá-los, verificá-los ou 

utilizá-los em circunstâncias variadas da vida.   É esse processo de reflexão/ação/ 

reflexão que chamamos de práxis.   É este processo que está na base de uma 

Pedagogia que se pretenda Social. 

 Assim, a Educação Social objetiva fazer com que os educandos-sujeitos 

capacitem-se para gerir sua própria história, num processo de autogestão, assim 

como o seu próprio processo educativo de construção do conhecimento.   Tal 

processo de educação almeja, constantemente, uma transformação da sociedade 

na qual se inserem, com justiça, igualdade e democracia integral. 

 Diante do que foi exposto, compreende-se que, a Pedagogia Social exige 

não só uma competência técnica especial do educador, mas também a 

solidariedade humana e o compromisso político com o educando, na medida em 

que remete sua prática social educativa ao resgate da cidadania plena, por meio 

de mecanismos e meios mediatizadores do ato político pedagógico, numa práxis 

efetiva, contrapondo-se às condições reparadoras, compulsórias, compensatórias 

ou repressivas herdadas do passado.   Não basta apenas o saber técnico da 

profissão mas, para além desse, o envolvimento sincero e verdadeiro com a 

causa, será fundamental para que o trabalho desenvolvido produza os resultados 

esperados. 

 A Pedagogia Social privilegia, como eixo central, a descoberta dos matizes 

da matriz cultural dos sujeitos, para trocar, delinear seus princípios pedagógicos o 

mais próximo da realidade do educando por meio da dialogicidade, considerando 

o seu saber, sua experiência, sua história, seus conflitos, seus sonhos, seus 

valores e crenças e aproveitando a oportunidade educativa para interpretar o 

mundo humanamente construído com elementos essenciais da cultura universal.   

Como afirma Souza Neto: “[...] a pedagogia social é um projeto societário do qual 

se espera o nascimento de uma cultura emancipatória, com base nos construtos 

de pensadores como Freire, Gramsci, Dussel, Gutierrez, Boff, Mesters e Comblin” 

(SOUZA NETO, 2011, p. 218). 
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 Essa pedagogia concebe o homem como ser capaz de assumir-se como 

sujeito de sua história e da história como um todo, como agente de transformação 

de si, do outro e do mundo, como fonte de criação, liberdade e construção dos 

projetos pessoais e sociais, numa dada sociedade, por uma prática social, crítica, 

criativa e participativa. Pressupõe-se que o mundo é, ao mesmo tempo produtor e 

produto do homem, e que, ao transformá-lo, produz em si mesmo a sua própria 

transformação, num processo dialético contínuo e permanente. 

 Também, podemos afirmar que em todo trabalho desenvolvido pela 

Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires, os conceitos e ideias da Pedagogia 

Social estão presentes pois, a cada trabalho realizado a luta pela cidadania, pelo 

resgate da vida, em todos os seus aspectos, está presente. 
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4. CAMINHOS E DESCAMINHOS DA PESQUISA 

 

 Buscar compreender um fenômeno é desvelá-lo e, para isso, se faz 

necessário tecer e articular diferentes peças, é montar e remontar um quebra-

cabeça.   Nesse sentido, nessa pesquisa utilizamos a História Oral como método 

para obtenção dos dados que nos possibilitaram alcançar os objetivos propostos.   

 No Brasil, a opção por esse método vem crescendo nos últimos anos e está 

na lista de um dos caminhos mais utilizados na elaboração de pesquisas e, como 

não é propriedade exclusiva de nenhuma área de conhecimento, a História Oral é 

utilizada por vários campos do saber, se prestando a diversas abordagens em 

campo pluridisciplinar. 

 A História Oral, como metodologia de pesquisa, se ocupa na apreensão e 

aprofundamento sobre determinadas realidades – ainda pouco ou nada 

exploradas cientificamente – tais como: padrões culturais, estruturas sociais e 

processos históricos.   Para tanto, ela se utiliza de conversas formais ou informais 

com pessoas direta ou indiretamente ligadas ao campo que se pretende 

pesquisar, dos relatos orais de pessoas que, ao evocarem suas lembranças 

pessoais, acabam construindo uma visão mais concreta da caminhada do grupo 

social que se pertence e, tais pessoas relacionam os fatos lembrados de acordo 

com o grau de importância que os mesmos possuem em suas vidas.   É como nos 

fala Ferraroti: 

(...) cada vida individuale, todas las vidas individuales, son documentos 
de una humanidad más amplia con sus discontinuidades históricas. El 
hilo que une estos mosaicos biográficos, singulares o colectivos, en sus 
diferentes perspectivas, es la articulación del tiempo recogida en su doble 
aspecto de experiencia individual y colectiva, de los momentos que se 
integran recíprocamente (Ferrarotti, 1993. p. 183). 

 Na pesquisa com História Oral, as narrativas orais ocupam lugar central e, 

são elas as grandes responsáveis por dar o norte ao trabalho pretendido.   Esse 

fato, porém, não impede que sejam utilizados outros documentos, outras fontes 

para se alcançar os objetivos propostos pela pesquisa: documentos escritos e 
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narrativas orais não são excludentes, ao contrário, uns podem complementar os 

outros. 

 Nesse modelo de pesquisa, o narrador, aquele que conta a sua história não 

é o centro mas, aquilo que ele conta.   É a narrativa que interessa, o modo como 

aquele que conta a sua história demonstra, com as palavras que diz, a sua 

percepção dos fatos vividos.   As relações sociais são manifestadas na oralidade 

do narrador.    

 Dessa forma, a História Oral apresenta versões de histórias vividas, da 

forma como foi percebida, captada por aqueles (as) que as  viveram.   Por outro 

lado, o pesquisador, também, analisará os dados trazidos pelas narrativas orais 

em consonância com os seus objetivos.    

 É importante que não nos esqueçamos que, em todo relato oral há 

distanciamentos espaciais e temporais, além de toda subjetividade que envolve tal 

relato, tanto por parte de quem narra como daquele ou de quem colhe os dados. 

 A peculiaridade da fonte oral reside na riqueza oferecida pela rede de 

signos, sentimentos, significados e emoções, expressa pelo narrador ao 

pesquisador, em forma de dados coligidos, expressando em si mesma, tanto 

abundância como qualidade.   Permite-se – quando o pesquisador abre espaço – 

que se apreenda seus significados e conotações, pelo tom, ritmo e volume 

imprimidos pelo narrador, os quais, muitas vezes, não são expostos na forma 

escrita.   Muitas vezes, por conta desses pormenores, as narrativas orais 

(...) mostram-se contraditórias, conforme a entonação conferida pelo 
relator, principalmente quando há observância rígida das regras e lógicas 
gramaticais, sem se atentar para o teor emocional existente nos 
conteúdos das narrativas, quanto a velocidade, pausa, pontuação, 
intenção, mudanças de discursos e oscilações, que se desvelam mais 
pelo ato de ouvir, que de escrever (Portelli, 1.997, p. 28).  

 No entanto, não considerar tais elementos implica em  

(...) equalizar o conteúdo emocional das narrativas ao nível da 
objetividade das fontes escritas, desconsiderando o fator primordial da 
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subjetividade do expositor das fontes orais, pois estas não são objetivas, 
cujas características essenciais incidem em serem artificiais, variáveis e 
parciais. Fontes orais contam-nos o lado psicológico emocional do povo, 
quanto não só ao que fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar 
fazendo e o que agora pensa que fez (Portelli, 1997, p. 31).  

 Toda essa realidade que envolve a dinâmica da História Oral nos coloca 

frente a uma realidade textual que conta muito mais os significados que os 

eventos produziram em seus participantes do que a realidade do fato em si.   A 

carga subjetiva presente nos relatos produz diferenças quanto à escrita que, na 

grande maioria das vezes, se mostra estática e objetiva. 

 As fontes orais podem apresentar-se de três formas: como histórias orais 

de vida, relatos orais de vida e depoimentos orais. As duas primeiras referem-se a 

situações em que o próprio narrador referencia sua vida e experiência, na outra, o 

narrador informa fatos ou informações que detém, presenciados por ele.  

(...) a história oral de vida é o relato de um narrador sobre sua existência 
através do tempo. Os acontecimentos vivenciados são relatados, 
experiências e valores transmitidos, a par dos fatos da vida pessoal. 
Através da narrativa de uma história de vida, se delineiam as relações 
com os membros de seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, 
da sociedade global, que cabe ao pesquisador desvendar (Lang, 1996, 
p.34). 

 Como na pesquisa apresentada se investigou a práxis de um Padre e a 

transformação social que a sua ação promoveu num determinado local (Jardim 

Ângela – Zona Sul da Cidade de São Paulo), nesse processo, a vida não poderia 

ser totalmente revisitada e, se fez necessário fazer uma seleção, determinada pelo 

narrador, envolvendo seu rememorar.    

 O relato oral de vida é uma forma menos ampla e livre, apesar da liberdade 

dada ao narrador para expor determinados aspectos de sua vida,  solicita-se que o 

mesmo dirija seu relato aos interesses do pesquisador. Desta forma, o processo 

seletivo é maior, envolvendo narrador e pesquisador, atuando ambos na própria 

condução da entrevista.   Isso é o que denominamos História Oral Temática. 
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  A metodologia da História Oral possibilita ao entrevistador, romper a 

clausura acadêmica que transforma a entrevista em simples suporte documental 

na pesquisa social e histórica, propiciando à mesma desvelar,  

(...) a riqueza inesgotável do depoimento oral em si mesmo, como fonte 
não apenas informativa, mas, sobretudo, como instrumento de 
compreensão mais ampla e globalizante do significado da ação humana; 
de suas relações com a sociedade organizada, com as redes de 
sociabilidade, com o poder e o contrapoder existentes, e com os 
processos macroculturais que constituem o ambiente dentro do qual se 
movem os atores e os personagens deste grande drama ininterrupto – 
sempre mal decifrado – que é a História Humana” (Albertini, 1990, p. 
VIII).  

 O que pretendemos nessa pesquisa foi, a partir da História Oral de Vida do 

Padre Jaime Crowe, captar os impactos que a sua ação promoveu no processo de 

transformação social do Bairro do Jardim Ângela, em São Paulo e, também, 

compreender os motivos que levaram o mesmo Padre a atuar nessa direção de 

transformação da realidade social onde a sua Paróquia está presente. 

 Uma preocupação que tivemos nessa pesquisa foi dar voz para os atores e, 

por isso, procuramos, na medida do possível, reproduzir os seus discursos na 

originalidade, do jeito que eles falaram e destacando partes dos discursos com 

grifos nossos.   Temos consciência de que, às vezes, as narrativas ficarão 

cansativas mas, é importante que eles falem sobre os seus dramas e dificuldades 

de organizar a vida.   As teorias que escolhemos explicam esse movimento mas, 

não de forma suficiente como a fala deles o faz.   Nesse sentido, não somos 

basistas por achar que as falas se sustentam e se explicam por si só.   O nosso 

foco são as falas numa relação determinada.   Fora desse contexto, há um 

esvaziamento das falas. 

 

4.1 APROXIMAÇÃO COM O OBJETO DA PESQUISA  
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 Em 2009, quando iniciei a Pós-Graduação latu sensu, especialização em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional no Centro Universitário Adventista de São 

Paulo – UNASP, uma coisa me chamou a atenção: o modo obsequioso com que 

todos se tratavam, desde os funcionários, passando pelos alunos, professores e 

direção e, mais ainda, como esses grupos se tratavam mutuamente.   Outro ponto 

que me marcou foi a dinâmica religiosa que o campus imprimia em sua vida 

cotidiana:  orações que antecediam todas as aulas, professores que rezavam na 

sala dos professores antes de iniciarem as suas atividades, os cursos de 

graduação que participavam, antes de começar o semestre letivo propriamente 

dito, de uma semana religiosa que acontecia na Igreja do Centro Universitário. 

 Todo esse clima, querendo ou não, me trouxe à tona algumas questões: 

Será que a vida religiosa pode interferir no processo de ensino-aprendizagem?   

Se sim, em que sentido tal interferência se daria?   A experiência de fé pode ser 

uma facilitadora da aprendizagem?   A religião pode ser vista como uma agente 

promotora da aprendizagem dos sujeitos?  

 Pensei em escrever o meu artigo de conclusão da especialização nessa 

linha mas, pela falta de tempo para uma pesquisa mais apurada, acabei 

desistindo.   Tratei da questão da Avaliação no Ensino Superior, a partir de uma 

pesquisa bibliográfica.   Porém, essa questão continuou me instigando. 

 Ao me inscrever para o Mestrado em Psicologia da Educação (julho/2010) 

tive que apresentar um esboço de projeto de pesquisa e, utilizei o Artigo da 

Especialização mas, na verdade, não era isso que desejava. 

 Quando comecei a ser acompanhado pelo Professor João Clemente, a fim 

de ir clareando os caminhos da pesquisa que resultaria na dissertação final do 

curso, começamos discutindo o projeto que havia apresentado por ocasião da 

matrícula mas, o professor me falou que eu deveria optar por um assunto que me 

instigasse, que eu não me sentisse mal em pesquisá-lo, enfim, que me trouxesse 

prazer.   Foi então que resolvi contar-lhe as minhas impressões na UNASP e os 

questionamentos que a experiência com os Adventistas produziu em mim.   
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Professor João Clemente, por sua vez, logo se interessou pela conversa (à 

princípio, era somente uma conversa). 

 Num primeiro momento, a ideia era escolher uma Escola Pública de Ensino 

fundamental e, fazendo um levantamento dos alunos, descobrir aqueles que eram 

procedentes de famílias que professavam alguma fé no hall das religiões cristãs e, 

os que não tinham essa experiência em suas famílias.  Feito esse levantamento, 

partiríamos para uma segunda etapa que consistiria em perceber se os alunos 

procedentes das famílias que vivenciavam a fé cristã apresentavam facilidades no 

processo de aprendizagem que os demais não apresentavam e, por fim, 

levantaríamos algumas considerações a partir da pesquisa realizada.   Não 

chegamos a esboçar, de fato, tal projeto pois, logo apresentei, sem grandes 

pretensões a proposta que está norteando a pesquisa em questão. 

 Num dia, sem muita pretensão, numa conversa com o Professor João 

Clemente, contei-lhe da leitura que havia feito de um artigo dele mesmo sobre a 

história de vida de um catequista que havia realizado grandes transformações na 

vida das pessoas que o cercava.   Perguntei o que ele achava de construir um 

projeto a partir dessa ideia que norteou o seu artigo.   Falei-lhe do Padre Jaime 

Crowe e de todo trabalho social que a Paróquia Santos Mártires realizava desde 

que fora criada, em 1987.   Contei-lhe que grande parte da transformação social 

ocorrida na região do Jardim Ângela tinha sido promovida, sobretudo, pela ação 

do Padre Jaime e, - pensava eu - o que motivou e motiva o Padre Jaime era, 

exatamente, a experiência de Deus que ele fez e faz a cada dia.    

 Porém, como articular todo o trabalho da Paróquia com a questão da 

Psicologia da Educação?   Compreendendo a Psicologia da Educação como um 

área do conhecimento que atua, sobretudo, no espaço formal de educação, como 

trazê-la para espaços de aprendizagem não-formais e informais?   A educação 

ocorre fora dos espaços oficiais?   Eram questões que não poderiam ser 

desconsideradas e, caso não fossem respondidas, poderiam oferecer 

complicações ao longo da pesquisa. 
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 Foi aqui que o Professor João Clemente me apresentou a perspectiva da 

Pedagogia Social que defende a aprendizagem como sendo toda e qualquer ação 

que promova o resgate da dignidade das pessoas; que afirma que em toda 

relação que se trava entre sujeitos, a aprendizagem poderá ocorrer. 

 Ora, toda a ação promovida na Paróquia e na Sociedade Santos Mártires, 

dentro dessa perspectiva da Pedagogia Social, pode ser entendida como ações 

promotoras de aprendizagem pois todo trabalho realizado nessas entidades visa 

resgatar a dignidade de tantas pessoas que, por vários motivos, foi denegrida ou 

até mesmo, destruída.   A organização promovida pelo Padre Jaime oportuniza a 

criação de políticas públicas que acabaram beneficiando toda a população. 

 Dessa forma, definimos – Professor João Clemente e eu – que o trabalho 

traria a pessoa do Padre Jaime como eixo norteador e central da pesquisa (daí a 

opção pela História Oral de Vida e, essa, por sua vez, Temática).   Partindo dele, 

buscaríamos a motivação fundamental de toda essa ação promotora de 

transformação social no Jardim Ângela, utilizando os princípios da Teologia da 

Libertação para justificar tais ações.    

 Analisando os trabalhos realizados na Paróquia e na Sociedade Santos 

Mártires, faríamos a defesa desses trabalhos como promotores de aprendizagem, 

dentro da perspectiva da Pedagogia Social e, por fim, apresentaríamos a 

necessidade da Psicologia da Educação atuar nesses espaços que estão à 

margem dos espaços formais de educação uma vez que fora dos muros das 

escolas há muitas situações de aprendizagem sendo vivenciadas por muitos  

homens e mulheres. 

 Assim, a partir da experiência de vida e de fé do Padre Jaime, a pesquisa 

teve a missão de cruzar as seguintes áreas de conhecimentos: Teologia da 

Libertação, Pedagogia Social e Psicologia da Educação. 



 112 

 Por eu ser, também, Padre e conhecer a Paróquia e o Trabalho Social 

desenvolvido pelo Padre Jaime Crowe no Jardim Ângela, acabamos por fixar a 

nossa pesquisa nessa perspectiva.     

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA13  

 

 O início do Governo Montoro, 1982, foi um período marcado pelas ondas de 

desemprego aqui em São Paulo pois, nessa época, as fábricas começaram o 

processo de informatização, utilizando computadores.   Houve a robotização, 

hotomatização das fábricas e a mão de obra desqualificada e barata, que morava 

na região do M’Boi Mirim e atuava nas fábricas das Nações Unidas, ficou 

desempregada: fábricas como Catapiller, Metal Leve, MWM e muitas outras 

saíram para o interior.   O próprio empresário Caloi na greve de 1979/80 quando 

Santo Dias foi assassinado, tinha 5000 operários; em 1990, tinha 250 operários 

produzindo mais bicicletas e, provavelmente, melhores também.    Então, foi a 

grande queda, a grande onda do desemprego nesta região.    

 Com o desemprego, cresceu a violência e, também o consumo de drogas, 

no início, cocaína e maconha mas, na década de 1980, de modo especial, o 

craque, entra na região.   O craque foi a popularização da droga.   Havia épocas, 

na década de 1990 ainda, que na região se promovia “o leva 5 e paga 4!”, em 

termos de craque etc.   Não é que tinha mais drogas no Jardim Ângela do que nas 

áreas nobres de Moema, de Perdizes ... O fato era que em Moema, Perdizes etc, 

os usuários tinham dinheiro para alimentar os vícios.   Ali, no Jardim Ângela, não.    

 Assim, começou a pior situação que poderia acontecer: o moleque  pegava, 

roubava a casa da própria mãe, enquanto esta estava trabalhando, vendia o 

produto do roubo para comprar drogas ou pagar dívidas adquiridas pelos vícios.   

                                                 
13  Dados coletados por meio das entrevistas com o Padre Jaime Crowe 



 113 

  

 Então, nessa época, passaram a fazer parte da região os assaltos, os 

roubos, etc. chegando ao cúmulo de, em 1996 essa região do Jardim Ângela ter 

sido declarada a região mais violenta do mundo, passando a região de Cali, na 

Colômbia.   Eram 120 mortes por 100.000 habitantes pelos dados do ONU – 

Organização das Nações Unidas.    

Já se tornava comum, na região do Jardim Ângela, ouvir-se dizer “estava 
envolvido” quando um jovem era assassinado.   Assim, tranqüilizavam-se 
as consciências e ficava por isso mesmo.   Nenhum culpado, nenhuma 
solução.   Em 1996 eram 120 assassinatos por 100 mil habitantes no 
Jardim Ângela, vitimando principalmente jovens entre 15 e 25 anos de 
idade (VÁRIOS AUTORES, 2005. p. 13). 

 Assim, queira ou não queira, a situação assustou a população e, os Padres, 

também, se assustaram porque estavam envolvidos nessas áreas: Missas de 

Sétimo Dia, encomendações de corpos, consolar as famílias etc. e, realmente, a 

região era um horror.   Não tinha dia que não se encontrava pela região um corpo 

esticado na rua.   A mania, na época, era deixar o corpo exposto e, alguns corpos 

chegavam a ficar quase 24 horas na ruas.   Era uma situação deprimente, para 

dizer o mínimo.     

 Nessa época, os Padres já eram bem conhecidos na região, pois já 

estavam por lá há 09 anos e, com isso, possuíam uma certa liderança e, acharam 

que deveriam  tomar alguma atitude.    

 Num primeiro momento, a atitude foi convocar as entidades, as lideranças 

da região para sentar e ver o que daria para fazer e, obtiveram uma boa resposta.   

Isso foi em agosto de 1996: convidaram diretores das escolas, sociedades amigos 

de bairro, outras igrejas e, na primeira reunião, o Padre Jaime argumentava 

fortemente que, enquanto estava todo mundo levantando muros mais altos, 

grades cada vez mais reforçadas, portões mais reforçados, estava na hora de 

alguém tomar a rua e, argumentava que quanto mais as pessoas recuavam mas 

os outros avançavam.    
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 Dessa reunião, uma primeira atitude foi tomada: marcar uma Caminhada 

pela Vida e pela Paz até o cemitério São Luis, para o dia 02 de novembro, 

cemitério esse, onde estavam sepultados os mortos daquela região: eram 

sepultados, na época, uma média de 35 mortos/dia com, talvez, 30 sendo de 

assassinados, de modo especial, jovens de 13 à 25 anos de idade, que eram os 

marcados para morrer.   

 De acordo com relatos do Padre Jaime, foi difícil convencer as pessoas 

para a caminhada porque muita gente dizia “olha, é perigoso, é arriscado, não 

bota a cara na rua para isso etc” mas, mantiveram a caminhada e foram 

divulgando, fazendo cartazes e, na primeira caminhada, em 02 de novembro de 

1996, participaram cerca de 5.000 pessoas, com diversos depoimentos e com 

bastante cobertura da imprensa.   Isso deu em todos um empurrão pra ir pra frente 

e, a grande pergunta que se fez depois de caminha foi: “E agora? O que fazer?”    

 A partir daí criaram o Fórum em Defesa da Vida pela Superação da 

Violência e, marcaram as reuniões que, até hoje, acontecem na primeira sexta-

feira de cada mês, das 09:00h até meio-dia, na Paróquia Santos Mártires, e que 

continua com uma boa participação. 

 Mas, quando se fala e envolve o povo, a primeira coisa que vem à tona é: 

“precisamos de mais polícia!”    Porém, quando se mostrava a realidade policial, 

outra questão surgia: “o que a polícia faz?”   E, eram conhecidas as ações policiais 

na região àquela época: em Copacabana, um bairro da região, entravam dois ou 

três carros da ROTA, nenhum carro entrava sozinho e, quando saíam, tinham dois 

ou três mortos.    E, então, Padre Jaime perguntava para as pessoas:    “Polícia 

para fazer isso?”   “Tem que ter polícia mas, que tipo de polícia?”  “Que mata?” 

“Que entra e que diz que o melhor bandido é bandido morto?”   “Com essa 

linguagem?”    

 Dessa forma, foi construído, em conjunto, um Plano para a Polícia 

Comunitária e o Secretário de Segurança, na época, conhecido como “velhinho” – 

José Afonso da Silva – no governo Covas ainda, os recebeu, foi até a região, fez 
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seminários sobre a segurança e, o povo, liderado pelo Padre Jaime, apresentou a 

proposta de Bases da Polícia Comunitária para a Região: o povo debateu, 

discutiu, levou para o secretário, na primeira visita, a proposta da Polícia 

Comunitária.   Ainda em 1997 foi implantada a Base Comunitária da Polícia do 

Jardim Ângela e, em 1998 a Base Comunitária da Polícia em Raniere, outro bairro 

da região, com muito bons resultados.    

 Foram feitas pesquisas dois anos depois e, o acompanhamento, a presença 

do povo junto ao programa, promoveu a conquista do objetivo esperado - o grande 

objetivo das Bases Comunitárias era polícia fixa na região, o que promoveria o 

conhecimento da mesma pelo povo e, daria ao policial condições de conhecer a 

região.   Não dava só para chegar e ir atirando sem nenhum critério.  Era preciso 

conhecer a população e ser por ela conhecida.   Essa foi a primeira experiência 

que deu certo e com saldo  muito positivo.    

 Foi aberto, em 2002, a Companhia da Polícia que tem 150 policiais e, 

agora, ninguém sabe quem é da Cia e quem é da Base.   Há uma proposta, que 

foi apresentada para o secretário de hoje e, nem o de hoje nem o Saulo querem 

discutir o que é Polícia Comunitária.   Só querem saber de Polícia Comunitária em 

Bases Móveis que, para os que entendem de Comunidade, não responde aos 

anseios das pessoas.   Eles dizem que não possuem a filosofia de Polícia 

Comunitária.   Mas, a Polícia Comunitária não é filosofia é uma prática; é como 

comunidade: não é filosofia é uma prática em geral.    

 Com o projeto e implantação da Polícia Comunitária, iniciaram-se ações 

contra as drogas em parceria com a Escola Paulista de Medicina: um grupo de 

psicólogos  assumiu um grupo chamado RAC – Redescobrindo o Adolescente na 

Comunidade – para jovens em situação de risco e já com delitos maiores ou 

menores.   Criou-se, na mesma época, o Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente, a Casa Sofia e outros projetos de combate à violência doméstica.   

 Os policiais, conhecendo os projetos e os trabalhos, encontrando um jovem 

iniciando na droga, em vez de levar pra Delegacia, leva para o tratamento do 
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álcool e das drogas; encontra Jovens iniciados em pequenos delitos, leva para o 

RAC; encontra problemas de violência doméstica, leva para a Casa Sofia e, dessa 

forma, o modo de pensar foi mudando.   Então,  esse entrosamento com a Polícia, 

seja a Polícia Militar, seja a Guarda Civil Metropolitana, tem sido muito positivo e, 

uma vitória foi levando à outra.    

 A violência, a partir de 1996 até 2000 foi aumentando ou, na melhor das 

hipóteses, ficou, mais ou menos, estável.   Não tinha nenhuma queda!   Ao mesmo 

tempo, o Fórum em Defesa da Vida implorava, pedia, ia até os Secretários, ia  na 

Prefeitura e, nenhum resultado!    

 A situação era de genocídio contra jovens, negros, pobres e analfabetos, 

estas eram as grandes marcas dos que eram e teriam sido assassinados.   “De 

uma lista na Delegacia, de 52 assassinatos, 48 eram analfabetos, 50 eram negros 

e todos eram pobres” – afirmou o Padre Jaime.    

 Por conta dessa situação, um grupo de uns 15 advogados de peso se  

perguntava: “Se é genocídio, quem é o responsável?”   Foram levantadas as 

causas da violência e, duas grandes causas foram percebidas: em primeiro lugar, 

o tráfico de droga e, em segundo lugar, o abandono pelos poderes públicos.   

Então, era preciso dar nomes a esses poderes públicos e, nas discussões todas, 

resolveram entrar com uma Ação Civil Pública contra o Estado e o Município.   A 

discussão entre os advogados, promotores e procuradores era no sentido de 

buscar formas de envolver a população.    

 Após as discussões, resolveram montar, em 27 de abril de 2002, um 

Tribunal Popular na área de Saúde e de Segurança: Saúde que era da Prefeitura 

do Município de São Paulo e a Segurança que era do Estado de São Paulo.    

 Foi montado o Tribunal com promotores, juiz, advogados de defesa,  

advogados de acusação.    Foi feito na Igreja que ficou lotada!   Vieram o 

Secretário de Saúde do Município Eduardo Jorge e o Secretário Saulo, da 

Segurança, se fez representar pelo Secretário-Adjunto dele, Félix.  Foi das 08:00h 
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às 14:00h com a Igreja cheia o tempo todo.  Enfim, o juiz deu o parecer dele: “ou 

toma atitude, faça alguma coisa ou a Prefeitura e o Estado seriam multados!”    As 

reivindicações, na época, eram hospital e mais  policiais.  

 Mexeu com a cidade o Tribunal Popular e foram dados 06 meses, pelo juiz, 

para tomarem um atitude, seja na área da Saúde, seja na área da Segurança:   

dentro de 2 meses foi desapropriada a área aonde hoje é o hospital municipal do 

M’Boi Mirim que foi declarado de utilidade pública e, em agosto, foi inaugurada, 

bem ou mal, a Cia. da Polícia, com 150 policiais na região.    

 Toda essa situação revela que sob pressão, os responsáveis pelo poder 

público, tomam uma atitude!   Em conversa, nada sai!   Os assassinatos caíram de 

180 em 1996, para cerca de 25, hoje em dia, o que demonstra uma queda 

considerável, afirma o Padre Jaime.    

 Essa é a realidade do Jardim Ângela nas décadas de 1980, 1990 e 2000, 

realidade essa que está sendo, paulatinamente, transformada com o empenho de 

pessoas e entidades como a Paróquia e a Sociedade Santos Mártires. 

 

4.3 COLHENDO OS DADOS  

 

 Para a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com o Padre Jaime Crowe, com três agentes de pastoral da Paróquia Santos 

Mártires, com três Coordenadores dos Serviços oferecidos pela Sociedade Santos 

Mártires e outras duas pessoas que fizeram o trabalho de fiscalização ou 

orientação dos trabalhos desenvolvidos pela Sociedade Santos Mártires.   As 

entrevistas duraram entre 45 e 90 minutos cada uma delas, dependendo das 

circunstâncias. 

 Foi elaborado um questionário com questões abertas e fechadas onde os 

entrevistados discorreram sobre as transformações ocorridas na Região do Jardim 
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Ângela nos últimos 23 anos – de 1987 à 2010 – e, tentamos extrair das respostas-

depoimentos de cada um (a) a real participação do Padre Jaime em todo o 

processo de transformação social que o Jardim Ângela viveu nesses anos em que 

a pesquisa abordou.   Outro ponto que buscamos identificar é a compreensão das 

motivações do Padre Jaime para liderar o movimento que, pelo que parece, 

colaborou com todo esse processo citado anteriormente.   Além das entrevistas, 

utilizamos documentos, tais como: notícias em jornais, na Internet, livros, artigos, 

entre outros que falam sobre os trabalhos realizados com objetivo de confirmar ou 

negar as hipóteses dessa pesquisa. 

 

4.4 CONHECENDO MELHOR O PADRE JAIME CROWE 14  

 

 Padre Jaime Crowe, nasceu a 25 de março de 1945 – final da II Guerra  

Mundial -, numa família tradicional e da zona rural da Irlanda.   É o oitavo de 10 

irmãos.   O sustento da família era retirado do trabalho com a lavoura e com a 

criação de gado.   Nesse período do pós-guerra, na Irlanda, a família não tinha 

dinheiro mas, nunca faltou comida pois, o necessário era basicamente retirado da 

roça.   Uma família classe média, porém, sem dinheiro.   Essa dificuldade 

financeira era compensada por pais carinhosos e religiosos que, mesmo com 10 

irmãos, não faltavam à Santa Missa Dominical: a mãe ia às 09:00h com os 

pequenos e, o pai, às 11:00h, com os maiores.   Além da Santa Missa, todas as 

noites a família se reunia para a oração do Terço.    

 A Irlanda, na época, muito católica, vivia em constantes conflitos com os 

protestantes, porém, na família do Padre Jaime Crowe, o respeito pelo diferente 

era uma questão de honra.   Nessa família unida, respeitosa, carinhosa e religiosa,  

cresceu o Padre Jaime Crowe. 

                                                 
14  Dados coletados das entrevistas com o Padre Jaime Crowe 
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 A Educação Formal foi outro aspecto que a família tinha em alta estima.   

Todos os irmãos estudaram e se formaram.   Para os seus pais, a Educação era 

muito importante.   A escola fundamental durou 08 anos e foi feita na região onde 

moravam e, depois, o ensino secundário, na cidade, distante uns 05 km do 

povoado.   Todos os filhos fizeram tais estudos.    

 Padre Jaime Crowe, aos 17 anos, terminou o Ensino Secundário e, uma 

questão surgiu: “O que fazer?”   Como vinha de família ligada à terra, pensou em 

ser engenheiro agrônomo mas, ao mesmo tempo, sentia uma vontade de 

experimentar o seminário, o que não contava a ninguém por uma “espécie” de 

medo ou vergonha, talvez. 

 Naquela indecisão toda, já inscrito na faculdade para fazer Engenharia 

Agrônoma e, gostando da agricultura, da terra... na última hora, resolveu tentar o   

seminário.   Mas, entrar no seminário para ficar na Irlanda, na Igreja Diocesana, 

não queria.   Dessa forma, acabou escolhendo o seminário de São Patrício que, 

naquela época, só trabalhava com objetivo de enviar missionários para a África.   

Ele trancou a matrícula na Engenharia Agrônoma e foi tentar, por um ano, o 

seminário para ver como era.    

 O seminário São Patrício, que formava missionários para trabalharem na 

África, era conhecido pela sua família graças à mãe que sempre assinava  muitas  

revistas da Sociedade São Patrício e de outras Congregações.   A família sempre 

fazia contribuições para os missionários e, no terço, sempre se rezava por estas 

intenções missionárias.   Tudo isso contribuiu para a escolha vocacional do Padre 

Jaime e a sua escolha pela Sociedade São Patrício, que optou, como falado 

anteriormente, para experimentar mas, acabou permanecendo nela até hoje.     

 Foram 07 bons anos de seminário, sem arrependimentos!   Entrou no 

seminário em outubro de 1962, - 50 anos atrás -, no mesmo tempo que iniciaram 

os trabalhos do Concílio Vaticano II.   Foi um tempo interessante, um tempo de 

mudança, um tempo de busca, um tempo de descoberta e o seminário se 

desenvolveu num clima de felicidade com os professores e os amigos que teve.  
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 O seminário proporcionava, sempre, o desejo de descobrir e, dificilmente, 

os professores chegavam na sala de aula  e diziam: -“Olha!  É isso! Isso! isso!”   

Os  professores ofereciam para os alunos, na época, as teorias de uma meia 

dúzia de teologias, de teólogos como Ratzguer, Rahner, Xumbert, entre outros e, 

depois, deixavam os alunos descobrirem a sua visão de Igreja, a sua visão da 

situação proposta e, os alunos escreviam sobre o assunto.   E não dizia: “Ratzguer 

está certo!”  ou:  “Rahner está certo!”    No campo Moral também: foi uma época 

em  que acabaram as verdades e davam aos alunos as diversas teorias, deixando  

que descobrissem quais eram as verdades, um pouco naquele espírito do próprio 

Concílio Vaticano II que não impunha nenhuma verdade plena.   Então, foi uma 

época de estudo, de descoberta, de busca interessante que ajudou a criar um 

alicerce sólido para o Ministério que viria a desenvolver no Brasil.    

 Padre Jaime sempre teve muita influência dos missionários que voltavam e 

contavam as suas experiências na África.   No mesmo ano que entrou no 

seminário, em 1962, o Papa João XXIII pediu a todas as Congregações  para 

enviar missionários para a América Latina porque havia um  grande medo da 

América Latina ser tomada pelo comunismo.   Foi o ano dos mísseis em Cuba, um 

ano de muita agitação na América Latina e o grande medo era do comunismo 

tomar conta da região.    Foi nesse ano, também, que a  Sociedade São Patrício 

iniciou seus trabalhos aqui na América Latina.   Portanto faz 50 anos que a 

Sociedade São Patrício está no Brasil!    

 Terminado o tempo de formação no seminário, foram ordenados 22   

alunos, no domingo da páscoa de 1969, entre os quais, estava o Padre Jaime.    

Todo esse  processo foi realizado na Irlanda!   

 Depois de ordenados os 22, um mês depois disso mais ou menos, os 

ordenados foram distribuídos pelo superior geral  pois, naquela época, os 

ordenados, não tinham escolha.   Desses 22, 19 foram para a África e, 3 vieram 

para o Brasil, como delegados, dentre os quais estava o Padre Jaime.   Os da 

África foram para Nigéria, Quênia, Zimbábue e Malaue.    
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 No fundo, Padre Jaime ficou um pouco decepcionado porque toda a 

orientação, durante o tempo de sua formação, era para África.   Por que, então, 

ele caiu no grupo designado para o Brasil?   Como que ele ficaria?   O que era o 

Brasil?   E, como citado anteriormente, ele gostava da roça, gostava da terra e, no 

Brasil, a  Sociedade São Patrício trabalhava em São Paulo, uma cidade grande.    

Ele não gostava das cidades!    Ele tinha uma irmã que morava na capital, em 

Dublim e, nunca gostou de ficar na casa dela.   Gostava da roça!   Mas, pensou: 

“Seja o que Deus quiser”!     

 Chegou ao Brasil em 15 de novembro de 1969, em plena Ditadura Militar e 

nos seus piores anos.   O Governo Médici dificultava o visto de entrada mas, após  

alguns meses e uma semana depois da prisão dos dominicanos, o Padre Jaime 

desembarcou no Brasil.   Era um ambiente muito pesado e era medo para todos 

os lados.   Foi complicado.      

 Chegando ao Brasil, Padre Jaime foi logo para Cotia, onde a Sociedade  

São Patrício tinha uma Paróquia, para aprender português.   Cotia, na época, fazia 

parte da chamada “Região Rural” da Arquidiocese de São Paulo, com Cardeal 

Rossi como Arcebispo e Monsenhor Victor Viksburg como o Vigário Episcopal 

dessa Região.    

 Uns dias depois da chegada, os três Padres estavam em Cotia, iniciando as 

aulas de português e, o Monsenhor Victor pediu que um deles fosse para o 

Convento do Ressaca – no Embu das Artes - celebrar as Missas por lá, enquanto 

as freiras ensinariam português.   O escolhido foi o Padre Jaime que, sem falar o 

português, veio para o Ressaca para celebrar as Missas.    Aqui, começa a ligação  

do Padre Jaime com a Zona Sul da Cidade de São Paulo.  

 Do Ressaca, quando estava terminando o português,- em abril de 1970 - a 

cidade de Embu ficou sem Padre e pediram para que o Padre Jaime assumisse a 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, que abrangia todo o  Município!   Ficou, 

ainda, no Convento do Ressaca e, atendendo a Paróquia de Embu das Artes.   No 
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Embu das Artes, o Padre Jaime começou a tomar, um pouco, a consciência do 

que, de fato, era a Igreja.    

 Embu das Artes era um município, ainda nos idos de 1970, do interior mas, 

um município em mudança e, virando já, periferia de São Paulo, com os bairros 

Santo Eduardo, Santa Emília e Santa Tereza.   Acabou ficando no Embu das Artes 

por 17 anos: um provisório – como diz ele mesmo - que durou 17 anos.    

 Em novembro de 1970, Dom Paulo Evaristo tomou posse da Arquidiocese 

de São Paulo ou a Arquidiocese tomou posse de Dom Paulo.   Era um momento 

muito agitado da Igreja de São Paulo: a revolta contra Cardeal Rossi e os 

resultados da Conferência de Medellín em 1968, chegando por aqui.   Nesta 

época - 1969/1970 - os documentos de Medellín estavam se tornando conhecidos 

e chegando aos padres  e, tal fato provocou o conflito com a administração do 

Cardeal Rossi.     

 Dom Paulo, que já era Bispo Auxiliar de São Paulo, se dando  conta de toda  

situação de mudança, de busca e, Padre Jaime novo ainda, mal entendendo 

português mas tentando descobrir que Igreja era aquela, que mudanças eram 

essas, o que era Medellín... ainda com uma compreensão do Concílio Vaticano II,  

numa cidade dessas, totalmente perdido.    

 A chegada de Dom Paulo promoveu uma abertura: como o Concílio 

Vaticano II estava sendo para a Igreja no Mundo, a chegada de Dom Paulo estava 

sendo uma janela que se abria para a Igreja de São Paulo e o Padre Jaime sentiu 

as preocupações dele com a situação do povo, com a situação  política.    

 O primeiro grande ato promovido por Dom Paulo foi a venda do palácio Pio 

XI, ocorrido logo no início do seu mandato e, em seguida, foram escolhidas as 

quatro prioridades da Igreja de São Paulo, a saber: Comunidades Eclesiais de 

Base, Direitos Humanos, Pastoral Operária e a Operação Periferia.   Então, uma 

Igreja voltada para a periferia.   Daí a insistência no uso dos documentos de 

Medellin.     
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 Uma das frases, na introdução do documento de Medellín, marcou bastante 

o Padre Jaime:  

Assim, como outrora Israel, o antigo Povo, sentia a presença salvífica de 
Deus quando ele o libertava da opressão do Egito, quando o fazia 
atravessar o mar e o conduzia à conquista da terra prometida, assim 
também nós: novo povo de Deus não podemos deixar de sentir seu 
passo que salva, quando se diz o “verdadeiro desenvolvimento, que é, 
para cada um e para todos, a passagem de condições de vida menos 
humanas para condições mais humanas.   Menos humanas: as carências 
materiais dos que são privados do mínimo vital e as carências morais dos 
que são mutilados pelo egoísmo. Menos humanas: as estruturas 
opressoras que provenham dos abusos da posse do poder, das 
explorações dos trabalhadores ou da injustiça das transações.   Mais 
humanas: a passagem da miséria para a posse do necessário, a vitória 
sobre as calamidades sociais, a ampliação dos conhecimentos, a 
aquisição da cultura. Mais humanas também: o aumento na consideração 
da dignidade dos demais, a orientação para o espírito de pobreza, a 
cooperação no bem comum, a vontade de paz. Mais humanas ainda: o 
reconhecimento, por parte do homem, dos valores supremos e de Deus, 
que deles é a fonte e o fim. Mais humanas, finalmente, e em especial, a 
fé, dom de Deus acolhida pela boa vontade dos homens e a unidade na 
caridade de Cristo, que nos chama a todos a participar como filhos na 
vida de Deus vivo, Pai de todos os homens” (DM, 09). 

 Essa parte da introdução do Documento de Medellín foi um pouco o pano 

de fundo, tanto para o trabalho do Padre Jaime quanto para a Igreja no Embu e 

em São Paulo no tempo de Dom Paulo.   Toda essa discussão era, sempre, ligada 

com a Bíblia e com o seu estudo.    

 Os primeiros anos no Embu foram muito marcados pela formação de 

lideranças e estudos, de modo especial, dos documentos da Igreja como Gaudium 

et Spes, do Concílio Vaticano II quanto, também, de Medellín.     

 Era dada grande ênfase, na época, às Comunidades Eclesiais de Base que, 

foram junto com os círculos bíblicos, uma grande escola para o Padre Jaime 

porque, saindo do seminário, ele mesmo diz, “há uma ideia de que se conhece a 

Bíblia mas, foi no contato com o povo que aprendi a Bíblia, com o povo, nos 

grupos, nos círculos bíblicos, escutando e ouvindo as pessoas, nos grupos etc.    

Foi uma verdadeira escola bíblica”.   Havia muitos grupos de estudos da bíblia 

naquela época e Padre Jaime, participava muito de todos eles.    
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 Embu crescia!   Aliás, Embu foi o município que mais cresceu no Brasil 

entre os anos de 1970 e 1980 e, aí, a urgência de dividir a Paróquia.   Em 1976 foi 

ordenado um padre para a Arquidiocese de São Paulo, Padre Luiz Antônio de 

Oliveira, que apresentava interesse em trabalhar no Embu e foi feita a proposta da 

divisão da Paróquia Nossa Senhora do Rosário criando a Paróquia Todos os 

Santos, em Santa Emília.   A divisão era pela BR 116.    Ainda duas paróquias 

grandes em território mas, talvez, em população, nem tanto.   A população de 

Embu em 1976 devia estar por volta de 100.000 habitantes.     

 Em 1975 chegou para trabalhar com o Padre Jaime, o Padre Eduardo que, 

ainda está com ele.   Assumiram a Nova Paróquia de Todos os Santos, no Jardim 

Santa Emília, fazendo um trabalho de escutar o povo, de animar as Comunidades 

Eclesiais de Base,  de buscar a dignidade.   Era uma vida feliz mas sofrida: em 

toda Paróquia não tinha nem um metro de asfalto; a lama era abundante em 

épocas de chuva  e a poeira em épocas de seca.   Mas tiveram muito a presença, 

participação e colaboração do povo.   Tanto o Padre Jaime quanto o Padre 

Eduardo sempre trabalharam muito próximos com os leigos e, logo no início – 

1975, 1976 -  criaram a Equipe de Pastoral aos leigos liberados, irmãs e os 

Padres.   “Era uma região perigosa, de pobreza, de sofrimento, de assaltos mas 

de gente muito boa e, para quem conhecia nunca tinha medo de morar por lá”, 

afirma o próprio Padre Jaime.   

 Começaram a caminhada, criando ações, atividades e, como, na época, as 

mães queriam trabalhar, criaram creches, clube de mães com as mulheres que 

estavam em casa, organizados nas comunidades, não só fazendo trabalhos 

manuais, mas ligando a Bíblia e a vida, sempre refletindo sobre os acontecimentos 

e ligando os mesmos com a Palavra de Deus.   As pessoas eram estimuladas a 

tomar atitudes diante das dificuldades da  vida, reivindicando água, luz, rua, 

asfalto, ônibus.   Essas coisas sempre preocupavam as pessoas e quem tomava 

iniciativas, a partir das reflexões, eram  elas mesmas.   Aqui, partiu a briga por 

creches, sendo que as primeiras creches funcionavam nos salões das 

comunidades.    
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 Mais ou menos em 1982, o Bispo de Registro, Dom Aparecido pediu para o 

Padre Jaime aceitar alguns seminaristas da sua Diocese que vinham estudar em 

São Paulo e nisso vieram 4 seminaristas: Auri, Miura, Osvani e Eusébio.   Eles 

moravam e trabalhavam com os Padres Jaime e Eduardo.    

 Osvani e Eusébio foram ordenados para a Arquidiocese de São Paulo, 

ainda Região Episcopal Itapecerica da Serra (atual Diocese de Campo Limpo) em 

1986 e mostraram o interesse de continuar no Embu.   Estava na hora de sair 

após 17 anos.   Em 1987 a Paróquia Todos os Santos foi dividida: a Paróquia de 

Todos os Santos foi assumida pelos Xaverianos e foi criada a Paróquia Cristo 

Libertador, no Pirajussara, que os recém-ordenados Padres Eusébio e Osvani 

assumiram.    

 A pedido de Dom Fernando, então Bispo da Região Itapecerica da Serra, os 

Padres Jaime e Eduardo foram transferidos para uma outra área, desmembrada 

da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Vila Remo, na Região do Jardim 

Ângela, zona sul da cidade de São Paulo.     

 Vindo para essa nova região, continuaram o mesmo tipo de trabalho apesar 

de ser uma área diferente e nova.   Era, de acordo com Padre Jaime, “pior do que 

Embu.  O lado de Embu era ruim mas Jardim Ângela era pior ainda.   Embu, 

município pequeno, era muito mais fácil buscar as soluções e encontrar.   Aqui, 

periferia da grande cidade de São Paulo, administração regional ainda de Campo 

Limpo, ninguém sabia de ninguém, era a terra sem lei.   Além do mais, era a área 

da atuação  do famoso Cabo Bruno que morava e atuava aqui na região”.    

 Cabo Bruno era um policial que atuava na região.   Ele mesmo confessou 

ter assassinado, pelo menos, 150 jovens na região.  Era o horror de toda a região!   

A violência policial foi o que marcou, talvez os anos 1970, 1980 em Embu e no 

Jardim Ângela também. 

 Os trabalhos continuaram como no Embu das Artes: animando, formando, 

incentivando a criação de novas comunidades porque, Vila Remo, na época, era 
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uma Paróquia enorme também e, os Padres Jaime e Eduardo continuaram  os 

trabalhos.   Havia uma base comunitária no Jardim Ângela com um bom trabalho  

de  clubes de mulheres, de movimento  contra a carestia e já tinha sido colocado 

um alicerce por ali e, o que restava era construir em cima deste alicerce.   O que 

marcou além dessa base foram os trabalhos de evangelização, de círculos 

bíblicos, de grupos de novenas, junto com as irmãs dos Santos Nomes, irmã 

Leiliane e Francisca, a Cecília do Espírito Santo e as Filhas das Missionárias 

Médicas de Maria que vieram mais tarde, junto com muitos leigos comprometidos 

na região.    
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5. OS IMPACTOS DA PRÁXIS DO PADRE JAIME CROWE NA CO NSTRUÇÃO 

DE UMA REDE DE SOLIDARIEDADE NO BAIRRO DO JARDIM ÂN GELA   

 

 Neste capítulo, trataremos da análise do material coletado em nossas 

entrevistas objetivando compreender os possíveis impactos que a práxis do Padre 

Jaime Crowe e da Sociedade Santos Mártires provocaram na Região do Jardim 

Ângela, desde 1987 até 2010.   O eixo condutor é o impacto da ação religiosa do 

Padre Jaime Crowe e do testemunho de fé da Comunidade.   

 A partir desse movimento percebemos a urdidura de um conjunto de 

valores que emerge da Palavra para a Vida da Comunidade e da Vida Comunitária 

para a Palavra:   Palavra que ganha Vida na Comunidade e Comunidade que 

ganha Vida na Palavra.   De uma forma poética, é a Comunidade que acolhe a 

Palavra e a Palavra que abraça a Comunidade.   Nisso reside a força libertadora 

da Sociedade Santos Mártires.   Durkheim, em seus textos sobre religião, 

sobretudo nas Formas Elementares da Vida Religiosa descreve que o testemunho 

da fé do crente tem essa ação transformadora. 

 O nosso olhar para o trabalho da práxis do Padre Jaime Crowe possui a 

perspectiva gramsciana que afirma que quando um indivíduo se modifica, o seu 

entorno, também, se modifica: quando a Comunidade se modifica, o indivíduo e os 

atores que estabelecem relações com ela se modificam e, vice versa.   Em 

Gramsci:  

[...] a construção do seu pensamento se dará, sobretudo, na militância 
política, na luta ao lado das massas operárias da grande Turim, diante 
dos problemas reais que lhe permitem a elaboração de um novo modo de 
pensar imbricado com o movimento da história, da sociedade e com os 
desafios que a sua época suscitou (Simionatto, 1993, p. 25). 

 No decorrer da nossa pesquisa, tentamos manter o nosso foco na 

compreensão de como uma experiência religiosa cristã é capaz de movimentar a 

vida de uma pessoa de modo que a mesma possa se tornar uma agente de 

transformação social em toda a sua região.  Buscamos captar, a partir dos 
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impactos produzidos pela ação do Padre em questão, os reais motivos que o 

transformaram nesse agente engajado na luta pela restauração da dignidade de 

tantas pessoas que, esquecidas pelo Poder Público, foram relegadas à exclusão 

social, vivendo à margem da sociedade.    

 A práxis religiosa quando tem como mola impulsionadora uma leitura 

libertadora da Palavra, na perspectiva de Freire ou Dussel, movimenta as pessoas 

e afeta as diferentes estruturas sociais, que vão desde a cultura cotidiana até o 

Estado.   Esse estudo nos permite compreender a Religião não apenas como um 

meio de alienação mas, sobretudo, como um processo de libertação que, segundo 

nossa concepção, está ancorada na Experiência do Povo de Deus descrita e 

narrada no Livro do Êxodo. 

 A forma em que o Padre Jaime Crowe e sua Comunidade vivem e 

testemunham a sua Fé nos permite, com base em Dussel, Souza Neto e Freire, 

dizer que a busca e a construção da “Nova Jerusalém”, na qual deverá correr “o 

leite e mel para todos” deve ser tarefa de toda Comunidade que busca viver essa 

prática de Justiça.   Não é tarefa de um único, de uma espécie de “salvador da 

pátria” mas, do coletivo, da comunidade, do grupo. 

 Nunca é demais recordar que toda a análise do material das entrevistas 

busca manter uma estreita relação com os objetivos dessa dissertação que estão 

apresentados na introdução. 

 

5.1 O PAPEL DA PRÁXIS DO EDUCADOR SOCIAL OU INTELECTUAL 

ORGÂNICO NA COMUNIDADE 

 

 A percepção de uma realidade de dor, sofrimento e exclusão social, que  

nega o direito de condições mínimas de vida às pessoas, por um lado, é 

promotora de uma enorme angústia e tristeza para quantos ali se encontram por 
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falta de opção de viverem em outra realidade mas, por outro lado, essa mesma 

realidade pode se tornar um espécie de “motor” que impulsiona a Comunidade na 

busca de soluções para os mesmos problemas enfrentados por todos.   Não 

podemos esquecer, como diria o próprio Padre Jaime, que a realidade é sempre 

constituída de alegrias e esperanças, de dor e sofrimento, de sonhos e desilusão, 

de vida e morte: num momento nos é apresentado mais um ângulo do que outro 

dessa realidade mas, eles coexistem e, de forma simultânea. 

 Se de um lado, a realidade de sofrimento destrói a vida e impacta o 

desenvolvimento humano, por outro lado, nessa mesma realidade brotam a 

esperança, a solidariedade e as grandes saídas humanas.   É nos momentos 

caóticos e de grande dor que a humanidade e as pessoas se mobilizam para uma 

ação criativa.   Isso nos leva a perceber que a realidade não pode ser usada como 

um determinante imobilizador do ser humano mas o sujeito, sempre, encontra uma 

saída para o encontro da liberdade. 

 Geralmente, a percepção da realidade desumana e as possibilidades de 

mudança são um processo desencadeado quando alguém ou um grupo ligado 

àquele espaço, assume uma liderança e, dessa forma, oferece condições para 

que, em conjunto, a situação comece a ser transformada.   Essa tarefa, 

poderíamos afirmar, é desempenhada pelo Educador Social ou, numa linguagem 

gramsciana, pelo Intelectual Orgânico.   O papel do Educador Social pode ser 

identificado de uma forma 

[...] bastante ampla, como finalidade educativa da Pedagogia Social, a 
elucidação de significados próprios que caracterizam a dimensão social, 
o estudo do conformismo (consensos) e do inconformismo (dissensos) e 
os condicionamentos provenientes de tais contextos, com o objetivo de 
identificar modalidades de intervenção e metodologias que ajudem a 
recuperar a qualidade de vida para os indivíduos e condições de 
desenvolvimento para as comunidades (CALIMAN, 2011. p. 47). 

 A nossa percepção do Educador Social é de uma liderança capaz de 

identificar situações-problema vivenciadas pela Comunidade, apontando caminhos 

que levem às possíveis soluções das mesmas, desenvolvendo ações que 

resgatem a dignidade humana que, nesses espaços de exclusão, é negada.  
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  A ação comunitária é, simultaneamente, um trabalho de prevenção e 

recuperação.   Nessa ótica, a Teologia da Libertação, a Filosofia da Libertação, a 

Pedagogia Comunitária e a Psicologia da Libertação respaldam o nosso trabalho 

pois têm como finalidade a busca, a construção e a promoção do bem-estar social 

marcados pela convivência humana e pela prática e exercício da politicidade.   No 

campo da Pedagogia Social, essa prática poderia ser traduzida em 

[...] promoção social e desenvolvimento, de superação de condições de 
sofrimento e marginalidade. Tem a ver com a construção, aplicação e 
avaliação de metodologias de prevenção e recuperação (CALIMAN, 
2011. p. 47). 

 Segundo a nossa concepção, o Padre Jaime Crowe é um Educador Social 

no sentido gramsciano do Intelectual Orgânico, profundamente comprometido com 

as lutas sociais e com o cotidiano dos Grupos Sociais na busca de soluções que 

possam gerar as condições para garantir o desenvolvimento da vida humana.    

 Na obra de Gramsci tencionamos compreender que o Intelectual Orgânico é 

aquele que  

participa, que age, que ajuda na formulação de uma nova hegemonia ou 
se engaja na manutenção da hegemonia existente. De um lado e do 
outro, a organicidade vem do comprometimento, da participação, na 
formulação de idéia que ajude na ação política, seja ela hegemônica ou 
contra-hegemônica (RESENDE, 2006, p.6). 

 De acordo com Semeraro (2006), os Intelectuais Orgânicos são pessoas 

comprometidas com uma classe social e as relações que no seu interior são 

travadas.   Eles são parte de um organismo vivo e que se expande no tempo e no 

espaço.   A questão do trabalho, das organizações políticas e culturais do grupo 

onde estão inseridos são sempre objetos de reflexão.   Dessa forma, os 

Intelectuais Orgânicos colaboram na construção do projeto político de sua classe 

social e, acabam se distanciando das práticas dos chamados “Intelectuais 

Tradicionais”. 

Daqui, a designação de intelectuais “orgânicos” distintos dos intelectuais 
tradicionais. Estes, para Gramsci, eram basicamente os intelectuais ainda 
presos a uma formação socioeconômica superada. Eram os intelectuais 
estagnados no mundo agrário do Sul da Itália. Eram o “clero”, “os 
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funcionários”, “a casa militar”, “os acadêmicos” voltados a manter os 
camponeses atrelados a um status quo que não fazia mais sentido. [...] 
os intelectuais tradicionais ficavam empalhados dentro de um mundo 
antiquado, permaneciam fechados em abstratos exercícios cerebrais, 
eruditos e enciclopédicos até, mas alheios às questões centrais da 
própria história. Fora do próprio tempo, os intelectuais tradicionais 
consideravam-se independentes, acima das classes e das vicissitudes do 
mundo, cultivavam uma aura de superioridade com seu saber livresco. A 
sua “neutralidade” e o seu distanciamento, na verdade, os tornavam 
incapazes de compreender o conjunto do sistema da produção e das 
lutas hegemônicas, onde fervia o jogo decisivo do poder econômico e 
político. Com isso, acabavam sendo excluídos não apenas dos avanços 
da ciência, mas também das transformações em curso na própria vida 
real (SEMERARO, 2006. p. 377). 

 Podemos identificar, na pessoa do Padre Jaime Crowe e em sua ação 

desde que chegou ao Jardim Ângela, características que o identificam com um  

Intelectual Orgânico: percepção da realidade de exclusão e de violência e a 

tomada de atitudes que o levam a organizar a sociedade civil do entorno para 

promover as transformações necessárias.    

 A criação da Sociedade Santos Mártires é uma consequência da 

percepção, por parte do Padre Jaime, de que a Região do Jardim Ângela estava 

totalmente esquecida pelos Poderes Públicos da Cidade e do Estado de São 

Paulo.   Essa era uma espécie de “terra de ninguém” e, dessa forma, os seus 

moradores não recebiam nenhum benefício por parte daqueles que deveriam zelar 

pelo bem-estar da população: ausência de Escolas, Postos de Saúde e Hospitais, 

Segurança, Transporte, entre outros, deixavam os moradores, dessa região, 

entregues “à própria sorte”.   Pode-se ler abaixo o que Padre Jaime falou de sua 

impressão sobre a região, quando da sua chegada em 1987: 

[...] Aí, vindo pra cá, continuamos o mesmo tipo de trabalho.  
Era diferente, era tudo novo.   Era, eu diria, pior do que 
Embu.   O lado de Embu era ruim mas aqui era pior ainda 
(risos).   Embu, município pequeno, era muito mais fácil 
buscar as soluções e encontrar.   Aqui, periferia da grande 
cidade de São Paulo, ninguém, administração regional ainda 
de Campo Limpo, ninguém sabia de ninguém, era a terra 
sem lei.   Além do mais, era a área da atuação  do famoso 
Cabo Bruno que morava e atuava aqui na região que, ele 
mesmo – não sei se conhece a história dele... - era um 
policial que atuava, que ele mesmo na televisão, na 
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bandeirantes, confessou ter assassinado, pelo menos, 150 
jovens na região.  Então era o horror da  região [...] foi o 
início do nosso trabalho aqui, ah, em 87, 88. Muitos casos 
destes!   Mas, aqui, a violência policial era muito pior.   Já era 
ruim no Embu [...] assim 82, início do Governo Montoro, foi 
marcado pelas ondas de desemprego aqui em São Paulo e, 
foi nesta época que as fábricas começaram a informatização, 
robotização, informatização em que a mão de obra barata, 
que era desta região para as fábricas das Nações Unidas, foi 
também por aí, nestes anos 80 que estas fábricas como 
Catapiller, Metal Leve, MWM muitas saíram para o interior.   
O próprio Caloi... Caloi eu lembro, em 80, na greve quando 
em 79/80 quando Santo Dias foi assassinado, Caloi tinha 
5000 operários; em 90, Caloi tinha 250 operários produzindo 
mais bicicletas e, provavelmente, melhores também.    Então, 
foi a grande queda, a grande onda do desemprego nesta 
região.   Com o desemprego, cresce a violência e, foi a 
época, também, que as drogas, no início, cocaína, maconha, 
sempre tinha um pouco mas, nos anos 80 cocaína  e, de 
modo especial, o craque entrou na região. 80, início de 90.   
Podemos dizer que o craque foi a popularização da droga.   
Tinha épocas que, nos anos 90 ainda,  encontrava por aqui, 
ah, leva 5 paga 4, em termos de craque etc.   E, como muitas 
vezes tinha dito, não é que tinha mais drogas aqui do que 
nas áreas nobres de Moema, de Perdizes ... mas, em 
Moema, Perdizes etc, tem dinheiro para alimentar os vícios.   
Aqui não tinha dinheiro.   Começou,talvez acho que a pior 
coisa quando o moleque  pega, rouba as coisas da ca sa 
da mãe enquanto a mãe está trabalhando para vender,  
para comprar ou para pagar os vícios.    Então, ass altos, 
roubos, pequenos assaltos etc e, aí, acho que chego u ao 
cúmulo, quando foi declarada a região mais violenta  do 
mundo em 96, passando de Cali, na Colômbia, que foi  o 
premiado em 95 que tinha 80 assassinatos  por 100.0 00 
habitantes, já durante  96 era 130 por 100.000 habi tantes 
pelos dados do ONU – Organização das Nações Unidas.   
E, aí, queira ou não queira, assustou a gente porque, ah, 
como você sabe tanto quanto eu, o padre está envolvido 
nestas áreas: Missas de Sétimo Dia, encomendar o corpo, 
consolar as famílias etc e, realmente, a região era um horror.   
Não tinha dia que saia por aí que não encontrava um corpo 
esticado na rua.   A mania, na época, era deixar o corpo 
exposto e tinha corpo que ficava quase 24 horas nas ruas.   
Era uma... deprimente!   Para dizer o mínimo da coisa 
(RELATO DO PADRE JAIME, pároco da Paróquia Santos 
Mártires). 
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 Nesse relato do Padre Jaime, podemos perceber como o Intelectual 

Orgânico está molhado e lameado da poeira e do sofrimento do seu povo.   É a 

partir dessa experiência existencial que ele se volta para a Palavra de Deus e faz 

uma nova leitura que produz novos valores de solidariedade, de justiça, de 

amizade e de partilha.   Na articulação da Palavra, do seu testemunho e da 

Comunidade busca encontrar meios para superar as contradições e as negações 

dos direitos humanos que se manifestam na vida dos moradores dessa região e 

compreende que o abandono, por parte das autoridades do Poder Público, é uma 

das grandes causas de toda essa situação.    

 A percepção dessa realidade de exclusão fortalece nele um compromisso 

de solidariedade que, por sua vez desencadeia um processo que promoverá a 

transformação social dessa região.   Não se abrir para o conhecimento e fechar-se 

à realidade que está no seu entorno não capacita o ser humano, não desencadeia 

no mesmo o desejo de transformar tal realidade.   Segundo Paulo Freire,  

poderíamos chamar tal situação de “consciência de mundo”, de “visão de mundo” 

que força o sujeito a ficar indignado com as práticas de injustiça. 

 Esse período da história em que o Padre Jaime Crowe chega ao Jardim 

Ângela é marcado pelo desemprego, pela má qualificação profissional, baixa 

escolarização dos seus habitantes e pela omissão do Estado.   O Poder Público 

que deveria promover o bem-estar de seus cidadãos, deixou que esse território 

fosse transformado num local de exclusão social. 

Na sociedade brasileira, portanto, os processos de exclusão passam por 
acesso ao emprego, renda e benefícios do desenvolvimento econômico 
restritos a determinados segmentos da sociedade.   A economia 
brasileira se situa entre as mais desenvolvidas, mas socialmente gera 
níveis de exclusão e desigualdades entre os piores países do mundo.   
Muitas pesquisas apontam que os pobres vivem com até US$ 1 por dia.   
A pobreza urbana é localizada nas periferias das grandes cidades e 
constituídas por pessoas em grande parte oriundas do campo, ou de 
regiões pauperizadas do Brasil, como é o Nordeste (GRACIANI, 2011, p. 
184).  
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 Na linha de constatação de Stela Graciani, podemos observar a dinâmica 

da desigualdade social em um pequeno território por meio do depoimento do Sr. 

Raimundo e os esforços para mudar essa situação social no Jardim Ângela: 

[...] Eu cheguei... eu moro, aqui na região desde 1974.   
Quando eu cheguei por aqui, aqui nessa região, 
praticamente, não tinha nada, nada: não tinha ... o bairro era 
um bairro muito carente, não tinha asfalto, não tinha água 
encanada, não tinha nada.   Transporte era muito carente... 
praticamente, não tinha nada. [...] era muito carente... a 
violência era muito, muito terrível a violência. [...] Como eu 
estou falando pra você, não tinha nada, nada, nada e, aí, foi 
na luta que a gente conseguiu as coisas, asfalto, água, luz... 
não tinha água encanada... água era furada, a gente 
conseguia no poço, era muito difícil: as pessoas começavam 
a furar um poço... por exemplo eu, quando comprei, depois 
que comprei um terreno, eu tentei furar um poço e, às vezes 
não dava porque você furava 20, chegava até 30 metros e, aí 
conseguia era pedra, você não conseguia água.  E, aí... a 
gente foi na luta, o povo junto, com as comunidades e, junto 
e, foi aí que a gente foi conseguindo as coisas, fomos 
crescendo e, a gente foi conseguindo, devagarzinho, primeiro 
a gente conseguiu o asfalto nas ruas – você não conseguia, 
às vezes... você saía pra uma festa, você tinha que levar 2 
sapatos, um na bolsa... eu me lembro muito bem na época 
que eu fui padrinho de um casamento, um primo meu que foi 
casar lá na zona leste e, eu, pra eu sair de casa, eu e a 
minha esposa tivemos, que fomos padrinhos de casamento, 
nós tivemos que levar os sapatos dentro de uma bolsa 
porque você saía com o sapato, chegava lá você tinha que 
tirar porque estava tudo cheio de barro,   E, aí, a gente foi 
crescendo, e a gente foi adquirindo essas experiências. [...] 
e, aí, quando Padre Jaime chegou por aqui em 87, era muita 
violência aqui nesse bairro, que você fazia, às vezes uma 
pessoa, que não tinha um assassinato, que amanhecia 2 ou 
3 mortos.   Na chegada em 87, Padre Jaime chegou por aqui 
e, aí, a realidade começou mudar. [...] E, aí, depois, olha, não 
tinha hospital, não tinha policiamento aqui, a polícia tinha 
medo de entrar aqui, não tinha Base Comunitária, não tinha 
ação, não tinha nada, nada, nada aqui. [...] Aí, depois já 
começou mudar as coisas... começou mudar: aquele bairro 
que era, assim, muito violento – que, não sei se você sabe, 
que saiu até na Veja, em vários jornais aí, o Jardim Ângela 
era o bairro mais perigoso que existia dentro de São Paulo.  
Eu, quando morava aqui, eu trabalhava no Centro da Cidade, 



 135 

eu conhecia pessoas, colegas meus, que trabalhavam 
comigo, lá da zona leste, e falavam assim: “Onde você 
mora?”   Eu dizia: “No Jardim Ângela!” “Deus me livre! Jardim 
Ângela...você mora lá? Você tem coragem?”   Era desse 
jeito!   Eu sei, cansei de chegar, matava 1, 2, 3 – era difícil 
um final de semana pra não ter 2, 3 mortos! (relato do Sr. 
Raimundo Cardoso Santana, Agente de Pastoral da Paróquia 
Santos Mártires). 

 Gostaríamos de ressaltar nesse relato o processo da construção de um 

novo tecido social no Jardim Ângela.   À medida que o Padre Jaime Crowe 

juntamente com a Comunidade vão avançando, o bairro vai sendo reconhecido e 

se tornando referência para o Poder Público.   Antes, seus moradores acabavam 

sofrendo todas as conseqüências da omissão do Poder Público.   Não é por acaso 

que, aos poucos, a região foi se transformando numa área de violência que atingiu 

índices alarmantes. 

 Percebemos, também, pelo relato acima, como a chegada do Padre Jaime 

Crowe foi promovendo uma transformação social com a sua capacidade de 

aglutinar e organizar as pessoas em torno de um ideal comum e, dessa forma, vai 

ficando claro o papel do Intelectual Orgânico capaz de tomar partido e se 

posicionar diante da realidade de exclusão. 

 Nessa relação, não só o Padre Jaime Crowe ajuda a formar e a construir a 

Comunidade, como essa, também, o ajuda a descobrir a melhor forma de ser 

Padre.   Podemos retomar, aqui, a ideia de Marx e assumida por Gramsci, de que 

o homem faz a história e a história o faz.   Podemos parafrasear essa ideia 

dizendo que o Intelectual Orgânico Padre ou o Educador Social faz a Comunidade 

e a Comunidade o faz.   Por esse olhar, às vezes, se torna difícil separar a ação 

de um ou de outro. 

 Talvez, em função do Intelectual Orgânico ser comprometido e fazer parte 

da Comunidade é que promove essa simbiose pois, ele pertence ao mesmo 

organismo vivo. 
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Ao fazer parte ativa dessa trama, os intelectuais “orgânicos” se interligam 
a um projeto global de sociedade e a um tipo de Estado capaz de operar 
a “conformação das massas no nível de produção” material e cultural 
exigido pela classe no poder (SEMERARO, 2006. p. 377 – 378). 

 Sposati, vereadora por 03 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores nos 

anos 1990, descreve a simbiose existente entre o Padre Jaime Crowe e a 

Comunidade do Jardim Ângela e como ele vai afetando as múltiplas estruturas 

sociais: 

Conheci Padre Jaime Crowe meio que desde a década de 
90, período em que, de início, eu estava na Secretaria das 
Administrações Regionais, na gestão de Luiza Erundina. 
Nesse período, o Jardim Ângela era parte da Administração 
Regional de Campo Limpo. No estudo sobre a constituição 
dos distritos na cidade de São Paulo, que coordenei entre 
1989/1990, o Jd. Ângela pela concentração populacional, 
178.373 habitantes em 1990, a nova concentração 
populacional, maior da cidade, já se destacava. Em 2000 
tinha mais de 243 mil habitantes e em 2010 mostrou um 
crescimento de mais de 21% na década, beirando os 300 mil 
habitantes, o 11º distrito com maior crescimento 
populacional.   Durante a elaboração do Mapa da Exclusão / 
Inclusão Social (MEIS) em 1994/1995, que realizamos com o 
apoio da Campanha da Fraternidade sobre o tema dos 
excluídos, desenvolvemos discussões com as 331 paróquias 
da cidade e estudo qualitativo de campo sobre a 
exclusão/inclusão social.   O Jardim Ângela pelo MEIS/ 95 
registrava altas taxas de homicídio, mortalidade na infância, 
mortalidade juvenil, ocupando a 13ª posição dentre os 
distritos com maior incidência de risco de morte.   Outro dado 
a destacar era de que o distrito apresentava um dos maiores 
nomes de vilas, jardins, bairros que o compunha, face 
inclusive o grande número de loteamentos clandestinos e 
ocupações de áreas que recebiam nomes diversos.   Na 
relação exclusão / inclusão social o distrito do Jd. Ângela 
ficou em 5º lugar dentre os 96 distritos como o mais excluído. 
Posteriormente no mapa realizado com os dados censitários 
de 2000 o Jd. Ângela ficou em primeiro lugar em exclusão 
social. (RELATO DE ALDAIZA SPOSATI, professora da 
PUC/SP). 

 Percebemos que a professora Aldaíza Sposati nos fala, de forma clara e 

oficial, o que era o bairro do Jardim Ângela nessa década de 1990.   Podemos 
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inferir de sua fala que a região foi se transformando, paulatinamente, numa 

espécie de “depósito” daqueles (as) que não encontravam, de fato, outro espaço 

para viver.   O crescimento de 178.373 habitantes em 1990 para 243.000 

habitantes em 2000 é algo que não podemos deixar passar despercebido.   Além 

disso, na última década (2000/2010) o crescimento foi mais assustador: a região 

passou a contar com quase 300.000 habitantes, um crescimento, de acordo com a 

professora, de 21%.   Esse movimento na região - aumento populacional 

vertiginoso somado à omissão do Poder Público que não consegue acompanhar 

tal crescimento -, acaba por produzir, entre outros resultados, o aumento da 

violência. 

 Norma, Assistente Social, descreve o processo de exclusão social e de 

inclusão social em que o Padre Jaime Crowe está envolvido da seguinte forma: 

Eu, embora não tenha participado diretamente da realização 
do que foi o Mapa da Exclusão Social, o Mapa da Exclusão e 
Inclusão Social da cidade de São Paulo, da então vereadora 
Aldaíza Sposati, eu participei de algumas discussões iniciais 
e, na época, nós já tínhamos um conjunto de informações 
sobre indicadores sociais – principalmente de violência – 
nessa região que, na época, era inclusive, alarmante sobre 
homicídio juvenil.   Chegamos a publicação, a divulgação de 
que, durante um certo período de tempo, o maior índice de 
homicídios, de criminalidade juvenil do planeta era o Jardim 
Ângela.   Então, essa era uma informação que nós já 
conhecíamos. (RELATO DE NORMA BRAZ, professora da 
USP/SANTOS). 

 Os relatos, tanto do Padre Jaime quanto dos moradores e dos profissionais 

da Prefeitura de São Paulo, vão nos oferecendo a cada depoimento, a influência 

de uma Comunidade de Fé na busca de construir uma Cultura de Paz numa 

realidade de violência. 

 O Mapa da Exclusão Social que foi realizado nos anos 1990 mostra como 

esse território de São Paulo era marcado por um conjunto de indicadores sociais 

que demonstrava as múltiplas formas de exclusão social.   As ações da 

Comunidade Santos Mártires, liderada pelo Padre Jaime Crowe, vão modificando 
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os indicadores nesse território e, também, afetando na formulação das Políticas 

Públicas para a cidade de São Paulo.   São essas ações do Padre Jaime que vão 

demonstrando a importância do Intelectual Orgânico no granjear da formulação de 

Políticas Públicas. 

 A moradora Lea descreve como era a realidade e o papel do Padre Jaime 

Crowe na mudança desse processo. 

Sou moradora aqui da região!   Sou do Parque Figueira 
Grande!  É próximo daqui, também, do Jardim Ângela!   Tem 
15 anos que eu estou trabalhando, mesmo, aqui, com o 
Padre Jaime!  Eu tenho 43 anos  nessa região, que eu moro 
aqui!   Sou baiana, vim de Vitória da Conquista, na Bahia, me 
casei, vim pra cá e, moro aqui desde que me casei.   Desde 
a década de 70!   [...]   Ausência muuuuuito grande do poder 
público, a ponto de, o próprio Padre Jaime citar que uma vez 
ele foi no ponto do ônibus e tinha uma senhora que estava 
indo pra o centro da cidade e que falava: “Eu vou pra 
cidade!”   Como se  aqui não fosse cidade.  E, nós também 
usávamos isso, - usei muitas vezes - de falar: “Ah, estou indo 
pra cidade!”   Então, como se essa região não fosse cidade 
de tão abandonada que era a região.   Então, assim, não 
havia asfalto, não havia, é... postos de saúde e, tudo... nada 
que você fosse, que fosse necessário pra você sobreviver, 
você teria que procurar, de fato, na cidade, que aqui era 
como se não fosse, de fato, cidade. E também, na época em 
que a violência explodiu aqui, houve toda uma... – foi no 
início dos anos 70, 75, mais ou menos por aí – que houve 
uma explosão da... da... como é que diz? Dessa questão de 
computadores... Informatização!   E, aí, as fábricas 
começaram a mudar e a não necessitar mais dessa mão de 
obra barata que eles usavam.   Precisavam de pessoas mais 
bem treinadas nessa informatização.   Dispensaram vários, 
muitas pessoas.   Essas pessoas foram morando por aqui, 
na região.   Invadiram, moraram... Fora da cidade! E, aí, 
quando se deram conta, o número enorme de 
desempregados, deu início a essa violência aqui e o Jardim 
Ângela ficou famoso, por ser uma região muito famosa, muito 
violenta. E que hoje tem outra cara e que, com certeza, todos 
esses trabalhos tem muito a ver com isso.   É como o próprio 
Padre Jaime diz: “É uma somatória de vários trabalhos que 
deu esse resultado e essa região melhorou e mudou tanto” 
(Relato de Lea Maria de Novaes Chaves – Coordenadora do 
N.P.J.: Núcleo de Proteção Jurídica – antigo CEDECA).  
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 Nos depoimentos de Norma e Léa aparecem a relação entre as múltiplas 

privações de direitos ou negação dos mesmos com o aumento da violência.   

Esses relatos servem de corolário ou corroboram as afirmações dos especialistas 

de que a ausência de Políticas Públicas ou a fragilidade delas tendem a aumentar 

a violência e a criminalidade.    

 Acrescentamos, ainda, que desde Durkheim até os nossos dias, os 

sociólogos e filósofos têm demonstrado que uma Religião voltada para a 

Libertação tende a ajudar a Comunidade e a Sociedade a construir uma Política 

de Direitos Humanos.    

 Pela ótica da Igreja Católica, a Doutrina Social15 tem como finalidade forçar 

todos os organismos, públicos e privados, a garantir a vida e, essa, em plenitude.   

                                                 

15 Doutrina Social da Igreja  (DSI) é o conjunto dos ensinamentos contidos na doutrina da Igreja 
Católica e no Magistério da Igreja Católica, constante de numerosas encíclicas e pronunciamentos 
dos Papas inseridos na tradição multissecular, e que tem suas origens nos primórdios do 
Cristianismo. Tem por finalidade fixar princípios, critérios e diretrizes gerais a respeito da 
organização social e política dos povos e das nações. É um convite a ação. A finalidade da 
doutrina social da Igreja é "levar os homens a corresponderem, com o auxílio também da reflexão 
racional e das ciências humanas, à sua vocação de construtores responsáveis da sociedade 
terrena". 

Foi enriquecida pelos Padres da Igreja, teólogos e canonistas da Idade Média e pelos pensadores 
e filósofos católicos dos tempos modernos. "A doutrina social da Igreja se desenvolveu no século 
XIX por ocasião do encontro do Evangelho com a sociedade industrial moderna, suas novas 
estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção da sociedade, do Estado e 
da autoridade, suas novas formas de trabalho e de propriedade." A Doutrina Social da Igreja 
considera que a "a norma fundamental do Estado deve ser a prossecução da justiça e que a 
finalidade de uma justa ordem social é garantir a cada um, no respeito ao princípio da 
subsidiariedade, a própria parte nos bens comuns." 

Através das numerosas encíclicas e pronunciamentos dos Papas, a Doutrina Social da Igreja 
aborda vários temas fundamentais, como "a pessoa humana, sua dignidade, seus direitos […] e 
suas liberdades; […] a família, sua vocação e seus direitos; inserção e participação responsável de 
cada homem na vida social"; a promoção da paz; o sistema económico e a iniciativa privada; o 
papel do Estado; o trabalho humano; a comunidade política; "o bem comum e sua promoção, no 
respeito dos princípios da solidariedade e subsidiariedade; o destino universal dos bens da 
natureza e cuidado com a sua preservação e defesa do ambiente; o desenvolvimento integral de 
cada pessoa e dos povos; o primado da justiça e da caridade". 

Mas, a existência da Doutrina Social da Igreja não implica a participação do clero na política, que é 
expressamente proibida pela Igreja, excepto em situações urgentes. Isto porque a missão de 
melhorar e "animar as realidades temporais", nomeadamente através da participação cívico-
política, é destinada aos leigos.6 7 Logo, a hierarquia eclesiástica "não está no negócio de formar 
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Essa é uma meta colocada por Jesus que é a razão da Igreja Católica (cf. Jo 10, 

10).   Esse axioma é que norteia a Doutrina Social da Igreja e, no caso brasileiro, 

interfere na formulação das Políticas Sociais.    

 Até os Organismos Internacionais, vinculados à ONU, descreviam a 

fragilidade das Políticas Públicas no Jardim Ângela e a importância de se pensar 

Políticas Sociais construídas com a participação da população. 

[...] Tivemos o...como eu vou dizer? O desprazer de ser eleito 
pela ONU, a região mais violenta do mundo – o Jardim 
Ângela – e acho que foram 2 anos consecutivos e, com a 
chegada do Padre Jaime, muita coisa, aqui, mudou!   Pra 
começar, a violência baixou, mais muito, muito mesmo 
porque o Padre Jaime é um lutador, um guerreiro e não 
desanima com nada, vai mesmo, briga... tanto é que nós 
temos esse hospital aí graças a ele, ele com toda a luta da 
comunidade (relato do Sr. Ilzon Soares dos Santos, Agente 
de Pastoral da Paróquia Santos Mártires – grifo nosso).    

 

[...] E, foi logo em seguida, começou essa questão aí da 
violência, do desemprego, muita violência e, o Jaime sempre 
inconformado porque não podia estar vendo a nossa 
juventude assim vendo a vida passar de qualquer jeito (relato 
do Sr. Fabiano Stevan, Agente de Pastoral da Paróquia 
Santos Mártires). 

 Após essa série de narrativas, com base em Gramsci, Dussel e Freire, 

podemos dizer que o Padre Jaime Crowe é um Intelectual Orgânico   

comprometido com a cosmovisão de que não basta produzir, apenas, o 

conhecimento mas, é necessário transformar a realidade.    

                                                                                                                                                     
ou dirigir governos" nem de escolher regimes políticos; ela está apenas "no negócio de formar o 
tipo de pessoa que consegue formar e dirigir governos nos quais a liberdade leva à genuína 
realização humana".  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Social_da_Igreja - acesso em 09/05/13  
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 No decorrer desse item, buscamos mostrar o papel orgânico do Padre 

Jaime Crowe e da sua Comunidade no sentido de defender uma nova concepção 

de mundo arraigado nos princípios evangélicos e, ao mesmo tempo, 

comprometido com aqueles que têm a vida negada ou os direitos violados.   Por 

isso, a missão orgânica do Padre Jaime Crowe com a sua Comunidade é interferir 

numa reforma moral que transforme cada membro, cada pessoa da Comunidade 

ou da Cidade em sujeito, no sentido em que Gramsci afirma: cada sujeito é um 

filósofo porque pensa sobre as suas ações.  

[...] Isso tudo, quem estava na frente tanto de pensar como 
de agir, era o Padre Jaime, sempre ele na frente, movido por 
esta força, esta mística que ele consegue, essa liderança 
espiritualizada que ele tem de mover todas as pessoas e de 
fazer com que as coisas aconteçam, de fato e, sempre 
pensando no outro, sempre pensando nas pessoas mais 
simples, nesse povo pobre, nesse povo necessitado que nós 
temos aqui na região.   E, o nosso trabalho, ele é um trabalho 
desenvolvido, assim, sempre à sombra desta mística que o 
Padre Jaime traz.   Eu não sei te explicar, muito bem assim, 
o que é, eu não tenho claro pra mim, assim, dizer pra você o 
que é que faz.  Às vezes, eu sou cobrada, assim, pelos meus 
filhos: “Ô mãe, por que você não aposenta? Já está na hora 
de se aposentar!”  Mas tem algo que move mais, sabe, algo 
maior, do que eu... não tenho muito clareza, que me faz 
continuar esse trabalho e, às vezes, eu não posso nem 
contar muito o que eu faço aqui, porque são coisas muito 
tristes, muito difíceis, situações muito complicadas, que a 
gente trabalha no limite do limite das questões mais graves 
que podem acontecer com o ser humano, assim (relato de 
Lea Maria de Novaes Chaves – Coordenadora do N.P.J.: 
Núcleo de Proteção Jurídica, antigo CEDECA).  

 O que percebemos é que a práxis que o Padre Jaime Crowe, logo no início 

e, posteriormente com a sua Comunidade, se coloca são a luta e os embates 

entre a velha moral, o tradicionalismo da Religião e a construção de uma Nova 

Moral e uma outra perspectiva religiosa que, conforme ele mesmo diz, está 

ancorada na Palavra, na Doutrina Social da Igreja, pela perspectiva da Filosofia da 

Libertação, da Teologia da Libertação e, poderíamos até falar, da Pedagogia da 
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Libertação e da Psicologia da Libertação.   Todas essas áreas, para nós, 

convergem no que chamamos Pedagogia Social. 

 

5.2 A COMUNIDADE ENQUANTO ESPAÇO DE ENCONTROS E 

DESENCONTROS DAS UTOPIAS, DAS ESPERANÇAS E DAS ALEGRIAS  

 

 A noção de Comunidade sempre foi apresentada de forma ambígua pelos 

sociólogos: ela é, simultaneamente, espaço de proteção, de provisão e de 

participação e, ao mesmo tempo, espaço de conflito, de violência e de perda de 

liberdade, no sentido de controle (SOUZA NETO).   Mas, esse foi o meio que o 

Padre Jaime Crowe encontrou para realizar a sua missão de Intelectual Orgânico, 

Padre e Educador Social. 

 Como já acenamos em outro momento nesse trabalho, o Intelectual 

Orgânico, na perspectiva comunitária, transforma a sua comunidade em co-

educadora.   Essa perspectiva está no Coração da Igreja.   Paulo VI, no 

documento denominado “Evangelii Nuntiandi”16 afirma que a Igreja evangeliza e é 

                                                 

16 O Papa Paulo VI, autor desta exortação apostólica, nos lembrava frequentemente que a Igreja 
deve ser “perita em humanidade”. Portanto, a presença e atuação da Igreja no mundo é a 
continuidade da predileção de Jesus pelos Pobres, pelos seus direitos e por sua dignidade. Ao 
proclamar a Evangelii Nuntiandi em dezembro de 1975 no dia da Imaculada Conceição de Maria e 
na comemoração dos 10 anos de encerramento do Concílio Vaticano II, ele sugeriu a reflexão 
sobre a Evangelização no mundo contemporâneo.   Durante muito tempo, a pregação da 
mensagem cristã não insistiu na necessidade de coerência entre a visão de fé e suas implicações 
sociais, como ficou claramente denunciado pela Evangelii Nuntiandi. Mas existe uma estreita 
relação entre o evangelho e a vida concreta do ser humano, já que a evangelização traz consigo 
uma mensagem explícita sobre direitos e deveres de todos os seres humanos, sobre a paz, a 
justiça, o desenvolvimento e vida comunitária, no qual se converte numa mensagem de libertação 
social e pessoal.   Jesus Cristo, o Redentor do homem, ao assumir a natureza humana, entrou em 
relação com a esfera do humano. Nada escapa à sua ação, à sua graça.   A Boa Nova do 
evangelho não deve se restringir aos indivíduos em sua interioridade. Deve chegar às próprias 
culturas, quer dizer, às relações sociais, coletivas, públicas do homem: pensamento, sua arte, sua 
filosofia, sua economia, sua política.   Evangelizar é, em primeiro lugar, dar testemunho, de 
maneira simples e direta, de Deus revelado por Jesus Cristo, no Espírito Santo. Evangelizar é 
anunciar a libertação daquelas pessoas que estão à margem da vida. Uma libertação integral, 
profunda, como anunciou e realizou Jesus. Libertação de tudo que oprime o homem. Libertação 
que nos leva, com a energia da caridade, à comunhão, cujo cume e plenitude encontramos no 
Senhor. Libertação que, dentro da missão própria da Igreja, não pode reduzir-se a simples e 
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evangelizada.   Assim, são as Comunidades: elas educam e são educadas e, 

também, os Intelectuais Orgânicos.  

 Os reclamos da Comunidade do Jardim Ângela despertaram no Padre 

Jaime Crowe o desejo de alterar aquela visão de mundo e a própria realidade e, 

para tanto, era necessário a organização da sociedade civil, numa perspectiva de 

envolver todas forças existentes: pessoas, grupos, entidades, Poder Público, 

empresas, Igrejas e quem assim o desejasse.   Esse movimento procurava 

conclamar a todos para uma tomada de consciência de que aquela situação não 

poderia continuar.    

 É importante ressaltar que os fatos descritos nesse trabalho não seguem 

uma lógica cronológica positivista mas, é um conjunto de acontecimentos que 

brota no decorrer da vida e que tem uma finalidade de cumprir uma exigência ética 

e de responder ao apelo do Evangelho: escutar os clamores das pessoas e 

respondê-los. 

 Uma questão que pouco aparece mas estava sempre na cabeça do Padre 

Jaime Crowe é: “O que a Igreja tem a dizer para a Cidade e o que a Cidade tem a 

dizer para a Igreja?”    Esse processo, ele vai e volta; ele é feito e tem que sempre 

ser refeito; é um fazer e refazer constantemente.    

 Uma das primeiras ações do Padre Jaime Crowe foi a criação da Paróquia 

e da Sociedade Santos Mártires.  Poderíamos compreender a escolha do nome 

                                                                                                                                                     
estreita dimensão econômica, política, social ou cultural, mas deve ter em vista o homem todo, 
integralmente, com todas as suas dimensões, incluindo a sua abertura para o absoluto, mesmo o 
absoluto de Deus; ela anda, portanto coligada a uma determinada concepção do homem, a uma 
antropologia que jamais se pode sacrificar as exigências de uma estratégia qualquer, de uma 
práxis ou de um êxito a curto prazo.   Esta exortação de Paulo VI mostra a íntima relação entre a 
missão evangelizadora da Igreja e a opção pelos Pobres. Como Jesus Cristo, cada um de nós é 
enviado a pregar a boa nova aos Pobres. Evangelizá-los é sinal por excelência e prova decisiva da 
missão de Jesus. A razão mais profunda pela qual a Igreja vincula a evangelização e o Pobre é a 
presença e a identificação do próprio Jesus com eles. Jesus nasceu e viveu Pobre. Jesus vive hoje 
nos Pobres.   http://pt.vicencianos.org/a-missao-da-igreja-na-exortacao-apostolica-evangelii-
nuntiandi/ - acesso em 09/05/13 
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“Santos Mártires”  como sendo uma possível chamada para que se aceite o 

sofrimento como um caminho pensado e querido por Deus para o Seu Povo.  

 Caso isso fosse verdade, como conciliar tal perspectiva de aceitação do 

sofrimento com a constante luta, promovida pelos trabalhos da Sociedade Santos 

Mártires, pela instauração de Políticas Públicas que atendam às necessidades da 

população do Jardim Ângela e região?   É o próprio Padre Jaime quem nos fala 

sobre essa concepção, aparentemente, contraditória: 

Primeiro, acho que não dá pra aceitar que a perspectiva 
religiosa dá uma ideia de aceitação e de fortalecimento do 
sofrimento.   Acho que o próprio nome da Entidade que 
surgiu “Sociedade Santos Mártires”... eu acho que... foi numa 
época em que tinha sido publicado o livro “Brasil, nunca 
mais!” e, a Sociedade e a Paróquia Santos Mártires foram 
criadas na perspectiva de dizer “Martírio, nunca mais!”   em 
homenagem aos mártires que tinham, nos anos 70 e 80 - 
lembrando de modo especial, o mártir da região daqui do 
Jardim Ângela, Santo Dias da Silva, assassinado por causa 
de sua luta e uma pessoa totalmente comprometida com a 
Igreja e com a mudança na sociedade, lutando por melhores 
condições, de modo especial para a classe operária, no 
mundo dos trabalhos; assassinado enquanto formava 
piquete, na frente da fábrica da Silvânia, em 30 de outubro 
de 79.   Então, a perspectiva era vencer o sofrimento e dizer 
“Não” ao sofrimento; e dizer: essa realidade não é uma 
realidade que Deus quer; que o desafio religioso e 
evangélico é “que todos tenham vida e a tenham em 
abundância”.   E, acho que a perspectiva da Teologia da 
Libertação ou do Anúncio do Evangelho é libertar as pessoas 
de todo tipo de escravidão, de todo tipo de aprisionamento, 
de todo tipo de opressão.   Eu estou lembrando, na época 
uma das frases do grande bispo e Teólogo, Dom Pedro 
Casaldáliga, que dizia: “Temos o desafio de amar o próximo!  
Como que eu amo o patrão que me oprime e...? Eu amo o 
patrão que me oprime na medida em que eu liberto ele do 
poder opressivo que ele tem.    Eu liberto ...eu... desculpa... 
eu amo o oprimido na medida em que eu liberto ele da 
situação de opressão em que ele está!”   Então, acho que o 
amor evangélico e o amor que vem de Deus é um amor 
libertador, um amor que leva à vida e, jamais à escravidão ou 
à opressão.   E, dentro disso, acho que a luta por Políticas 
Públicas , seja o Estado Secular ou Religioso, ou qualquer 
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coisa assim, acho que a luta por Políticas para que as 
pessoas tenham condições dignas de vida é acima da 
Religião,  é acima das divisões religiosas.   É... acho que é 
uma Mística, uma Espiritualidade... acho que a religiosidade 
nos dá uma mística e uma espiritualidade para assumir 
essas causas seja com ou contra o Estado  (relatos do Padre 
Jaime – Pároco da Paróquia Santos Mártires). 

 Esse relato do Padre Jaime Crowe dá as razões de sua visão de mundo à 

respeito do título da Paróquia e da Sociedade.   É possível compreender que a 

sua experiência de fé, a sua experiência de Deus o impulsiona a lutar para que o 

sofrimento, a dor, o martírio deixem de existir em nosso meio.   Para ele, é 

impossível a fidelidade a Deus sem a fidelidade à luta pela vida de todos pois, o 

Deus da sua experiência é o “aliado dos pequenos, dos pobres, dos sofredores, 

dos que possuem a vida negada”.   Essa perspectiva é compartilhada pelo 

construto que ilumina a nossa pesquisa: Psicologia da Educação, Psicologia da 

Libertação, Psicologia Social, Filosofia da Libertação, Teologia da Libertação e 

Pedagogia Social. 

A socialização oferece uma sensação de pertencimento a um grupo e 
permite a construção da identidade.   Quando se quebram os laços 
sociais, emergem o crime, a agressão, a indisciplina, o desvio, as práticas 
antissociais e outras patologias.   De uma ou de outra forma, poderíamos 
dizer que ocorre a perda de sentido daqueles procedimentos que 
fortalecem os vínculos sociais (SOUZA NETO, 2009, p. 161).  

 Diante do descrito acima poderíamos nos perguntar: “Seria possível a 

promoção de trabalhos comunitários capazes de transformar a realidade social em 

que se vive?” ou: “Seria possível não cair na “teia do mero assistencialismo”?” ou:   

“Como lutar sem cair nas armadilhas do opressor, se transformando num outro?”   

Ou, ainda: “Como não estabelecer uma competição fundamentalista entre as 

Religiões?”    

 Nesse sentido, o sociólogo Max Weber afirma que os países desenvolvidos 

são os de Tradição Protestante e, os mais atrasados são os de Tradição Católica.    

Será que esses trabalhos comunitários feitos pela Igreja Católica não mantém a 

situação de opressão?   A nossa pesquisa busca demonstrar que o eixo que deve 
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nortear a todos para não cair em nenhum fundamentalismo nem na reprodução da 

opressão é a defesa da vida. 

 Padre Jaime Crowe busca responder essas problemáticas da seguinte 

forma:  

Olha, na minha experiência, como irlandês e... a história da 
Irlanda Católica e da Irlanda Protestante ou da Inglaterra 
que, no caso, Anglicana, acho que... não dá pra concordar 
com esta colocação do Max Weber que o Protestantismo, o 
Anglicanismo na Inglaterra era sempre aliado ao poder... 
inclusive, tendo o rei ou a rainha como chefes da igreja e, a 
dominação inglesa sobre a Irlanda ... que tinha o Império em 
outros países ... ah... então... a Inglaterra foi muito esperta, 
no sentido da, o que chamava na História da Irlanda das 
plantações, em que plantava nas melhores terras, nas 
melhores casas os aliados ao Reino, aliados ao Rei e,... 
portanto, os Protestantes eram, sempre, os ricos, sempre os 
dominadores, sempre... portanto, a lei, acho que de todas as 
religiões da época, de ajudar os pobres era um tipo de 
assistencialismo e, inclusive, na Grande Fome da Irlanda, em 
1840, os ingleses tinham, promoveram, o que chamaram a 
“Sopa dos Pobres” e, até hoje, meus pais diziam: “Fulano 
aceitou a sopa!”  E, aceitar a sopa dos ingleses, as pessoas 
ficaram marginalizadas.   Então, não era de se entregar... 
ficaram marcadas por centenas de anos depois, assim... por 
ter “tal família aceitou a sopa”.   Então, era mais ou menos 
a... na minha infância se começasse a olhar pra uma menina  
ou namorar uma menina de uma família que tinha aceito a 
sopa, era (risos) puxado a orelha imediatamente e explicado.   
Tinha na história... isso, eu estou citando....   acho que a 
Alemanha, do Max Weber tem a mesma história do 
Protestantismo, era sempre do extrato mais rico da 
sociedade... então, tem um pouco de classismo mas, ao 
mesmo tempo, a gente pode dizer fortemente,  nas tradições 
sejam católicas, sejam protestantes, ajudar o pobre era 
assistencialista.    Enquanto, eu diria, nos anos 70, 80 foi, 
sobretudo e de modo especial, com as reflexões dos teóricos 
da Teologia da Libertação, era fazer o oprimido, tornar o 
oprimido, sujeito de sua história e não ficar aceitando favores 
dos irmãos.   Acho que aí que seus grandes entraves, seja 
na política ou seja nas Igrejas, da Teologia da Libertação 
com o Autoritarismo presente na época, porque era para 
fazer o pobre se apropriar da sua história.   Aí, acho que deu 
os entraves, seja com as Ditaduras da América Latina, de 
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modo especial no Brasil, e, seja, também, com um 
autoritarismo dentro da Igreja.    É por isso que foi tão 
abafado.   [...] Na verdade foi uma mudança de rumo da 
coisa... acho que a Igreja e a Política tinham construído uma 
história de fazer favores em vez de reconhecer os direitos do 
pobre em ter vida e a sua dignidade.   E, a Igreja, muito... 
nessa linha também.... de fazer isso.   E, de dizer que a 
Igreja... a Igreja colaborou no passado... acho que era 
mentalidade da época... é... não tem que se buscar culpados 
mas, era a mentalidade comum na época: “dar o pão velho 
para o pobre e achar que estava fazendo um favor!”   Mas, 
com a chegada da Teologia da Libertação, a visão foi 
mudando e, o mundo se tornou, também outra realidade e, a 
Educação tem muito a ver com isso.  [...]  Eu veria os 
protestantes, talvez, mais comprometidos com o 
assistencialismo, sei dos meus pais, falar das filhas dos 
pobres nas portas dos castelos, recebendo as doações e, os 
castelos todos eram dos protestantes (relatos do Padre 
Jaime – Pároco da Paróquia Santos Mártires). 

 Aqui, percebemos que a história é dinâmica e, essa sua característica a faz 

avançar no tempo.   De fato, todo trabalho social das Igrejas e, também do Estado, 

nasceram na linha do assistencialismo.   Porém, é preciso reconhecer que, na 

medida em que o tempo passa e o mundo avança, as situações vividas pelas 

pessoas vão sofrendo modificações.   As reflexões vão promovendo novas ações 

e assim sucessivamente até, chegarmos ao ponto de podermos olhar o pobre não 

como alguém que mereça, única e exclusivamente, o nosso “piedoso 

assistencialismo” mas, como um cidadão portador de deveres mas, e sobretudo, 

de direitos.   Isso é um processo e, como tal é feito de recuos e avanços, de idas e 

vindas, de reflexões e ações que se renovam na medida em que as sociedades e, 

também, as Igrejas, avançam.    

 Souza Neto (1993) analisou a questão das Políticas Públicas pela 

perspectiva da dubiedade ou da coexistência e, isso significa que nelas contém, 

simultaneamente, os processos de libertação e de opressão. 

 Na narrativa de Padre Jaime Crowe percebemos essa ambigüidade que só 

pode ser resolvida no bojo das relações humanas e sociais.   É nelas que 

percebemos se uma ação está mais para opressão ou para libertação pois o 
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critério fundamental é a Ética da Vida descrita no Evangelho, sobretudo no 

Sermão da Montanha (cf. Mt 5-7) e nas centralidades das obras de Gramsci, 

Dussel, Freire e Baró. 

 Segundo Padre Jaime Crowe, Graciani contribuiu no processo de reflexão:   

ela fala sobre a necessidade de união de forças – sobretudo com as pessoas que 

sofrem as conseqüências da exclusão – para o início do processo de 

transformação: 

Foi a Pedagogia freireana que possibilitou esta reflexão e ação junto aos 
mais pobres e excluídos da sociedade.   Esta relação social educativa 
permitiu aos pobres tornarem-se sujeitos políticos, pois, para Paulo 
Freire, toda Educação é um ato político.   Os excluídos contribuíram com 
sua Pedagogia própria, suas crenças, valores e principalmente histórias 
de migração, de subsistência e sobrevivência em territórios áridos, 
propiciando a produção de um discurso vivo, plástico, estético e poético, 
baseado na vida e não abstrato e sem consistência empírica concreta 
(GRACIANI, 2011, p. 187). 

 Essa cosmovisão freireana e da Teologia da Libertação, de uma forma ou 

de outra, vão alimentando esse trabalho para não perder o seu eixo e 

compromisso com o oprimido.    

 À medida que os trabalhos da Sociedade Santos Mártires vão sendo 

desenvolvidos, há necessidades de outros canais para a defesa da vida.   Após 

alguns anos de trabalho, o Padre Jaime Crowe descreve o seguinte: 

[...] Eu acho que isso, como já éramos bem conhecidos na 
região, já tínhamos 9 anos por aqui e já éramos bem 
conhecidos, tínhamos uma certa liderança, achamos que, ah, 
Eduardo e eu conversando, achamos que tinha que tomar 
alguma atitude.   Primeira atitude foi convocar as entidades, 
as lideranças da região para sentar e ver o que dá para fazer 
e, graças a Deus, tivemos uma boa resposta de participação.   
Isso foi em agosto de 96, convidando, ah, diretores das 
escolas, sociedades amigos de bairro, outras igrejas, ah, e 
tivemos uma boa participação, uma bom resultado e, eu 
lembro, na primeira reunião, eu argumentava fortemente, 
“enquanto está todo mundo levantando muros mais altos, 
grades cada vez mais reforçadas, portões mais reforçados 
que, está na hora de alguém tomar a rua” e, argumentando 
que “quanto mais nós recuamos mas os outros avançam” e, 
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a primeira atitude foi  marcar uma Caminhada pela Vida e 
pela Paz até o cemitério São Luis, para o dia 02 de 
novembro, onde estavam, onde tinham na época, uma média 
de 35 enterros/dia com, talvez, 30 sendo de assassinados, 
de modo especial, jovens de 13 à 25 anos de idade, que 
eram os marcados para morrer.   Aí foi difícil convencer a 
caminhada porque muita gente dizia “olha, é perigoso, é 
arriscado, não bota a cara na rua para isso etc” mas, 
mantivemos a caminhada  e fomos divulgando, fazendo 
cartazes, etc e, na primeira caminhada tivemos, em 02 de 
novembro de 96, tivemos em torno de 5.000 pessoas, com 
diversos depoimentos e, bastante cobertura da imprensa etc 
e, isso deu pra nós, o que a gente diria, um empurrão pra ir 
pra frente e, a grande pergunta, depois de caminhar: “E 
agora?”   Aí, ah, chamamos depois da caminhada, que foi um 
grande sinal, a gente estava com medo, mas, a presença, a 
participação, nos animou.    A partir daí criamos o que 
chamamos o Fórum em Defesa da Vida pela Superação da 
Violência e, marcamos as reuniões, que até hoje é duro, na 
primeira sexta-feira de cada mês, das 09:00h até meio-dia, 
aqui mesmo, e que tem uma boa participação, ainda hoje 
(RELATO DO PADRE JAIME CROWE, Pároco da Paróquia 
Santos Mártires). 

 

 Do ponto de vista histórico, Jardim Ângela nesse período, era dominado por 

várias forças vinculadas ao mundo da ilegalidade, da criminalidade e, as pessoas 

tinham medo de participar, de contrariar os opressores locais.   Nesse relato,  

Padre Jaime Crowe descreve os sinais de avanço da luta que, poderíamos 

caracterizar, como expressão comunitária: é a vida acontecendo nesse momento.  

 Nessa perspectiva, olhamos para o próximo relato. 

Então, ele um dia me chamou pra reunião e fez a proposta: 
“Ó Fabiano, a gente tem que fazer alguma coisa aqui no 
Jardim Ângela pra que os nossos jovens tenham mais vida, 
tenham perspectiva de vida!”   Aí, chamou a Lucila também, 
o Padre Nicolau e nós 4, então, decidimos que nós íamos 
organizar um “Fórum em Defesa da Vida”.   Foi quando nós 
organizamos, aí, o Fórum em Defesa da Vida.   Muitas 
pessoas, naquela época, não queriam que a gente 
assumisse esse compromisso.   Eu, na minha família, tive 
pessoas contra porque ia trabalhar contra traficante, não sei 
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o quê... ia correr risco de vida! E, nós tínhamos essa missão!   
Nós já vivíamos suficientemente bem e, nós temos que fazer 
alguma coisa pra que a juventude viva também.   Daí, 
começamos esse movimento (Relato do Sr. Fabiano Stevan, 
Agente de Pastoral da Paróquia Santos Mártires).  

 

 O Fórum em Defesa da Vida foi uma forma de luta contra a opressão 

existente no Jardim Ângela.   A preocupação não era de mudar o mundo, 

colocando-o de cabeça para baixo, de trocar os oprimidos pelos opressores mas, 

de construir uma Comunidade, um território em que a vida fosse o centro de tudo 

e que essa cosmovisão atingisse o mundo.   Paulo Freire sempre problematizou 

essa situação em diferentes contextos de sua vida e de seus textos.    

 Ainda, podemos utilizar da poesia para expressar esse contexto quando 

Chico Buarque canta “apesar de você, amanhã há de ser...”.   Padre Jaime Crowe 

sempre acreditou que outro mundo é possível e que não se  podia ceder à 

violência e à opressão.   Ele é um homem que sempre esteve indignado com a 

injustiça e com a realidade de morte.   Para dar concretude aos seus princípios, se 

faz necessário, quase como uma exigência ética, a organização das forças 

sociais.     

 Segundo a concepção de Padre Jaime Crowe e dos Intelectuais que 

estamos utilizando nesse trabalho, a transformação da realidade e as mudanças 

sociais devem passar pela participação de todos (as) os que ali estão envolvidos.   

O trabalho de conscientização e a busca em comum de possíveis soluções, a 

superação do medo que impede as pessoas de agirem, se tornam degraus de 

uma escada que, pouco a pouco, vão sendo galgados.   Poderíamos dizer: se os 

problemas afetam a comunidade, será ela (a comunidade) a grande responsável 

por solucioná-los. 

 Uma das forças vivas do trabalho do Padre Jaime Crowe e que merece 

destaque é o Fórum em Defesa da Vida.   Essa ação comunitária teve um papel 
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essencial, não só para o Jardim Ângela mas reverberou em vários lugares do 

Brasil e do Mundo. 

 Os relatos de pessoas que vivenciaram essa situação de enfrentamento de 

violência no Jardim Ângela, nos falam sobre tal assunto: 

Através do Fórum em Defesa da Vida eu fiquei conhecendo 
as dificuldades, as grandes dificuldades do Jardim Ângela, 
num período de muita violência, muito assassinato, um 
número excessivo de assassinato, a ponto desta região ter 
sido pela ONU – levantado, aí, pelas pesquisas – como a 
região mais violenta do mundo e, isso, assustou muito o 
Padre Jaime, como liderança deste local e, a partir daí, ele 
começou a pensar o que fazer pra reverter este quadro 
porque ele diz, dizia e diz até hoje que naquela época ele 
estava cansado de celebrar Missa de Corpo Presente de 
jovens assassinados e, isso levou ele e mais um grupo da 
igreja, das CEB’s na época, a pensar o que fazer pra reverter 
este quadro.   E, aí, fizeram uma Caminhada em Defesa da 
Vida e, a partir desta Caminhada, um número expressivo de 
pessoas “participaram” desta Caminhada.   Num segundo 
momento, eles pensaram: “Depois da Caminhada, o que 
fazer? Vamos pensar em o que fazer a partir daí!”   
Fundaram o Fórum em Defesa da Vida que, até hoje, 
continua acontecendo, toda primeira sexta-feira do mês, às 
09 horas da manhã, aqui no lugar, neste espaço que nós 
estamos, que é esta sala aqui, no Jardim Ângela (RELATO 
DA LEA MARIA DE NOVAES CHAVES, Coordenadora do 
Núcleo de Proteção Jurídica – NPJ, antigo CEDECA, da 
Sociedade Santos Mártires). 

 

 Não basta combater a violência mas, é preciso pensar o como, o porquê e 

quais as razões que estão por trás desse combate.  Padre Jaime sempre 

procurava, de acordo com os relatos, encontrar essas razões. 

A preocupação do Padre Jaime com essa realidade sócio-
econômico-cultural e ainda histórico-geográfico nos 
aproximou para diversas discussões.  Estas foram 
crescentes após minha eleição como vereadora em 1993.   A 
situação alarmante quanto à violência levou a uma forte ação 
orquestrada por Pe. Jaime, e do que posso entender 
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centrada em: a) fortalecimento das forças sociais da 
comunidade de modo a torná-las reivindicativas perante os 
órgãos públicos de atenção a suas necessidades; b) 
desenvolvimento de parcerias para realização de iniciativas 
de atenção social através do centro comunitário da Paróquia 
onde vão se destacar as parcerias com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social através da realização de 
convênios para manutenção de serviços socioassistenciais; 
c) realização anual do “tribunal” de avaliação das realizações 
públicas no Jd. Ângela para o qual eram convocadas 
autoridades do Executivo e do Legislativo, sendo 
publicamente questionados sobre suas ações na região, 
promessas cumpridas, entre várias outras indagações. Este 
processo pedagogicamente democrático sem dúvida fez com 
que a relação estatal-privado fosse fortalecida na esfera 
pública (relato da Professora Audaíza Sposati, Professora da 
PUC/SP). 

 Cabe destacar no relato de Sposati a capacidade do Intelectual Orgânico de 

aglutinar as forças vivas para lutar contra a opressão e proteger a vida.   Não 

deixa de fora nenhuma força pois todas devem dialogar entre si.   Talvez, aqui, 

pudéssemos pensar a ideia de hegemonia e contra-hegemonia descrita por 

Gramsci: não há uma única força capaz de resolver os dramas humanos e 

políticos mas, se todas essas forças e pessoas dialogarem entre si, encontrarão 

uma saída ética. 

 Os dois relatos, o da Sra. Lea Maria e da Professora Aldaíza trazem, em 

comum, o trajeto percorrido pelo Padre Jaime Crowe para iniciar o processo de 

transformação da realidade do jardim Ângela: percepção dos graves problemas; 

convocação de lideranças e pessoas de boa vontade que desejassem lutar juntos, 

em comunidade, para transformar tal realidade; ações simples mas de grande 

repercussão como a Caminhada em Defesa da Vida e pela Paz; além da formação 

de um grupo que continuasse refletindo, pensando o que poderia ser feito para 

que a realidade se tornasse menos violenta, menos excludente e menos cruel 

para os seus moradores.  

O conceito de exclusão, portanto, se liga aos diagnósticos de pobreza e 
da desigualdade, por não propiciarem efetivação da cidadania, apesar da 
legislação e do esforço das políticas públicas, assim, os empobrecidos 
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não pertencem à comunidade política e social, uma vez que não têm 
acesso ao consumo e serviços de cidadania.Portanto, a concepção de 
exclusão social é inseparável do conceito de cidadania e se refere aos 
direitos que as pessoas têm de participar da sociedade e usufruir dos 
benefícios e bens produzidos por ela (GRACIANI, 2011, p. 186). 

 Dessa forma, percebemos que a organização da comunidade visando a luta 

pela cidadania e, conseqüentemente, promovendo a percepção de que os seus 

moradores possuem direitos que devem ser respeitados, se torna um grande 

passo rumo à transformação social tão esperada, tão desejada.   Essa é uma luta 

marcada pelas utopias, pelas esperanças e pelas pequenas conquistas geradoras 

de alegria para o grupo, para a comunidade.    A força da Comunidade está nos 

processos de aprendizagem sobretudo dos valores de solidariedade, de justiça, de 

paz, de compreensão e de acolhimento.    

 

5.3 AS LUTAS E CONQUISTAS DOS DIREITOS 

 

 Após um conjunto de lutas, no sentido de formar a identidade da 

Comunidade e de articulação entre as diferentes forças existentes na Cidade de 

São Paulo, o Padre Jaime Crowe e a Comunidade começam a lutar por alguns 

Direitos Sociais no sentido de garantir as Políticas Públicas para todos.   As ações  

foram se desenvolvendo na medida em que os problemas iam aparecendo ou 

ficando mais claros para o grupo que passou a refletir sobre aquela realidade.    

 Na luta pela implementação de Políticas Públicas no Jardim Ângela aparece 

a de Segurança Pública com a chegada da Base Comunitária da Polícia Militar,  

como descreve o Padre Jaime Crowe: 

E, ainda em 97 foi implantada a Base Comunitária do Jardim 
Ângela e, em 98 a Base Comunitária da Polícia em Raniere, 
com muito bons resultados. Fizemos pesquisas dois anos 
depois, ah, e o acompanhamento, a presença – qual era o 
objetivo? - o grande objetivo das Bases Comunitárias era 
polícia fixa na região que seria conhecida pelo povo e que 
também ela ia conhecer a região.   Então, não dava só para 
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chegar, atirar e tchau e bênção mas que cada um seria 
conhecido como José, Davi, Ezaques, sei lá quem for e que 
teria nome e seria conhecido e se fizer alguma 
malandragem, também seria conhecido como fulano e se 
fizer o bem também seria reconhecido como fulano.   Então, 
foi a primeira experiência que deu certo assim e muito 
positivo. [...] acho que o que foi importante da Polícia 
Comunitária foi, porque junto com isso, iniciamos umas 
ações contra drogas em parceria com a Escola Paulista de 
Medicina, criamos um grupo de psicólogos, assumiu um 
grupo chamado RAC – Reinserção do Adolescente na 
Comunidade – que era para jovens em situação de risco já 
com delitos e pequenos delitos; ah, criamos, na mesma 
época o Centro de Defesa da Criança  e do Adolescente, a 
Casa Sofia e outros projetos de combate à violência 
doméstica. [...]   Mas, o bom era que os policiais conhecendo 
os projetos, conhecendo os trabalhos, encontrando um jovem 
iniciando na droga, em vez de levar pra Delegacia, leva para 
o tratamento do álcool e das drogas; encontra uma Casa de 
Jovens iniciados em pequenos delitos, levava pro RAC, 
encontra problemas de violência doméstica, leva pra Casa 
Sofia e, não é só colocar preso e coisa assim.   Então, esse 
entrosamento com a Polícia, seja como Polícia Militar quanto 
a Guarda Civil Metropolitana, tem sido muito positivo 
(Relatos do Padre Jaime Crowe, Pároco da Paróquia Santos 
Mártires). 

 

 É bom destacar que o surgimento de um Equipamento Público em espaços 

onde a vida é precarizada ou negada, promove sempre uma Movimentação 

Social.   Com a implantação da Base Comunitária da Polícia Militar foi possível a 

realização de uma parceria com a Escola Paulista de Medicina para tratar dos 

adolescentes e, também, das mulheres vítimas de violência e de dependência 

química. 

 Posteriormente, aparece um outro mecanismo de mobilização da 

Comunidade e que irá forçar os Governos Estadual e Municipal a implantar os 

Equipamentos das Políticas Públicas no Jardim Ângela: isso foi o Tribunal 

Popular.   Referente a isso, Padre Jaime comenta da seguinte forma: 
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[...] Aí, marcamos para dia 27 de abril de 2002 um Tribunal 
Popular na área de Saúde e de Segurança: Saúde que seria 
da Prefeitura do Município e a Segurança que era do Estado.   
Foi montado o Tribunal como se fosse... tinha promotores de 
verdade, tinha juiz de verdade, tinha advogados de defesa, 
advogados de acusação e ... encheu!   Foi feito na Igreja!   
Lotou!  Não cabia na Igreja.  E foi muito bom!    Veio o 
Secretário de Saúde, o Secretário Saulo da Segurança se fez 
representar pelo Secretário-Adjunto dele, um tal de Félix e 
Eduardo Jorge era o Secretário de Saúde do Município na 
época.  E, esquentou!   Foi das 8 da manhã até 2 horas da 
tarde com a Igreja cheia o tempo todo.  Enfim, o juiz deu o 
parecer dele: ou toma atitude, faça alguma coisa, seja ... a 
reivindicação na época era hospital; a reivindicação era mais  
policiais e, ah... mexeu com a cidade o Tribunal Popular e foi 
dado 6 meses, pelo juiz, para tomarem uma atitude, seja na 
área da Saúde, seja na área da Segurança.   Dentro de 2 
meses foi desapropriada a área onde é o hospital hoje, foi 
declarada de utilidade pública o terreno e, isso foi em abril, 
em agosto foi inaugurada, bem ou mal – não sei! – a Cia. da 
Polícia, com 150 policiais da região.   Se não tomasse uma 
atitude, íamos entrar com uma Ação Civil Pública contra o 
Município e o Estado.   Que mostram: sob pressão, eles 
tomam uma atitude!   Em conversa, nada sai (relatos do 
Padre Jaime – Pároco da Paróquia Santos Mártires).  

 

 O Tribunal teve uma repercussão tão forte no Jardim Ângela e redondeza 

que as pessoas e a Comunidade passaram a acreditar na sua força e, o processo 

de participação aumentou.   A organização popular, com o devido trabalho de 

conscientização das pessoas possibilitou a pressão e a cobrança daqueles que, 

como representantes do povo, em uma sociedade dita “democrática” devem zelar 

pela satisfação das necessidades, pelo menos, básicas da população.   A 

realidade começa a mudar quando as pessoas começam a tomar consciência de 

seus direitos roubados.   É impossível não chamar tal processo de 

conscientização das pessoas de um verdadeiro processo de aprendizagem social. 

 A Pedagogia Social tem como foco o processo de transformação e de 

conscientização da vida comunitária.   Talvez, aí resida a grande força das 

Comunidades: o seu processo de conscientização que se dá na vida cotidiana, 
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nos pequenos embates do dia a dia.   São essas pequenas ações que atingem as 

estruturas sociais e questionam as autoridades, sensibilizando os políticos a abrir 

mão de algumas coisas. 

[...] Realiza-se no domínio específico da prática social com classes 
sociais populares, a partir de um trabalho político educacional de 
libertação popular, com o intuito de ser conscientizador com sujeitos, 
grupos e movimentos das camadas excluídas; concretiza-se com a ação 
educativa com agentes e sujeitos comprometidos, onde se estabelece, 
por meio da relação dialógica, um sistemático processo de intercâmbio 
de conhecimento e saberes, onde a troca de experiência é primordial 
(GRACIANI, 2011, p. 188). 

 A conscientização é fundamental na obra de Paulo Freire para que o sujeito 

assuma a sua história e a de seus companheiros para a construção de um projeto 

libertador.   Os relatos de pessoas que, a partir da conscientização, se tornaram 

agentes de transformação social e lideranças importantes dos trabalhos oferecidos 

pela Sociedade Santos Mártires na região do Jardim Ângela, nos revela tal 

verdade.    

 Essa experiência, aos poucos, vai nos mostrando que o trabalho 

comunitário é realizado entre os próprios sujeitos que buscam a sua libertação:   

não é um grupo que faz esse processo para um outro grupo mas, é um grupo de 

pessoas que toma consciência do seu processo de opressão e resolve superá-lo.   

É lógico que, dentro de um princípio ético, faz parceria com diversos grupos para 

fortalecer a sua luta.   Vários trabalhos sociais vão surgindo na Comunidade, no 

sentido de proteger e dar voz para todos.   A Assistente Social Fátima narra uma 

dessas experiências: 

[...] fui coordenar um grupo que hoje se chama CCA, daqui 
da Paróquia, da Santos Mártires.   CCA na época era EGJ – 
já mudou de nome. Então, na época, eu atendia 60 crianças, 
de 6 à 12 anos.  Estudando o Serviço Social, eu procurava 
trazer ali, para aquele meio, este atendimento humanizado 
mesmo.   Então, eu trazia a criança que eu atendia, que 
vinha com toda a questão complicada, complexa e, trazia a 
família, também, lá pra dentro.   Então, em reuniões, assim, 
de pais eu procurava trabalhar com eles, mais ou menos, o 
que eu trabalhava com a criança durante o mês e, era uma 
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integração, assim, muito boa.   O serviço lá não tem 
Assistente Social porém, eu estudando, eu já trazia pra ali. 
[...]   Esse trabalho ampliou mesmo, lá dentro e, em 2007, eu 
fui coordenar o Abrigo, hoje Abrigo “Maria da Penha”.   A 
minha ação religiosa, hoje, está nesta tentativa de reformular 
a Pastoral da Família, aqui na Paróquia mas, eu tenho a 
certeza que a minha ação de fé está lá dentro, no trabalho 
que eu realizo, atendendo mulheres que saem pra sobreviver 
– ela e os filhos.   Então, quando eu faço este atendimento, 
eu vejo Deus ali, chegando pra mim.  [...]  Começou em 2007 
com a demanda da Casa Sofia.   Porque a Casa Sofia 
identificou uma porcentagem das mulheres que ela atendia 
necessitava de um Abrigo porque ela chegava com questão 
muito séria que, dali, ela nem poderia voltar pra casa, porque 
ela estava correndo risco de vida mesmo.   [...] Ameaça de 
morte, espancamento mesmo – a mulher chega espancada, 
tem mulher que chega lá com o rosto deformado, várias 
manchas no corpo, – então, eu fiquei numa experiência de 
uns 7 meses na Casa Sofia pra me integrar ao trabalho, pra 
entender, de fato, o que acontece com a mulher quando 
procura ajuda e, lá em 2007, em julho, nós iniciamos esse 
trabalho pioneiro porque, existe, aqui em São Paulo, uma 
Casa, ali na Vila Resende que já vem, já é de bastante 
tempo, mas ela é da Coordenadoria da Mulher, é um Serviço 
Público e, nós, foi o primeiro da SMAS– Secretaria Municipal 
da Ação Social.   Então, essa... foi pioneiro mesmo!   
Começamos um trabalho sem muito... não tinha muita noção 
do que era não mas, no primeiro atendimento ali, já disse: “é 
um desafio possível!” A mulher espancada, com oito filhos e 
um fugiu, um conseguiu fugir, menino que já tinha 15 anos e, 
essa mãe com 8 filhos,  moça nova, acho que 31 anos e, a 
gente foi começar a pôr em prática porque o que tinha escrito 
pra gente ali fugia muito da realidade.   Então, nós fomos 
construir o atendimento com essa mulher.   O que primeiro 
nos vinha?  Essa mulher precisa ser assistida pela Saúde!   
Encaminhar, todo mundo, pra Saúde!   Primeira coisa!   
Depois... a questão psicológica que essa mulher trazia, de 
muita dor.   Encaminhamos pra Casa Sofia.   As crianças... a 
saúde demandava, olha, criança precisa de tal tratamento, 
encaminhar para todos os serviços de saúde especializados 
pra elas.   Mas, por outro lado, a gente via a dificuldade que 
era a criança romper com o pai e, essas crianças chorando e 
querendo o pai.   E, aí? Como é que fica? Então, a gente 
procurou entender o que estava por trás desta questão 
Violência, que fazia a mulher largar a sua casa, que é a sua 
casa, independente da estrutura que ela tenha, ela é sua 
casa.   Largar tudo, o fogão dela, e sair, procurando ajuda 



 158 

sem saber pra onde ia.   E, eu dizia: “Bom, ela chegou aqui!   
Ela não sabia pra onde ia mas ela chegou aqui! E nós? O 
que vamos fazer?”   Então, desse atendimento, a gente traça 
uma metodologia que, de fato, acolhesse essa mulher, 
considerando todo o desafio que ela vinha trazendo pra nós,   
E, aí, nós fomos fazendo aquele acolhimento humanizado.  
Essa mulher, ela estava num sofrimento tão grande que ela 
precisava ser ouvida e compreendida, sem julgamento que 
foi quando, a gente conseguiu tê-la despojada mesmo, eu 
preciso de ajuda e é “isso que eu quero”.   Só que chegou 
um momento que, atendi mais, num prazo de 15 dias já 
estava com a casa lotada.  23 pessoas!   Você imagina que 
só essa já eram 9, e são 20 vagas.   A Casa tem 20 vagas, 
atende 20 vagas e, as 20 vagas são a mulher com os filhos.   
Então, logo, a gente já estava com a Casa lotada: cada uma 
com uma questão: abuso sexual, tudo ali tinha! E aí? Aí nós 
começamos a pensar, de fato, em estruturar um atendimento 
em rede.   Nós não teríamos pernas, se a gente não fizesse 
isso “tet à tet!”   Fui na Escola, conversar com a Diretora da 
Escola próxima pra dizer: “Esse Serviço é sigiloso! Nós 
precisamos desse trabalho, desse atendimento de vocês 
com o mesmo sigilo que nós temos!”  Posto de Saúde 
fizemos a mesma coisa. Aonde a gente precisava, a gente ia 
“tet à tet” pra falar, pra dizer olha a questão é essa pra ter, de 
fato, esse sigilo!   E foi muito bom!   A gente tem, eu... já tem 
aqui, municipalizada uma rede: com UBS, com a Escola, 
inclusive com a Coordenadoria da Educação a gente 
conseguiu fazer e, aí, esse trabalho foi se expandindo ao 
ponto de  hoje o Abrigo Maria da Penha tem um 
reconhecimento muito legal no trabalho que a gente faz.   Por 
que, qual o objetivo dele?   Fortalecer essa mulher pra ela 
recomeçar a vida.   Agora, você imagina que num prazo de 6 
meses – que é o máximo que ela pode ficar – claro que se 
houver alguma situação mais complicada,  ela pode ficar um 
pouco mais – mas, ela saber que ali, ela vai chegar e vai sair 
e, ela romper todos os vínculos, familiares, ela não vai ter 
contato com ninguém enquanto ela estiver ali conosco.   A 
menos que haja uma necessidade muito grande, que a gente 
avalia e, se for o caso, a gente entra em contato com uma 
pessoa da confiança dela: mãe, irmã... mas, ela vai ficar ali 
conosco isolada mesmo da família, romper o vínculo.   Então, 
ela vai construir o vínculo dela aqui na região, na escola, aí 
ela passa a trabalhar, também.   O objetivo é fortalecê-la pra 
que ela própria consiga, até financeiramente, se manter.   
“Vocês conseguem isso, com grande número, nestes 6 
meses previstos?”   Eu posso dizer, avaliando, que 80% a 
gente consegue!   80 %!   Algumas retornam para os maridos 
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porque tem aquela coisa da co-dependência afetiva que é 
criada e pra romper isso tem que ter uma vontade muito 
grande da pessoa em questão. A gente respeita também, se 
ela quer voltar...   A gente trabalha, demonstrando inclusive, 
a gente pega muito forte a Lei Maria da Penha,  conta a 
história da Maria da Penha, que foi uma vencedora, embora 
seja, hoje, paraplégica mas, a gente procura trazer! Pra quê? 
Pra que elas tenham força de ir em frente.   E, aí, eu pego 
com muita – eu e a equipe – a gente pega com muita 
valorização a iniciativa que ela teve, de largar tudo, que não 
é fácil, largar tudo com filho, sem saber pra onde vai.   Então, 
a princípio, quando ela chega, eu pergunto: “O que te 
motivou fazer isso?”   Ela responde: “Não sei! Eu queria 
viver!”   “Eu não sei o que era: eu queria viver!”   “A minha 
vida estava ameaçada e eu queria viver e saí com meus 
filhos, sem saber mesmo pra onde ia!”   “Graças a Deus, que 
eu cheguei aqui!”  Elas falam.   E, aqui, a gente vai 
aprendendo muita coisa!   Porque ali, entre elas, elas são 
responsáveis pela dinâmica da Casa: da limpeza, 
organização, cuidar dos filhos... em todos os aspectos, a 
gente é, ali, os mediadores.   A gente vai mediando o tempo 
todo e, quando há necessidade, quando percebemos que há 
uma necessidade muito grande, a gente encaminha: 
psiquiatra, psicólogo... a gente faz o encaminhamento  
(relatos de Fátima Maria Lopes Costa – Coordenadora da 
CAMP: Casa Abrigo “Maria da Penha”). 

 

 Esse relato longo da Sra. Fátima demonstra, com clareza, como é possível 

realizar um trabalho que, de fato, promova a retomada da dignidade da pessoa e 

que vá ao encontro das reais necessidades do indivíduo.   O Abrigo Maria da 

Penha, assim como outros trabalhos, é resultado da percepção da necessidade, 

da demanda que, por sua vez, um outro trabalho detectou, no caso, a Casa Sofia.   

Assim, percebemos como que o estar atento aos problemas do outro acaba 

gerando novos trabalhos.    

 É na sensibilidade do Padre Jaime Crowe, na sua preocupação com esse 

Povo que ele estimula a Sociedade Santos Mártires a ir ao encontro de mulheres 

que foram vítimas de todo e qualquer tipo de abuso: físico, sexual ou psicológico.   
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No Abrigo “Maria da Penha”, essas mulheres encontram um espaço de 

restauração de suas vidas e, dessa forma, se tornam capazes de um recomeço.   

 A professora Graciani confirma o que foi dito ao afirmar: 

A ação educativa nesse âmbito constitui-se num processo de criação e 
recriação do conhecimento que parte de uma determinada teoria dialética 
do conhecimento, pois parte da prática, teoriza sobre ela e volta à prática 
para transformá-la, ou seja, parte do concreto realiza um processo de 
abstração e regressa ao concreto, num movimento reflexivo, crítico e 
sistematizador – ação / reflexão / ação.   Essa abstração busca penetrar 
nas raízes da realidade concreta, descobrir seu movimento interno, suas 
causas e suas leis, buscando desvelar suas contradições, para 
lucidamente poder transformá-la (GRACIANI, 2011, p. 190). 

 Souza Neto nos apresenta como esta rede de solidariedade é 

extremamente importante para superação dos graves problemas sociais que, de 

modo muito particular, as nossas periferias enfrentam.   Na verdade, é importante 

observar que o processo de transformação social não é algo que possa ser 

pensado, realizado e alcançado isoladamente, no “cada um por si” mas, ao 

contrário, é algo que se percebe em comunidade e se constrói em comum: 

Como tem demonstrado a história da humanidade, a práxis de um 
compromisso com a construção de experiências humanas marcadas pela 
solidariedade é uma estratégia importante na superação das 
adversidades humanas.   Por este foco, é possível observar que a 
formação da subjetividade lança raízes no entrelaçamento de diferentes 
acontecimentos ou territórios da dinâmica da cidade e das relações 
cotidianas e culturais.   Nesse sentido, concebemos o sujeito como 
aquele que é capaz de produzir uma reação que altera os padrões 
sociais; que busca resistir e encontrar linhas de fuga, ou ainda, que 
consegue responder a uma realidade social e cultural cotidiana em 
mudança.   A pessoa humana necessita da garantia dos direitos sociais, 
bem como de relações humanas saudáveis, fundadas na experiência do 
amor, da amizade e da ética (SOUZA NETO, 2011, p. 237). 

 Outra ação importante, estruturada nas discussões do Fórum em Defesa da 

Vida e desenvolvida pela Sociedade Santos Mártires, é a descrita pela Sra. Lea 

Maria: 

E, nesse Fórum era pensado o que fazer para reverter a 
situação da violência e, um dos primeiros projetos pensados 
foi a UCAD – Unidade de Atendimento a Álcool e Drogas – 
porque se sabia que, também, essa violência era provocada 
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pelo uso abusivo de álcool e drogas.  A partir da UCAD, 
foram pensando outros projetos também.  Pensou, também, 
neste período, no CUIDA, que atende filhos de usuários de 
álcool e droga porque na UCAD foi constatado, também, que 
os filhos dos usuários, também, levavam com eles algum 
resquício do uso abusivo do pai.   Não só fisicamente como 
psicologicamente.   A partir daí, sempre se pensando, a partir 
da necessidade das pessoas – o Padre Jaime estava sempre 
presente nestes momentos de pensar o que fazer para 
diminuir esta violência – então, a UCAD, o CUIDA, aí veio o 
CEDECA – Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – porque precisávamos, também, estar atentos 
aos direitos violados destas crianças e adolescentes nesta 
região: sofriam muita violência doméstica, muito abuso 
sexual, a educação muito insignificante até, pra essas 
crianças saírem daquela situação em que se encontravam, a 
saúde muito precária, nós não tínhamos hospitais, então 
precisava se pensar de uma forma geral em como reverter 
este quadro desta violência e, desta forma de direitos 
violados que tinham aqui.   E, o CEDECA era um projeto pra 
isso.   [...] duas vezes nós fizemos uma Ação Civil Pública e, 
nesta Ação Civil Pública era para cobrar dos responsáveis, 
dos secretários, do próprio governo uma política pública de 
atendimento para essa região, na questão da saúde, da 
educação, trabalho e lazer.   [...]  e, aí, o povo traz a 
indignação e a ausência deste poder público aqui, na região.   
E com esta Ação Civil Pública se alertaram e chamou a 
atenção dos políticos para esta, das autoridades, pra esta  
região.   A segunda Ação Civil Pública foi quando nós vimos 
que não dava conta de continuar sem um hospital na região. 
20 anos de luta para acontecer este hospital. [...] Você 
percebe isso nas pessoas? Ah, percebo nas pessoas, hoje, 
o carinho que um número grande de pessoas tem de falar 
que mora no Jardim Ângela e que, antigamente, não se 
falava. Omitia isso!   Até porque, se fosse arrumar um 
emprego e dissesse que morava no Jardim Ângela, ah... não 
conseguia o emprego!   Só por morar no Jardim Ângela, já 
era discriminado!   Hoje não é mais assim? Hoje não é 
assim!   Hoje melhorou muito. Precisa melhorar mais, claro! 
Mas, melhorou muito!   Não tem comparação com aquela 
época.  Sabe... não tem!   Hoje tem outra cara.   Tem cara de 
cidade hoje.   Não precisa falar que vai à cidade.   Tem um 
hospital, que é pouco ainda, muito pouco mas, temos; temos 
os postos de saúde... precisamos, estamos numa luta para 
que venha um Fórum também que não tem mas que é uma 
das lutas do próprio Fórum em Defesa da Vida.   É bem 
interessante!   [...] É um grupo de, mais ou menos, 
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representantes de umas 200 entidades que perpassam por 
aqui, mensalmente.   Tem uma freqüência média, de umas 
70, 80 pessoas mas a discussão é em torno da necessidade 
real, assim, de melhora da região.   Então, a segurança 
pública está sempre discutida, as Bases Comunitárias, 
também houve... aqui, foi o início das Bases Comunitárias, 
foram implantadas as primeiras Bases Comunitárias aqui no 
Jardim Ângela e, a discussão saiu também daqui do Fórum 
em Defesa da Vida.   Então, o fórum em Defesa da Vida, ele 
tem uma responsabilidade grande com coisas muito boas 
que aconteceram na cidade, que se tornaram políticas 
públicas, por exemplo a UCAD que é o primeiro projeto que 
eu citei pra você, ele, hoje, são os CAPs.   Os CAPs, eles 
foram inspirados na UCAD, que foi discutido aqui, dentro do 
Fórum em Defesa da Vida.   CAPs, significa? Centro de 
Atendimento ao Usuário de Álcool e Drogas... Pisicossocial... 
Centro de Atendimento Pisicossocial que atende os usuários 
de álcool e droga.   Hoje, é uma Política Pública e é geral, 
né? em toda rede de saúde. É geral.   E, o CAPs foi criado 
aqui dentro do Fórum em Defesa da Vida com a iniciativa do 
próprio Padre Jaime.   É de se pensar o que fazer para 
diminuir essa questão da violência (relatos de Lea Maria de 
Novaes Chaves – Coordenadora do N.P.J.: Núcleo de 
Proteção Jurídica, antigo CEDECA). 

 Como podemos perceber, a união das pessoas em torno de objetivos 

comuns, promove transformações que vão ao encontro das reais necessidades da 

comunidade.   Esta união, também possibilita, a reivindicação de Políticas 

Públicas, forçando o Poder Público a assumir suas responsabilidades para com o 

Povo. 

 

5.4 A VIDA COMUNITÁRIA COMO UMA FORMA DE MEDIAR A RELAÇÃO 

CARISMA E PODER E A PRÁTICA DA FÉ 

 

 Nos anos 1970, a partir do Documento de Medellín, emergem na Doutrina 

Social da Igreja Católica a ideia de participação e fica mais claro a noção de Povo 

de Deus.   Esta concepção também acaba ecoando na sociedade brasileira: um 
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sentido novo de participação.   A Constituição Federal de 1988 preconiza a 

participação como exigência para a consolidação das Políticas Públicas. 

 Um dos objetivos deste item é descrever a experiência comunitária da fé e, 

como ela influencia a vida das pessoas, de modo que as mesmas pudessem se 

transformar em agentes de transformação social.   Assim, nessa parte do trabalho, 

buscaremos, com base nos relatos das entrevistas, compreender como se dá tal 

relação: as influências da fé, da Palavra de Deus, da Igreja e da Vida Comunitária 

serão mostradas como fundamentos de toda ação desenvolvida pela Paróquia e 

Sociedade Santos Mártires, ambas sob a liderança do Padre Jaime Crowe. 

 É inegável que as influências citadas no decorrer de todo o texto marcaram 

e marcam a vida do Padre Jaime Crowe refletindo no modo como ele se relaciona 

com tudo e com todos ao seu redor: o poder vivido como serviço aos irmãos e, de 

modo particular, os mais necessitados.   O próprio Padre Jaime Crowe nos fala 

sobre isso: 

Voltando, de novo, para toda a questão bíblica, a história na 
Bíblia, acho que é... povo de Deus que iniciou uma 
caminhada e, não foi uma caminhada só, não foi uma 
caminhada só de Abraão, só de Moisés ou só dos profetas 
mas, foi uma vida em comunidade e, uma vida, acho que 
desde o início, quando a gente pensa no início do Êxodo, do 
Deus entrar na história, na vida do povo, de escutar o grito 
do povo, de descer para libertar o povo.   Até o Concílio 
Vaticano II, antes disso, o próprio Jesus ao escolher os 
apóstolos, os 12, o grupo de 72, a vida das primeiras 
comunidades que tinham tudo em comum... então, é... a 
questão comunitária e com o Concílio Vaticano II também 
definindo a Igreja como Povo de Deus a caminho e isso 
reforçado e, acho que vem manifestado de modo especial, 
aqui no Brasil nas Comunidades Eclesiais de Base leva a dar 
importância à dimensão comunitária que a Igreja tem que ter; 
que a relação da fé com Deus não é somente uma relação 
pessoal, egoísta mas uma relação através dos irmãos, das 
irmãs vamos chegar a Deus.   A importância da fé na religião 
e da religião na vida do povo é essencial e, acho que, como 
São Paulo, definiu muito bem, é muito bonito, “a Igreja como 
corpo que tem muitos membros e, cada membro agindo da 
sua forma, da sua maneira, do seu jeito...” assim, também, 
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que deve ser a Igreja: Povo de Deus a caminho, como um 
corpo interligando e valorizando, acho que respeitando os 
dons de cada um e no mesmo tempo construindo uma inter-
relação  entre as pessoas para valorizar a vida de cada um 
(Relato do Padre Jaime – Pároco da Paróquia Santos 
Mártires). 

 Nesse relato do Padre Jaime Crowe percebemos, de forma clara e nítida, a 

influência da Palavra de Deus, da Vida Comunitária, da Fé nesse Deus do Êxodo 

em toda a sua ação pastoral.   É a sua experiência cotidiana com o Deus revelado 

na Palavra que o faz ser do jeito que é; é na Palavra revelada que o Padre Jaime 

Crowe busca a inspiração para todos os seus projetos pois, os mesmos  

pretendem ser um “prolongamento de toda ação libertadora do Deus com O qual 

ele  faz a sua experiência de fé”. 

 É esta redescoberta de Deus como aliado dos pequenos, dos pobres, dos 

excluídos que faz nascer na Igreja uma Nova Teologia capaz de, a partir de uma 

reflexão que ligue a fé à vida que se vive e vice-versa, promover ações concretas 

a favor da vida, sobretudo naqueles espaços onde ela estiver sendo negada.   

Dom Paulo Evaristo Arns nos fala sobre isso quando diz: 

Conjugando uma nova Teologia da Igreja e do laicato e ainda uma opção 
nascente pelos pobres e oprimidos, a Igreja do Brasil encontrou nas 
comunidades de base o caminho para uma Igreja que nasce do povo.   
Disto resultou uma intensa meditação dentro da Igreja sobre a 
religiosidade popular (até então tratada com desprezo e como sinal de 
ignorância religiosa) e um compromisso crescente com as lutas 
populares.   No vasto campo dos direitos humanos, no início dos anos 
setenta, a tortura, os abusos contra a ordem jurídica ocuparam o centro 
das preocupações da Igreja.   No final dos anos setenta, os mesmos 
direitos compreendidos como direitos fundamentais da vida: direitos 
ligados à comida, à saúde, à educação e ao trabalho dos pobres e 
marginalizados, sobrepuseram-se à anterior visão dos direitos humanos 
(1981, p.136). 

 Dessa forma, essa “nova Teologia”  traz para o centro das discussões os 

direitos violados das pessoas e passa a pensar que para ser fiel a Deus era 

preciso uma opção concreta por todas as pessoas vitimizadas por um sistema 

injusto e excludente. 
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Acho que toda religião constrói isso e, de modo especial a 
Igreja Católica com a sua organização, na sua articulação 
desde, aqui no Brasil de modo especial, CNBB, as Dioceses, 
as Paróquias, então, aqui tem um tecido já de uma relação.   
Agora, este tecido social, acho que tem que ser à serviço da 
vida, da esperança de toda sociedade.  É... a Igreja não 
existe em função de si mesma!   Acho que a Religião não 
existe em função si mas, como o Evangelho fala muito, é sal, 
acho que sal e luz... ah... o sal não existe em função de si 
mesmo mas em função da comida; a luz, a gente não fica 
olhando para ela mas, a lâmpada clareia toda a sala e, assim 
a Igreja tem que clarear todo esse tecido social, para ser, 
fielmente fermento na massa(Relato do Padre Jaime, Pároco 
da Paróquia Santos Mártires). 

 Nesse relato do Padre Jaime somos capazes de compreender como ele 

percebe a Religião e sua prática no mundo.   Perguntado sobre “se as ações da 

Igreja eram capazes de construir um verdadeiro tecido social”,  imediatamente 

responde que tal construção é papel fundamental de toda e qualquer Religião e, 

no caso das Religiões Cristãs, isso se faz mais urgente e necessário pois é esta a 

sua principal função no mundo.      

[...] Acho que a gente tem que reconhecer que o nosso povo 
é um povo religioso.   Ah... acho que quando se fala dos 
evangélicos e pentecostais etc. ah... todos têm... muitas 
vezes, eu diria há 10 anos atrás, quando eu estava metido 
em muitos movimentos, poucas vezes eu dizia que eu era 
padre, sabe?   Acho que foi 2002 que a Globo lançou “São 
Paulo sem Medo!” A gente com o trabalho aqui em Jardim 
Ângela, mas me convidaram no Parlatino, a fazer parte de 
uma mesa.   Acho que foi a primeira vez que eu, falando em 
público, falei: “Olha, eu sou padre... padre!”  Quer dizer, 
antes de mim tinha falado um professor, acho que um 
médico e, acho que era eu o terceiro.   Aí, eu peguei e falei: 
“Olha, eu sou padre e como pastor, padre e pastor, eu me 
preocupo com a vida das pessoas!”   E falei algumas frases 
do Evangelho que,  como o professor tem outro olhar para a 
questão, padre, também, tem outro olhar e, esse olhar eu fui 
explicando, a partir da Bíblia o que era.   Mas, engraçado, foi 
assim, um dos encontros que me marcou que a grande 
maioria das perguntas depois voltaram para mim.   Eu 
coloquei um pouco os trabalhos, etc. mas... ah... o fato de 
assumir o compromisso com a Bíblia gerou muito naquele 
encontro.   Era um encontro com mais de 1000 pessoas, não 
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sei, lá naquele auditório, estava lotado no Parlatino.   Ah... 
então, a base da fé, eu acho que a gente aprende coisas 
todo dia... eu acho que a gente tem que saber como 
aproveitar isso melhor na caminhada das vidas.  [...] faz 
pouco tempo, fui chamado para falar numa conferência de 
saúde, aqui na região, tinha todos os funcionários da região 
nessa reunião e , a conferência da saúde, fundamentei que, 
ah... começou a partir da Constituição de 88 e, por que a 
Constituição de 88?  Aí, voltei à questão dos dez 
mandamentos que foram criados pelo Povo de Deus para 
nunca mais voltarem à escravidão; a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos foi criado, declarado em 48 para 
nunca mais ter a guerra e a Constituição de 88 como as 
Conferências, os Conselhos que recomendam foi criada para 
nunca mais termos a Ditadura e, a partir daí que a gente tem 
que valorizar essas Conferências como parte da história. 
Para nunca mais termos Ditadura no Brasil é importante a 
participação popular nesses dois Conselhos de Saúde etc.   
Então...  foi... marcou muita gente e me perguntaram depois 
como que faria esta ligação.   Acho que na questão social do 
nosso povo, acho que é facilmente ligado com a fé, com a 
religião e, de modo especial, com a História do Povo de Deus 
(relatos do Padre Jaime – Pároco da Paróquia Santos 
Mártires). 

 Este relato do Padre Jaime Crowe vai nos dando a ideia de como a prática 

da Teologia da Libertação vai ecoando na construção de um tecido social e, ao 

mesmo tempo, contribuindo para formação de uma política de direitos humanos.   

Nesses contextos comunitários há uma produção de atmosfera de luta por direitos; 

é um laboratório de aprendizagem para a construção de uma cultura para a paz.    

 As questões sociais no Brasil estão impregnadas do sentido religioso e, 

muitas vezes, o saber e a motivação das pessoas são construídos, envolvidos 

pelo conhecimento e a visão religiosa.   Talvez, nessa perspectiva, é que o Padre 

Jaime Crowe mostra essa mistura entre uma coisa e outra: é um povo que luta 

pela sua libertação mas, ao mesmo tempo, procura caminhar ao lado de seu 

Deus. 

 É importante que haja um ecumenismo religioso porque as Comunidades, 

os Bairros, as Vilas e as Famílias vivem num cenário marcado pela Diversidade 
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Religiosa.   Nesse aspecto, constata Padre Jaime Crowe a importância de 

respeitar as Religiões. 

[...] temos muitos funcionários, colaboradores de outras 
religiões mas, a gente sempre procura... temos a ... uma vez 
por mês... é engraçado... uma vez por mês temos, o que a 
gente chama de coordenação ampliada com os 
coordenadores de todos os projetos que são umas 30 
pessoas.   Sempre começa com uma oração, com uma 
leitura da Bíblia, uma leitura conforme a época e, ah... 
engraçado que as pessoas que não são muito ligadas à 
Igreja sempre pedem mais e são as que mais refletem como 
fazer para aproveitar melhor esses momentos (relatos do 
Padre Jaime – Pároco da Paróquia Santos Mártires). 

 Na Comunidade, a descoberta da Palavra produz novos sentidos com a 

aplicação da mesma no cotidiano da vida.   Ela ajuda a cada membro da 

Comunidade a ter uma vida mais leve, encontrando o sentido da existência e, de 

uma forma muito simples, por meio da partilha o que faz com que cada pessoa 

encontre alegria de viver.   Os relatos escutados até agora têm uma mistura de 

Religião, de Direitos Humanos, de Racionalidade, de Subjetividade e de 

Experiência de Fé.  

“Essas feições constituem a dinâmica de uma aprendizagem que confere 
coragem, esperança e força para estabelecer um projeto.   O suporte 
religioso serve para tranqüilizar e dar força ao sujeito.   Viver é sofrido e 
mais sofrido é viver para além da mediocridade, quando o sujeito 
descobre que a sua emancipação é também a libertação do outro” 
(SOUZA NETO, 2012. p. 93). 

 A trama da vivência comunitária e da opção de fé do sujeito pode ajudar na 

construção de um projeto político e pedagógico que leva o sujeito a aprender a 

lidar com a ordem e a desordem, com a dor e com a alegria e, a correr risco.   

Escolher um caminho na vida significa abrir caminhos e, ao mesmo tempo, correr 

riscos, assumindo as conseqüências dessa escolha; é ter clareza de suas razões 

e motivações, do porquê faz e como faz.   O porquê faz e o como faz vão 

ganhando sentido e riqueza de detalhes na caminhada.   Padre Jaime Crowe, ao 

escolher o Sacerdócio, vai descobrindo o sentido de ser Padre ao longo de sua 

vida, a partir do compromisso com a sua Comunidade. 



 168 

 Quando perguntado sobre a sua escolha de ser Padre e vir para o Brasil, 

afirma que se tivesse ficado na Irlanda teria, talvez, uma vida mais sossegada. 

[...]O que mudou pra mim, acho que a partir do fato de ser 
padre, acho que toda a minha vivência aqui no Embu das 
Artes, aqui no Jardim Ângela ... acho que fé, como falei no 
início, que é fruto da família, experiência religiosa mas, a 
minha família, meus irmãos e minhas irmãs não 
compreendem e nem conseguiriam compreender as minhas 
atitudes aqui e agora.  A realidade deles é outra.   A minha 
realidade, a minha vivência aqui, acho que mudou o meu 
olhar para a vida, para a realidade, para o mundo, a 
participação e, para que é a Igreja?  Para que serve a Igreja 
e o que é a Igreja acho que foi a partir da realidade de vida 
com o povo aqui na região.   Acho que tem uma carência 
para suportar, Acho que tanto os..., como eu estava falando, 
os colaboradores nos projetos etc. que tem projetos 
complicados, envolvidos por aí.   Precisamos manter uma 
mística, uma espiritualidade para o pessoal ser motivado a 
caminhar.   Acho que isso é desafio de construir esta mística 
ou espiritualidade e mantendo o olhar... porque quem 
trabalha por aqui não vem somente por conta do salário ou 
quem trabalha nos projetos não vem só por pensar... porque 
sabem que os projetos atrasam os salários.   Então, precisa 
ter uma outra dimensão para olhar.   Acho que esta é a 
dimensão da fé com o trabalho e, tanto para os que 
trabalham na Sociedade, de modo especial os 
coordenadores encarregados por aí, tanto para o povo  é 
preciso uma mística que nos leva a suportar o dia-a-dia: só 
de entrar nos ônibus, de ficar quase 4 horas, 2 horas pra ir e 
2 horas pra voltar do trabalho, ah... é, é... não se faz isso, 
ainda mais ganhando uma mixaria.   Tem que ter algo para 
caminhar (relatos do Padre Jaime – Pároco da Paróquia 
Santos Mártires). 

 Nesse relato do Padre Jaime Crowe percebemos que toda a sua inspiração 

para as ações que desenvolve no seu dia a dia está marcada pela mística, pela 

espiritualidade que o faz querer ser e agir conforme o Deus que ele acredita.   Não 

há, como afirmou nas entrevistas, a menor possibilidade de viver de um outro jeito 

que não seja este: colocar-se à serviço da vida. 

 Segundo a perspectiva benjaminiana, é sempre o desejo de encontrar ou 

de descobrir o Messias na perspectiva judaica que, no caso do Padre Jaime 
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Crowe, é o encontro com Jesus, é a descoberta da Palavra, é a Vida em 

Comunidade, é se comprometer com o pobre, de caminhar com ele.   Nisso 

consiste a razão de suas ações, de sua espiritualidade.  

 Esta Espiritualidade está enraizada na Palavra e, a partir da vivência dela 

que se expande para os diferentes lugares.   São Pedro diz o seguinte: “Temos 

que oferecer as razões da nossa esperança, da nossa existência...” e, o Padre 

Jaime Crowe explica isso a partir do seu testemunho comunitário.    

 Talvez, quem olha para a sua vida pode compreender melhor a ideia de 

São Tiago: “Fé sem obras é morta!”   Não é que a Salvação venha da obra, ela 

vem da Graça mas, quem acredita dá frutos e a práxis religiosa do Padre Jaime 

Crowe está cheia de frutos mas, frutos de acolhimento e de solidariedade com os 

descamisados, na linguagem de Paulo Freire, os perseguidos e humilhados, na 

linguagem do Sermão da Montanha, com os que têm a vida negada, na linguagem 

de Dussel, com os subalternos, na linguagem de Gramsci e, talvez, com a pessoa 

humana acolhida, na linguagem do Padre Jaime Crowe.   

 É importante destacar que o Intelectual Orgânico quando não faz 

diretamente uma ação, ele estimula que outros a façam.  Ele fica do lado e 

oferecendo suporte, conteúdos a partir de discursos e testemunhos, levando cada 

pessoa que está ao seu lado a ter uma consciência moral.   Nesse sentido,  

Fátima, coordenadora do Abrigo Maria da Penha, nos fala um pouco sobre a 

experiência de acolher as mulheres, estimulada e motivada pelo Padre Jaime 

Crowe e, também, pela Comunidade. 

[...] É por meio da ONG, da Sociedade Santos Mártires, 
então a Sociedade que é a Instituição que responde mesmo.   
Então, o Padre Jaime é o Diretor.   Ele é o Diretor do Serviço!   
Eu sou a coordenadora e, ele é quem dirige.   Tudo tem 
haver: o Abrigo está aqui dentro.   Não fosse aqui, a gente 
não teria essa força mesmo, de apoio.   Tem dificuldade que 
eu enfrento lá e, eu digo: “Ai meu Deus!   Eu preciso 
conversar com alguém, né?”  De vez em quando eu procuro 
o Padre Jaime pra contar alguma coisa que foge, tem hora 
que a gente precisa ter... então, eu procuro ele    .   É 
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maravilhoso!   Então, é assim: esse apoio espiritual que eu 
tenho enquanto coordenadora e, daí, os demais profissionais 
também. Porque aqui tem toda essa dinâmica espiritual, que 
eu acho que não espiritual igreja mas espiritualidade mesmo, 
forte e divina mesmo.   Que nos move pra ver o outro como 
humano e, ai, independente de que classe social seja – 
porque ali, chegam várias classes, – ali, todo mundo é 
tratado como ser humano que está querendo se refazer na 
vida e, quando se refaz, é maravilhoso!   [...] Então é assim: 
eu, enquanto coordenadora, ontem mesmo, também tive 
uma visita da enfermeira, da UBS que atende lá, ela falou: 
“Nossa Fátima... a gente vem aqui, eu saio bem animada 
porque, as questões são muito gritantes e, eu chego aqui 
tenho harmonia, você está aí, atende a gente... o que está 
por trás de tudo isso?” Aí, eu digo: “É a certeza de que eu 
estou cumprindo uma missão! E, essa missão, com certeza, 
ela nem foi escolhida por mim.   Acho que Deus me colocou 
aqui e eu avaliei e aceitei.   E, Deus me colocou aqui na 
pessoa do Padre Jaime, com certeza (relato de Fátima Maria 
Lopes Costa – Coordenadora da CAMP: Casa Abrigo “Maria 
da Penha”). 

 Nesse relato da Fátima fica claro a relação existente entre o trabalho 

desenvolvido por ela no Abrigo “Maria da Penha” e a ideia de missão, no sentido 

religioso do termo: algo dado por Deus para ser executado pelo ser humano.   É 

essa certeza que oferece forças para buscar soluções para tantos problemas 

trazidos pelas mulheres assistidas por tal trabalho da Sociedade Santos Mártires. 

 De uma forma ou de outra, a Comunidade dos Santos Mártires busca um 

equilíbrio, uma forma hegemônica entre carisma e poder, ou melhor, carisma e 

instituição, ou, ainda, carisma e a técnica.   Isto significa que nem a instituição 

pode dominar o carisma de tal forma que transforme a dinâmica da vida em uma 

burocracia e, nem o carisma pode dominar a instituição de modo que impeça a 

vida de caminhar sem nenhuma certeza ou diretriz previamente estabelecida.   O 

que importa mesmo é a vida e, todas as coisas – instituições, carisma, técnica, 

ciência – devem estar a serviço da vida e para fazer a vida acontecer. 
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 Essa relação existente entre o trabalho social da Paróquia e Sociedade 

Santos Mártires com a Evangelização é algo percebido por outras pessoas.   

Vejamos mais alguns relatos:  

[...]   Porque, primeiro ele viu a necessidade de tanta gente, 
de tanta criança abandonada na rua, tanta violência que 
existia aqui, entendeu?   Então, a partir disso aí, ele teve 
necessidade de começar a fazer um trabalho, um trabalho de 
evangelização com as pessoas, nos bairros, nas 
comunidades, em tudo.   O senhor acha que foi esse 
trabalho de evangelização? Com certeza! Ele tem uma 
maneira de evangelizar diferenciada? Sim! Ele tem uma 
maneira de evangelizar as pessoas, é... assim... também 
colocar sobre a questão da fé e política. Você entendeu? 
Não separa!   Ele não separa... ele costuma fazer um 
trabalho com as pessoas, conscientizar as cabeça das 
pessoas... porque a política, na verdade, faz parte das 
nossas vidas.   Você... às vezes, as pessoas podem 
diferenciar uma coisa da outra.   Você tem que trabalhar, 
sempre ligando uma coisa com a outra!   Mas, você não pode 
misturar!  O senhor acha que uma experiência de fé, 
como essa do Padre Jaime, necessariamente 
desembocou nesse trabalho?    Exatamente, porque eu... 
como você acabou de falar isso: a fé, a ação social você tem 
que trabalhar com... você é um padre, você tem que fazer 
uma ligação com a ... do povo de Deus com a ação social, 
das coisas... porque aí você vai caminhando junto com o 
povo e, aí, esqueci seu nome, Ezaques, Ezaques, aí, foi por 
aí que ele começou, entendeu?   Ele começou por aí!   E, aí 
ele foi plantando, plantando e foi colhendo (relato do Sr. 
Raimundo Cardoso Santana, Agente de Pastoral da Paróquia 
Santos Mártires). 

 Esse relato do Sr. Raimundo nos revela o percurso seguido pelo Padre 

Jaime Crowe, percurso esse que vai da percepção da realidade com suas 

necessidades, passa pela compreensão do que a Palavra de Deus pede dele, até 

desembocar em ações concretas em favor das mudanças que se fazem 

necessárias.   O relato abaixo segue, também, essa perspectiva: 

Mas, obviamente, que eu acho que a vocação da Sociedade 
Santos Mártires, em particular, sempre foi uma vocação 
muito do chão da comunidade, da escuta do povo, das 
pessoas, é... foi uma relação muito igualitária, direta, muito 
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cidadã, muito... nesse sentido, muito cristã, sabe?... por isso 
que eu acho que é muito difícil essa... Eu não sei até onde 
existe esse horizonte, onde começa um e termina outro... eu 
acho que as coisas estão tão embricadas porque quando nós 
fazemos esse trabalho, nós fazemos um trabalho que... ele 
também é um trabalho, perpassa todo ele, esses valores.   
Esses valores, eles não se separam ou não se distinguem 
desses valores que são valores cristãos... então é... Isso, na 
Sociedade Santos Mártires, você percebia com muita 
clareza?   Eu percebia... eu percebia sempre que havia uma 
influência, que era uma influência – eu diria – mais vinculada 
à princípios democráticos e cidadãos muito claros.   Mas, de 
onde vinha isso?   De onde é que ele... de onde germinava?   
E, eu acho... eu penso... eles vinham, muito, da Teologia da 
Libertação; eles vinham, muito, daqueles valores que eram 
valores, já... bem... das Comunidades Eclesiais de Base, das 
Ceb’s, que eram, também, alimentados pelos irmãos Boff – 
Leonardo Boff – que germinava essa... e que tinha um – eu 
diria – essa perspectiva que é uma perspectiva Política, no 
sentido, vamos dizer assim, no sentido de que todo... todo 
homem é um Ser Político, todo ser humano é um Ser 
Político, é... eu acho que os princípios lá, filosóficos até, acho 
que eles sempre estiveram no germe do trabalho da 
Sociedade Santos Mártires (relato da Professora Norma 
Braz, USP/Santos). 

 Nesses dois relatos, o do Raimundo e da Professora Norma, percebemos– 

numa linguagem diferenciada – uma convergência de pensamento pois, ambos, 

são capazes de detectar que todo o trabalho desenvolvido pela Sociedade Santos 

Mártires é produto, é fruto de “algo mais”, “que ultrapassa a mera esfera do 

humano” e que “lança os projetos para frente” e que, ora explícita e ora 

implicitamente, é designado como “Experiência de Deus”.    

 A capacidade de ligação da Fé Professada com a Vida Vivida no cotidiano, 

em Comunidade à Luz da Palavra de Deus e das reflexões da Teologia da 

Libertação, segundo os entrevistados, estão na base de toda ação desenvolvida 

na Paróquia Santos Mártires, por meio da Sociedade Santos Mártires. 

 Aqui, uma das grandes questões que surge quando adentramos os 

trabalhos desenvolvidos pela Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires é: “como 

o Padre Jaime consegue articular os ideais democráticos, de uma participação 



 173 

popular com a estrutura de uma Igreja que é, em sua essência, Hierárquica?   

Poderíamos, também, para ligarmos ao sub-tema em questão, nos perguntar: 

“Como articular as contradições entre Carisma e Poder?”   Perguntado sobre essa 

“possível contradição” , vejamos o que o próprio Padre Jaime respondeu: 

Acho que para responder essa pergunta sobre a 
Democratização , essas perspectivas dentro da Igreja, acho 
que tem que ser colocadas dentro da América Latina nos 
anos 60 e 70... que era dentro de uma Ditadura em muitos 
países: Chile, Argentina, o próprio Brasil desde 64.  E, aí... 
isso foi numa época, logo depois, seguindo o Concílio 
Vaticano II, em que uma das palavras, assim, reconhecendo 
que a “Igreja é uma hierarquia”  e, com a definição de Igreja, 
como “Igreja, Povo de Deus” e, ah... como uma das palavras 
muito usadas no Concílio Vaticano II era a Colegialidade  aí, 
houve seja no Encontro de Medellín, em 68, umas 
perspectivas da Democratização da Igreja nesta época e, de 
construir uma Colegialidade dentro da Igreja assim. Além do 
mais, acho que o compromisso que a Igreja tinha, com o 
Brasil como exemplo, pegando a própria CNBB, pegando as 
grandes lideranças que tinha na época a nível de Igreja: Dom 
Hélder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns, Ivo Locksheider, 
Dom Aloísio Lochsheider... tinham uma cabeça, uma visão 
de democratizar, também, a Igreja, assim... que, nem sempre 
deu certo.    Mas, ao mesmo tempo, nesta época, há tanta 
luta para a democratização do País, quanto a luta pela 
colegialidade dentro da Igreja, eram as palavras de ordem... 
Então, a perspectiva de uma sociedade democrática e a 
perspectiva de uma Igreja, Povo de Deus, tava marcando 
toda a história, a caminhada na época.   Portanto, ah... eram 
perspectivas que a gente tinha e, a gente pode dizer, 40 
anos depois que continuamos tendo essas perspectivas e 
estas esperanças mesmo que não deu, concretamente, 
muita coisa... acho que houve...   Mas também tem que 
reconhecer que a Igreja, a vida é feita de altos e baixos, 
assim... é como maré na praia, assim: que tem os altos e os 
baixos... tem os avanços e tem os retrocessos e, acho que 
nisso, a História vai se construindo e, queira ou não queira, 
na História seja da Igreja, seja do país, 40, 50 anos é pouco 
tempo... é uma construção que está em movimento... eu diria 
, atualmente, que estamos comemorando 50 anos do 
Concílio Vaticano II, eu sinto que algumas coisas estão 
tomando o momento, assim... Mas, acima de tudo, acho é 
que significa a  Democratização?   Mas, de levar o povo a ser 
dono de sua história.   Eu acho que isso tem acontecido nas 
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Comunidades, nas Ações, nos Projetos de Santos Mártires 
em que a gente procura que o povo se aproprie da proposta, 
da causa e, assim, caminhe adiante (relato do Padre Jaime – 
Pároco da Paróquia Santos Mártires). 

 Esse relato do Padre Jaime revela como as perspectivas de uma Igreja pós-

conciliar foram assumidas por ele e, mais ainda, como que tais perspectivas não 

se perderam ao longo do tempo, apesar dos pesares.   A consciência de que a 

história é um processo que vai se construindo pouco a pouco, passo a passo e, 

dessa forma, mudanças importantes exigem tempo e esforço cotidiano, estão na 

base do seu trabalho.   Levar o povo a se apropriar de sua própria história, 

tornando-se protagonista da mesma e não mero coadjuvante, é um trabalho árduo 

mas, é preciso começá-lo e levá-lo adiante.   É isso que na Paróquia e na 

Sociedade Santos Mártires conseguimos perceber com muita nitidez. 

 

5.5 AS CONSEQUÊNCIAS E DESAFIOS DAS LUTAS COMUNITÁRIAS 

 

 Outro ponto que chama a atenção no nosso trabalho é o referente aos 

possíveis sentimentos que os discursos promovidos pela Teologia, Psicologia e 

Filosofia da Libertação podem fazer surgir nas pessoas: ao promover a 

conscientização dos pequenos, dos pobres, dos explorados não estariam estas 

áreas do conhecimento patrocinando uma espécie de “sentimento de vingança” 

em seus seguidores?   O próprio Padre Jaime Crowe nos fala sobre sua 

compreensão: 

[...] Totalmente ao contrário!   Acho que (risos)... acho que 
o... eu vejo a Teologia, seja Teologia, seja Filosofia ... 
pegando todos os autores, assim, dos livros de Teologia: 
Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Boff, o próprio 
Frei Beto... são todas pessoas, totalmente comprometidas 
com o Evangelho e, para mim, a Teologia da Libertação foi 
“um voltar às raízes”, buscando o alicerce bíblico, evangélico 
e, tornando isso, tratando isso com outro olhar: não sendo 
assistencialista mas libertador.   Acho que, como todas as 
teologias, são interpretadas, cada uma na sua realidade e, 
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eu não vou negar que entrou, estava muito presente algum 
espírito vingativo, de vingança etc.   No mesmo tempo, a 
vingança, de modo especial, pelo o que estamos vivendo em 
São Paulo no atual momento de violência, faz parte, até da 
vida de muita gente que não consegue superar.   O próprio 
canto popular no momento: “Ai, se eu te pego...”  é (risos) 
para pegar e para vingar as pessoas.   Mas, eu não 
colocaria, jamais, o espírito de vingança fazendo parte da 
Teologia da Libertação ou da Filosofia.   Não conheço 
nenhuma ... que às vezes era colocada assim ... que, quando 
a gente usava muito o exemplo da pirâmide, nunca foi 
colocado, assim, no sentido de virar a pirâmide de cima para 
baixo, para o pobre se tornar opressor.   Os exemplos que 
sempre foram usados, seja na Igreja como Colegialidade, 
Povo de Deus, seja na Sociedade Piramidal, sempre era 
passar para sermos uma roda, os desenhos eram para 
sermos uma roda, não para se tornar uma outra pirâmide 
com os pobres encima, pisando encima dos ricos... acho que 
isso nunca foi colocado oficialmente.   Mas, também, não dá 
pra negar que essa vontade existia em algumas pessoas... 
mas é natural... trabalhamos como seres humanos, santos e 
pecadores (risos)  [...] Acho que tanto na Paróquia quanto na 
Sociedade, por exemplo, a gente sempre defende a ideia de 
cada Comunidade ter a sua Coordenação, as decisões 
serem tomadas em conjunto, tanto nas Comunidades 
Paroquiais quanto nos Projetos ... mesmo que os Projetos 
cumpram um papel oficial e tem que prestar contas à 
Prefeitura ou àqueles que mantém o convênio, em que tem 
que ter... os convênios, por exemplo, usam a palavra 
“gerente” – que eu não gosto – o gerente, parece de um 
banco, o gerente do banco... na Sociedade, a gente chama 
de Coordenador e, temos um pedido, pra que cada proposta, 
que cada projeto tenha, não somente, o coordenador mas 
que tenha uma equipe de coordenação, de pelo menos, três 
pessoas, tanto para dividir as responsabilidades e levar as 
pessoas a se apropriarem dos Projetos, dos trabalhos, 
quanto, também para que a pessoa não fique como “Pároco” 
da coisa (risos); que não fique uma hierarquia, mas as 
decisões sejam tomadas em conjunto.   E, também, em tudo 
isso, tem que reconhecer o jeito das pessoas: têm pessoas 
que são mais autoritárias e não sabem partilhar e, têm 
pessoas que partilham que é uma beleza e... a gente tem 
que levar... o perfeito é só Deus e, “olhe lá”... (risos) (relatos 
do Padre Jaime – Pároco da Paróquia Santos Mártires). 
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 Nesse relato do Padre Jaime percebemos como ele concebe o trabalho 

desenvolvido pela Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires: ter na base os 

ideais da Teologia da Libertação, jamais, foi utilizado como instrumento de 

incremento ou incentivo para possíveis vinganças.   O desejo, como falou, não é 

transformar oprimidos em opressores mas, acabar com um sistema que oprime 

para que não haja mais oprimidos.   Tal ideal está em perfeita sintonia com a 

Palavra de Deus, com os Evangelhos.   É para isso que trabalham todos os que 

atuam nos dois espaços liderados por ele, a saber: a Paróquia e a Sociedade 

Santos Mártires. 

 Segundo Martín-Baró, a Psicologia da Libertação tem como finalidade 

histórica, o processo de libertação das pessoas (individualmente falando) e dos 

grupos sociais nos quais essas mesmas pessoas estão inseridas.   Perceber a 

realidade e ter elementos para a formulação de críticas são passos que conduzem 

à Libertação. 

... a psicologia social deve ter como objetivo possibilitar a liberdade social 
e individual.   Na medida em que seu objeto de estudo é a ação enquanto 
ideológica, isto é, enquanto determinada por fatores sociais vinculados 
aos interesses de classe dos diversos grupos, pretende-se que o sujeito 
tome consciência de classe dos diversos grupos, pretende-se que o 
sujeito tome consciência destes determinismos e possa assumi-los 
(aceitando ou rechaçando) por meio de uma práxis conseqüente (2004a, 
p.48). 

 Segundo a nossa perspectiva da Psicologia da Libertação, ela busca 

evidenciar nas relações os processos emancipatórios e, é por isso, que usamos o 

conceito de práxis porque é a mesma que nos ajuda a articular a teoria e a prática.   

Para as “Ciências da Libertação” não é o conhecimento que comanda a realidade 

e, nem a realidade que comanda o conhecimento mas, ambos, se interferem e se 

recriam mutuamente e o tempo todo. 

 Outro desafio da Vida em Comunidade vem da relação existente entre 

Pecado Pessoal e Pecado Social que, aos poucos, vai se perdendo além das 

questões que o Neoliberalismo impõe ao trabalho de Transformação Social.   O 

próprio Padre Jaime Crowe nos fala sobre a sua impressão a esse respeito: 
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[...] Ah... aí, que eu acho que é todo um olhar, acho que: o 
que é que foi muito mais forte e defendido na Teologia da 
Libertação?   Foi o pecado social, o pecado coletivo, o 
pecado em que ... enquanto a Igreja, como tal, acho  que 
sempre se concentrou no pecado individual e, o 
indivíduo era o culpado de tudo.    Não colocou o indivíduo 
dentro de uma sociedade que tem as suas estruturas 
pecaminosas e, acho que a Teologia da Libertação, acho que 
empenhou muito mais em enfrentar a situação pecaminosa 
da sociedade e para colocar o indivíduo dentro dessa 
sociedade.   Acho que a Igreja Oficial se afina muito mais 
com o neoliberalismo, nesse sentido de... olhar o 
indivíduo, esquecendo o comunitário, o social da co isa, 
da questão .   Acho que os pecados individuais existem mas, 
acho que muito mais sérios, são os pecados sociais.   Acho 
que isso a gente pode dizer, pode ver em muitos atos da 
Igreja que, de modo especial, na sexualidade e, deixa de 
lado toda questão da justiça e da paz [...] Então, mostra, 
ainda que, depois de 50 anos de história do Concílio 
Vaticano II, o fato concreto mostra que deu poucos passos 
adiante... aliás, alguns passos para trás (relatos do Padre 
Jaime – Pároco da Paróquia Santos Mártires). 

 A pessoa não pode ser compreendida desvinculada da sua realidade 

concreta, do seu mundo, da sua rede de relações.   Como já foi falado nesse 

trabalho: “o indivíduo transforma o seu meio e, ao mesmo tempo, é transformado 

por ele” pois há uma interação nesse processo.    O trabalho da Pedagogia Social 

possui vínculos estreitos com tal ideia pois a mesma  

concebe o homem como ser capaz de assumir-se como sujeito de sua 
história e da história, como agente da transformação de si, do outro e do 
mundo como fonte de criação, liberdade e construção de projetos 
pessoais e sociais, numa dada sociedade, por uma prática social, crítica, 
criativa e participativa.   Pressupõe-se que o mundo é, ao mesmo tempo, 
produtor e produto do homem e que, ao transformá-lo, engenha em si 
mesmo a sua própria transformação, num processo dialético contínuo e 
permanente (GRACIANI, 2011, p. 200). 

 Nesse sentido, a Teologia da Libertação resgata a estreita relação existente 

entre as ações individuais e suas consequências que são sociais.   O pecado,  

praticado por um indivíduo não pode ser desvencilhado do seu contexto pois, 

assim, retiraríamos do coletivo a sua parcela de culpa.   A Igreja, refletindo sobre o 

seu papel no mundo contemporâneo, assim fala dessa relação:   
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A natureza social do homem torna claro que o aperfeiçoamento da 
pessoa humana e o desenvolvimento da própria sociedade estão em 
mútua dependência.   Com efeito, a pessoa humana, uma vez que, por 
sua natureza, necessita absolutamente da vida social, é e deve ser o 
princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. [...] Porém, se 
é verdade que as pessoas humanas recebem muito desta vida social, em 
ordem a realizar a própria vocação, mesmo a religiosa, também não se 
pode negar que os homens são muitas vezes afastados do bem ou 
impelidos ao mal pelas condições que vivem desde a infância.  É certo 
que as tão freqüentes perturbações da ordem social vêm, em grande 
parte, das tensões que se originam das formas econômicas, políticas e 
sociais (GAUDIUM ET SPES, n. 25). 

 Às vezes, a realidade em que vivemos é tão cruel e o grupo ao qual 

pertencemos tão fechado que tendemos a pensar que não há o que fazer para 

transformar o nosso meio.   Essa é uma forma negativa de olhar a realidade: 

pensar que os problemas são maiores que as nossas capacidades de resolvê-los.   

Importante é compreender que cada um (a) deve assumir a sua parcela de culpa 

e, mais ainda, fazer a sua parte para que a realidade possa, de fato, ser 

transformada.   Padre Jaime Crowe nos fala da sua experiência de enfrentamento 

da realidade cruel e o que pensa de seu papel neste processo de transformação 

social. 

[...] em primeiro lugar, não me vejo como salvador do mundo 
mas acho que cada um tem a sua bandeira pra levar.   Eu 
não vou negar que muita gente, em muitas vezes e, a 
tentação em muitas vezes é: “larga disso... larga de ser 
besta... remando contra a maré”  (risos) isso não!   Uma das 
colocações que eu sempre faço: “enquanto a gente está 
dentro do barco, dá pra remar; se a gente cair fora, pular e 
cair no mar, aí vai afundar sozinho e, já era!”   E, no mesmo 
tempo, tem que colocar, nos meus 43 anos de Padre que, 
com todos... qual a sociedade perfeita?   A Igreja não é 
sociedade perfeita pois a gente é santo e pecador... e, como 
tem em cada um de nós: tem um lado santo e pecador... tem 
na Igreja, também.  [...] “Qual é a sociedade perfeita que 
temos?   Olhando o PT no momento em que – eu ajudei a 
criar, ajudamos com aqueles sonhos, com apenas 30 anos 
de sua fundação e, eu fui um dos que, da parte da Igreja, tive 
muita participação nas propostas – no mesmo tempo cresce, 
como diz o Evangelho “a rede lançada ao mar, cata todo tipo 
de peixe!”  O PT está nessa agora, está apanhando, está 
sofrendo... acredito que pode ser um momento de purificação 
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dos ideais mas, também, daqui pra frente, não vai ser 
perfeito.   E, a Igreja, fica na mesma... e, talvez, sendo 
irlandês, teimoso (risos) por isso que estou dentro dela e luto 
por ela e acredito nela.   De Esperança em Esperança, 
como diz o lema de Dom Paulo...    Isso... esperar contra os 
contratempos... que não é fácil mas, ao mesmo tempo, tem 
muitos apoios... tem muita gente olhando....   Interessante, 
eu fui outro dia, no feriado de 15 de novembro, teve um 
encontro sobre Concílio Vaticano II em Cidade Líder.   Não 
sei se conhece lá, Cidade Líder? Pra lá do fim do mundo... 
(risos) Aricanduva, Itaquera mais pra lá, mais pra lá mas... 
cheguei lá, quinta-feira, fim de semana prolongado, João 
Batista Libânio era que estava falando, o mineiro, teólogo e 
que tem seus oitenta e poucos anos de idade, sobre o 
Concílio Vaticano II... uns... pelo menos, 800 pessoas no 
salão, às 08:30h da manhã para escutar Libânio falar.   São 
coisas que ... mostram que nem tudo está perdido... nem 
tudo está perdido (risos) e, até, estão lançando um 
movimento que nos dá esperança: “A Igreja, Povo de Deus, 
em Movimento!”   E... ah... acho que são essas coisas que 
faz a gente, também, continuar.   Não temos que ser 100%, 
90%...  Acho que isso vem... eu sinto muito a Palavra 
“anawin” na Bíblia, o Resto de Israel...  eu acho que é esse 
resto que vai segurando e mantendo as bandeiras de vida, 
de paz, de justiça... de uma Igreja que acredita que Jesus 
fundou à serviço, não de Igreja, mas à serviço do Reino, que 
está em primeiro lugar, mas tímido da Igreja  (relatos do 
Padre Jaime – Pároco da Paróquia Santos Mártires). 

 Nesse relato do Padre Jaime percebemos como ele compreende que as 

questões que envolvem o indivíduo, pessoalmente falando, estão estreitamente 

ligadas às questões sociais.   Na verdade, é importante perceber que nós também 

somos, produto do meio.   Somos capazes de modificar o nosso meio mas, em 

contrapartida, somos totalmente influenciados pelo mesmo.   É importante 

compreender que a formação do homem novo passa, necessariamente, pela 

mudança dos ambientes nos quais o homem e a mulher estão inseridos.   Não é 

possível uma transformação autêntica desconsiderando um dos dois pólos 

essenciais do processo: homem/mulher e meio em que se está inserido. 

 A Teologia da Libertação ganha força quando há um engajamento de 

pessoas e setores da Igreja com as lutas sociais de grupos e povos que se 
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sentiam espoliados em seus direitos.   É a percepção de uma espécie de pecado 

que extrapola os limites do individual, do pessoal e avança para o âmbito social e 

comunitário pois, as ações humanas trazem conseqüências para todo o grupo 

social no qual o indivíduo está inserido. 

A inserção nas lutas populares pela libertação tem sido – e é – o início de 
um novo modo de viver, transmitir e celebrar a fé para muitos cristãos na 
América Latina.   Provenham eles das próprias classes populares ou de 
outros setores sociais, em ambos os casos observa-se – embora com 
rupturas e por caminhos diferentes, uma consciente e clara identificação 
com os interesses e combates dos oprimidos do continente.   Esse é o 
fato maior da comunidade cristã da América Latina nos últimos anos.   
Esse fato tem sido e continua sendo a matriz do esforço de 
esclarecimento teológico que levou à teologia da libertação.   Com efeito, 
a teologia da libertação não é compreensível sem relação com essa 
prática (Gutiérrez, 1981, p. 245). 

 No imaginário religioso há uma relação, quase que permanente, de pecado, 

injustiça e libertação. O Deus Libertador, que caminha com o seu povo, quer 

libertar a todos da prática do pecado e da injustiça.   É esse Deus Libertador, 

explicado e professado na América Latina por pessoas como Dom Paulo Evaristo 

Arns, Dom Hélder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Oscar Romero, Padre 

Jaime Crowe, Paulo Freire, Chico Mendes e por tantas mulheres líderes de 

Comunidade, como Ir. Doroth, Ir. Dulce que foi e é delineado como um construto 

emancipador na Paróquia e na Sociedade Santos Mártires. 

 

5.6: O IMPACTO DO TRABALHO DO PADRE JAIME CROWE SEGUNDO A 

PERCEPÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, AGENTES DE PASTORAL E DE 

GESTORES PÚBLICOS 

 

 Nesse trabalho sempre tivemos   a preocupação de relatar os depoimentos 

do Padre Jaime Crowe mas também de trazer outras vozes significativas que 

interagiram com ele nesse processo, utilizando, também, quando possível,  outros 

documentos (sobretudo, eletrônicos).    
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 Os relatos dos entrevistados permitem compreender melhor o próprio 

Padre, o trabalho desenvolvido na Paróquia e na Sociedade Santos Mártires bem 

como, as motivações e as influências que impulsionaram e impulsionam o mesmo 

Padre no desenvolvimento dessas ações que acabam refletindo na melhora de 

vida da população e na promoção das Políticas Públicas.  

Porque, Padre Jaime, ele tem as ideias, ele cria, ele tem 
umas ideias que ele lança aquilo numa reunião, às vezes, e 
diz assim e, daqui há pouco, aquela ideia está acontecendo.   
E, aí, eu fico pensando: O que será isso?   Ele tem, ele atrai 
as pessoas que comungam com o ideal dele.   [...] Pra mim, 
ele, de fato,  é um profeta, em... dentro da Bíblia, da história 
bíblica, ele é um profeta! Ele é um discípulo mesmo de Deus, 
de Jesus que está aí, assumindo de uma forma verdadeira, 
mas muito prática!   É visível! Não precisa ficar estudando, 
não! É visto! Você chega no Abrigo hoje, você diz... é fato!   
Chega na Casa Sofia... é fato...!   Acho que é um 
missionário, é tudo (relato de Fátima Maria Lopes Costa – 
Coordenadora da CAMP: Casa Abrigo “Maria da Penha”). 

 O Intelectual Orgânico possui uma capacidade para, partindo da realidade 

do grupo no qual está inserido, pensar sobre as questões que angustiam as 

pessoas em suas diversas relações e, em seguida, propor soluções possíveis aos 

problemas apresentados.   Padre Jaime Crowe nos é apresentado pela Fátima, no 

relato acima, como alguém capaz de realizar as tarefas na perspectiva de produzir 

nova concepção de mundo na tentativa de compreender e interpretar a realidade e 

propor soluções, aglutinando pessoas para tornar possível a transformação. 

 Em todo o nosso trabalho viemos construindo a convicção de que há uma 

estreita relação entre “Experiência Religiosa Cristã e Transformação Social”, isto 

é, a mística cristã, quando vivida em sua plenitude, é capaz de transformar a 

pessoa em agente de transformação social, em alguém capaz de mudar a 

realidade na qual está inserida.   No relato abaixo, Padre Jaime Crowe é colocado 

como alguém que tem a sua ação fundamentada nessa mística recebida 

primeiramente, na Família  e, mais tarde, apurada na Vida Religiosa. 
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[...] então, é a realidade acontecendo, a realidade de uma 
espiritualidade que eu vou explicar é assim, dentro da 
história de vida religiosa do Padre Jaime mas que é anterior 
a isso, eu acredito que a família – pai e mãe – foi muito 
determinado em dizer: “O Ser Humano tem muito valor!”   
Então,  Padre Jaime teve isso no berço, de que o ser 
humano tem valor; depois a vida religiosa apurou isso, e, 
está aí!   Então, pra mim, aqui com outro olhar da 
parapsicologia, Padre Jaime é um ser iluminado mesmo, 
como todos os seres são mas ele teve a oportunidade de 
desenvolver isso com muita propriedade e, nos incentiva, 
também, a desenvolver.  [...]   Então, fico pensando: “essa 
coisa que o Padre Jaime tem, do respeitar o limite e abrir 
possibilidade, você é capaz.   E, aí, quem acolhe isso, vai 
longe   (relato de Fátima Maria Lopes Costa – Coordenadora 
da CAMP: Casa Abrigo “Maria da Penha”). 

 O trabalho social não é algo fácil de ser desenvolvido pois, lidar com as 

adversidades humanas mais graves, ter que enfrentar situações-limite da vida 

humana e, em muitos momentos, ter que ficar sem o salário que, por vários 

motivos, acaba atrasando, é muito complicado.   Por isso, na Sociedade Santos 

Mártires há uma percepção de que “algo mais” motiva quem lá está 

desenvolvendo a sua atividade e, caso falte esse “algo mais”  ocorre a desistência.    

O relato abaixo, nos fala sobre esse ponto: 

[...] Olha, poderia até ter acontecido mas, não da forma como 
acontece porque existe algo diferenciado aqui!   [...] 
Justamente, esta mística, é algo que você faz além de...  
você não faz, simplesmente o seu trabalho porque você tem 
que receber um salário.   Você faz além de... Sabe? O seu 
envolvimento com o trabalho vai além.   Eu não venho aqui 
trabalhar só porque eu vou perder o meu dia.  Eu venho aqui 
trabalhar porque tem algo maior, que me impulsiona a vir 
aqui, tem algo maior, tem algo que eu não consigo descrever 
concretamente mas, tem algo e, com certeza, está ligado à 
liderança do Padre Jaime porque, ele é um líder que você 
sente bem de estar com ele.   Não é aquela pessoa que 
chega e você fala: “Ah! Meu patrão chegou!”  Sabe?   Você 
quer estar com ele, você quer compartilhar com ele o que 
você está fazendo de bom, de ruim... você sente bem de 
estar com ele!   Então, existe, aí, uma força, do próprio Padre 
Jaime, como liderança que alimenta essa mística, sabe?  
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[...] Nesse espaço, aqui, diretamente ligado ao Padre Jaime, 
as pessoas que estão à frente dos serviços, na 
administração, são pessoas muito ligadas à religião, 
entendeu? Então, claro que existe uma.. algo maior, aí que 
está a religião, também está à frente.   Não só na figura do 
Padre Jaime mas nas pessoas que ajudam na administração 
direta da entidade.   [...] Isso, antigamente, era mais forte.   
Por exemplo, o Padre Jaime, ele sempre tinha um cuidado 
de que as pessoas que ficassem na liderança dos serviços 
fosse alguém ligada à comunidade mas isso, com o tempo, 
teve que ir desfazendo porque, aí, você procura o 
profissional e não a pessoa da comunidade.   [...] Isso 
mesmo, eles são... tem algo que traz eles, pra esse 
movimento, pra essa mística... tem!   Tem algo que traz!   [...]  
Eles não conseguem ficar no serviço e fazer o mesmo 
trabalho que os demais fazem, se ele não entrar nesse 
movimento.   [...] Não consegue! Ele sai! Eles ficam um 
tempo mas eles ficam incomodados, aí eles não conseguem 
fazer esse mesmo movimento que os demais fazem.   
Entendeu?   Aí eles, por si só, eles saem ou vão sendo, meio  
jogados fora.   Porque não dá!   Eles não conseguem entrar 
no movimento.   E, é bem diferente, você trabalhar com 
alguém que está ali porque ele está cumprindo um horário do 
que trabalhar com alguém que entendeu aquele movimento e 
vai trabalhar porque ele está ali pra fazer algo maior, que vai 
além.   Como falei: “Eu não estou aqui, somente, para 
cumprir um horário!”   É diferente!   Você não vê as pessoas, 
aqui, trazer um atestado médico.   Por exemplo: ah! não! “eu 
faltei ontem, está aqui um atestado médico!”   eu, pelo 
menos, fico incomodada quando alguém me traz um 
atestado médico!   “Eu, eu preciso ir ao médico!”   Então, 
tudo bem: “Você vai ao médico!” “Que horas?”   O médico é 3 
horas da tarde.   Trabalha até a uma ou até meio-dia e vai, à 
tarde no médico.   O dia que eu precisar de você, fora desse 
horário de trabalho, que acontece às vezes, você compensa 
(relato de Lea Maria de Novaes Chaves – Coordenadora do 
N.P.J.: Núcleo de Proteção Jurídica, antigo CEDECA). 

 É importante ressaltar que, segundo as entrevistadas Fátima e Lea, quando 

a pessoa contratada para o exercício de qualquer função dentro da Entidade não é 

capaz de aderir a “esse jeito diferenciado de fazer”, as mesmas acabam saindo 

pois não é possível continuar sem estar em perfeita sintonia com o espírito do 

trabalho.   Como nos ensina a Pedagogia Social: não basta, apenas, a 
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competência técnica mas, é importante uma identificação com aquilo que se vai 

fazer! 

Uma condição relativa ao trabalho dos intelectuais com o povo reporta-se 
à determinadas qualidades pessoais e coletivas que esses intelectuais 
devem ter nas atitudes e comportamentos da sua prática efetiva junto ao 
trabalho de libertação das classes populares.   Ou seja, é necessária a 
sua identificação pela consciência e pela prática com as classes 
populares, o que implica a obtenção de novas adesões para a hegemonia 
das classes a que se quer vincular organicamente.   Para ganhar a 
confiança e o respeito mútuo do povo, principalmente para vencer a 
desconfiança das palavras inúteis e das falsas promessas a que os 
trabalhadores em geral se acostumaram, exige-se dos intelectuais um 
esforço permanente de sobrepujar modos de agir e de pensar adquiridos 
historicamente em nosso país, configurados no que se tem cognominado 
de uma filosofia tutelar – exemplificada, entre outras, pelas características 
de autoritarismo, de paternalismo, de clientelismo, de individualismo e de 
elitismo -, que impede a solidariedade fundamental para a comunhão de 
interesses e tem servido para atrasar a história irreparavelmente 
(WANDERLEY, 1984, p.65). 

 Uma das características que percebemos nos depoimentos é a capacidade 

do Padre Jaime Crowe trazer o novo, o revolucionário.   Nos textos de Dussel, 

Freire e Gramsci há um destaque para a importância do próprio oprimido agir na 

luta pela libertação:  

[...] exigem, para isso, que as lideranças revolucionárias e os mestres de 
educação assumam uma postura confiante e dialógica em relação  aos 
educandos.   Dessa forma, a relação pedagógica torna-se a dialética da 
recíproca fecundação entre o educador e o educando (Gadotti, 1996. p. 
88).   

 Nesses dois relatos, das senhoras Fátima e Lea, percebemos que os 

trabalhos desenvolvidos pela Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires trazem a 

marca do Padre Jaime Crowe.   Há, de acordo com elas, uma mística, uma 

espiritualidade, existe alguma coisa a mais e que está diretamente ligada ao jeito 

de liderar do Padre Jaime.   A marca religiosa, de fé está presente em todas as 

ações desenvolvidas.   Também, o relato abaixo, nos revela essa mesma verdade: 

[...] eu acho que é a coragem dele, a coragem que ele tem!   
[...] A coragem que vem, que vem do Espírito Santo pra ele! 
Dá pra ele, o Espírito Santo ilumina ele e dá essa coragem 
porque não é fácil, não!   [...] Com certeza, tem mesmo!   
Porque pra ele não tem canseira!   Ele não senta fácil!   E, às 
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vezes, as pessoas sentem e falam: “Olha, o Padre Jaime 
está cansado!”   Mas, ele está ali! Entendeu!   [...] Ele 
participou de tudo, meu irmão!   Então[...]: ele é uma pessoa 
que ele se dá, ô Isac, sempre se deu com todo mundo.   [...] 
Tinha!   Tinha e tem!   Ele sempre coloca: todo encontro, 
toda reunião que ele vai fazer, primeiro tem que ter a luz do 
Evangelho, primeiro, pras pessoas se abastecerem do 
Evangelho. Todos!   Aí, todas as ações que saem dali pra 
serem realizadas, elas são produto dessa Luz 
Evangélica?   Com certeza!   O Objetivo é transformar 
tudo aquilo que foi discutido evangelicamente numa 
prática concreta? O Evangelho tornado visível?    Isso!   
Muito bem!   Isso nunca faltou!   [...] A base... de todo o 
trabalho social que aqui, o senhor diz tá nisso aí?    Está 
nisso aí!  Está desde o início nisso aí: primeiro, a Luz do 
Evangelho; segundo, as ações!   Isso aí nunca faltou nele!  
Entendeu?   (relatos do Sr. Raimundo Cardoso Santana, 
Agente de Pastoral da Paróquia Santos Mártires). 

  

 O testemunho do Padre Jaime Crowe é marcado por uma perspectiva 

dialógica que aprofunda a noção de amor, de humildade, confiança, paz e fé.   

Esses elementos são a essência de sua concepção de mundo e mesmo da 

Sociedade Santos Mártires.   A sua dimensão teológica tem como meta a 

consolidação de políticas de direitos humanos não só voltados para uma pessoa 

ou para um comunidade mas para a Comunidade Humana, tanto que ele sempre 

esteve vinculado à múltiplas lutas sociais.    

 A preocupação com a pessoa e o seu real problema é outra marca de todos 

os trabalhos desenvolvidos pela Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires:    

não importa quem seja e o que faça, importante é que se satisfaça a necessidade 

que está sendo apresentada e, depois, se busca outras informações menos 

pertinentes.   Nesse sentido, vejamos o que o Erasmo, em outro relato, fala do 

Padre Jaime e do seu trabalho na Paróquia e na Sociedade Santos Mártires: 

[...] Então, há um modo muito humano de desenvolver o 
trabalho.   [...]   A gente vai tentar resolver o problema dela 
de outra forma e, aí, a gente aciona a Paróquia, a Irmã 
Fillins, os outros serviços e, a gente monta uma cesta básica 
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imediatamente e leva pra família.   Que eu saiba, os outros 
não fazem isso!   [...] nós estamos cuidando de pessoas e, 
pessoas precisam ser cuidadas.   O Jaime passa muito isso 
pra gente... que a gente precisa cuidar de pessoas... 
primeiro, a gente cuida e, depois a gente vai questionar ou 
vai perguntar pra pessoa.   Isso é muito do Padre Jaime e da 
Irmã Fillins.   Nisso, a gente... tem que resolver, então, 
vamos resolver!   Medicação, que a gente não consegue nas 
UBS o remédio, tem que ter um jeito de ajudar a família 
porque o primordial é ajudar a pessoa.   [...] Então, aqui entra 
a figura do coordenador: se o coordenador não está alinhado 
a isso, a equipe acaba não se alinhando e, se o coordenador 
está alinhado a isso, a equipe se alinha.   A equipe na qual 
eu estou inserido, e eles sabem e eu sempre defendi e 
defendo com muita garra, aí, toda essa história que a 
Sociedade Santos Mártires vem desenvolvendo e, eu sempre 
cobro que, independentemente, a gente desempenhe um 
serviço de qualidade, atenda o outro do jeito, da forma que 
eu gostaria de ser atendido e, eu te digo que, olha, não é 
fácil, que a gente detém vários problemas.   A Sociedade 
Santos Mártires tem vários problemas , com a questão 
financeira, ficamos vários, alguns meses sem receber e, digo 
pra você, defender, manter uma equipe unida, mesmo a 
equipe sem receber, dando uns... eu estou que nem a família 
... e, aí a gente conseguir manter, mas mesmo assim vamos 
cuidar do alimento, opa vamos resolver a sua urgência mas, 
a gente necessita de continuar.   Hoje, a situação, estamos 
melhor do que os anos anteriores, sobretudo 2009, 2010, 
foram anos muitos cruéis mesmos, com atrasos, atrasos de 
salários eram freqüentes mesmos, e mesmo assim, algumas 
pessoas que não estavam alinhadas, que não tinham esta... 
que não estavam nem aí como se desenvolveu o trabalho 
com qualidade ou não, aí as pessoas vão, automaticamente 
sentindo peixe fora d’água e, num determinado momento ou 
a gente tira ou elas mesmas saem, porque, acho, que de 
fato, aqui não é, eu não estou aqui só por conta do dinheiro, 
eu necessito do dinheiro porque eu preciso viver, pagar 
minhas contas, cuidar da minha família, né? meu filho mas, 
há muito mais que isso.   [...] Então, a experiência cristã que 
nós tivemos, a gente vive, continua vivendo, isso na prática, 
aqui na Sociedade Santos Mártires.   Essa experiência cristã, 
essa relação de, com o outro e respeito ao outro, de contato, 
de respeito e de uma relação humana mesmo, com o outro, 
principalmente com aquele que está sofrendo.   Então, há 
uma força que nos impulsiona.   [...] Não é fácil trabalhar com 
pessoas, é difícil pra danar mas, é maravilhoso, a gente tem 
um ganho... a gente tem... nos humanizamos nessa relação 
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com o outro.   Eu acho que o fato de nos humanizarmos é.... 
Deus está aí nesta relação.  Eu acho que é isso que, de fato, 
nos impulsiona a seguir, a estar nesse caminho.   Poderia 
estar lecionando - eu acho que eu ganharia mais [...] com 
menos preocupações mas a opção nossa, eu estou aqui por 
opção, eu quero, eu gosto de fazer isso e, eu acho que o 
trabalho que a Sociedade e que o Padre Jaime nos ensinou 
é, justamente, esse e vamos pôr pra frente porque eu acho 
que é isso mesmo e eu estou aqui,de fato, por isso (Relatos 
do Erasmo, Coordenador  SASF: Serviço de Assistência 
Social à Família). 

 Nesse relato, é possível captar um dos motivos que fazem dos trabalhos 

desenvolvidos pela Sociedade Santos Mártires, um trabalho diferenciado: o 

respeito e o amor pelo ser humano.   Para os serviços desenvolvidos, o ser 

humano ocupa o centro; os trabalhos existem para atender às necessidades 

desse ser humano que sofre as conseqüências de uma sociedade estruturada 

sobre os alicerces do egoísmo, da exclusão, da morte.   O depoimento deixa 

entrever que a solidariedade, a consciência moral e do compromisso ético são 

sinais da realização humana e podem ser melhor capturados nas práxis das 

comunidades.    

 Na Comunidade Santos Mártires percebemos que os valores humanos, os 

direitos humanos não são uma dádiva mas são conquistados por uma luta 

permanente que tem como eixo norteador o Sermão da Montanha.   Nessa 

experiência comunitária coexistem a pulsão de morte e de vida, é uma luta que 

move a Comunidade para diferentes realizações e descobertas.    

 A Filosofia da Práxis aparece nesse contexto como aquela que cria e coloca 

as pessoas diante da realidade.   Poderíamos dizer que nesse cenário ela é 

ontocriativa, está sempre ressurgindo.   Como diria Benjamin é sempre o encontro 

e o desencontro com o Messias, é um novo que a Comunidade busca.  Na cabeça 

do Padre Jaime Crowe e de sua Comunidade é a ideia de que a verdade nos 

libertará e, essa verdade acontece no encontro de Jesus com a Comunidade, é a 

relação da Palavra com a Comunidade que se fortalece na Eucaristia.   É nelas 

que a Comunidade ganha forças.   Esta é uma mística, uma espiritualidade.   
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O modo pelo qual o educador social acessa o universo das relações 
sociais e dele participa está imbricado com a sua inclinação para o 
sonho, a esperança, o desejo de transformação, seu compromisso ético e 
suas experiências de vida.   Sua capacidade criativa e seu modo de 
intervenção constituem um tecido social que ajuda os sujeitos envolvidos 
a compreenderem e a extraírem forças emancipadoras dentro de uma 
realidade multiforme, contraditória e desafiadora (SOUZA NETO, 2011. p. 
53). 

 A presença de alguém que assuma para si os reais problemas da 

comunidade e, dessa forma, organize o processo de transformação ou libertação, 

é ponto central para que tal processo possa, de fato, acontecer.   O Educador 

Social traz consigo essas condições e, na Sociedade Santos Mártires, o Padre 

Jaime Crowe e os seus colaboradores, assumem essa função.    

 Os relatos abaixo apresentam a pessoa do Padre Jaime Crowe dentro 

dessa perspectiva, demonstrando a sua importância para toda a transformação 

que a região do Jardim Ângela experimentou. 

[...] Não... completamente... de jeito nenhum!  Não... 
Ezaques... de jeito nenhum nós estaríamos, hoje, nessa 
realidade que estamos aqui hoje!   Isso eu tenho certeza!  
Podia ter melhorado um pouco mas, do jeito que está hoje, 
não! De jeito nenhum! [...] mas, aqui, não teria condição 
nenhuma de nós chegarmos às condições que temos aqui 
hoje.   Não chegava.   Podia, até, ter melhorado mas... sem 
ele – como você acabou de falar – se ele não tivesse vindo 
pra cá, o que eu acho, é que o bairro não estaria hoje nessa 
situação.   De jeito nenhum!   [...] eu digo pra você uma 
coisa: eu acabei de falar pra você, veio uns padres aqui, que 
foi dividido a Paróquia, hoje por aqui, que não chegam nem 
aos pés dele, entendeu?   Não chega nem aos pés dele!   
(relatos do Sr. Raimundo Cardoso Santana, Agente de 
Pastoral da Paróquia Santos Mártires). 

 

[...] Não! De jeito nenhum!   Só se viesse outro da mesma 
natureza do Padre Jaime.  Porque senão, de jeito nenhum!   
O Jardim Ângela é um bairro... privilegiado!  Que deve o 
que é ao Padre Jaime? Mas devedor muito!   Padre Jaime, 
ele transformou isso aqui!   Então, nós da região do Jardim 
Ângela devemos muito, mas muito ao Padre Jaime mesmo!   
E, até, eu fico pensando o seguinte: “o dia que esse homem 
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aposentar!   Será que vão ter outro? O trabalho tem que 
continuar!   E se não vir outro da mesma natureza?”   Porque 
todos que vieram não tem a mesma natureza!    Todos esses 
outros que vieram aí, na divisão das Paróquias, nenhum tem 
a mesma mentalidade dele.  [...] Eu digo o seguinte: “Padre 
igual a Padre Jaime é uma raridade!”   (relatos do Sr. Ilzon 
Soares dos Santos, Agente de Pastoral da Paróquia Santos 
Mártires). 

 A Evangelização, principal missão da Igreja, não pode ser um processo que 

acontece à margem da vida real das pessoas.   O objetivo final, que é o Céu, não 

pode se desvencilhar do compromisso concreto com a vida que acontece aqui e 

agora e, com aqueles (as) para os quais essa “Vida Plena” (cf. Jo 10,10) esteja 

sendo negada ou diminuída.    O relato do Sr. Ilzon nos revela esse compromisso 

do Padre Jaime Crowe com as pessoas, sobretudo os pobres. 

[...]   A fé e a paixão pelo ser humano, pela vida. Ele luta pela 
vida.  Eu me lembro, como se fosse hoje, o Dom Fernando 
celebrando aí, a missa por aí e, ele falou: “Padre Jaime, 
quem não conhece – porque às vezes tem pessoas que só 
vêem nesse dia – quem conhece Padre Jaime é um homem 
assim: alguém ficou sabendo que fulano não tem moradia, 
ele vai atrás e fala: “esse vai ter moradia!”   Não importa 
onde é mas, ele vai buscar um lugar pra ele se esconder do 
sereno; “fulano não tem comida!”  Ele vai ter comida!   Então 
essa é a briga dele, sempre foi!    

O senhor acha que isso é movido pela fé que ele tem ? A 
experiência de Deus que ele tem?    Exato!   Pela fé que ele 
tem e pela paixão que ele tem pela vida.   Porque pra 
defender a vida, ele – até ontem nós estávamos discutindo 
aqui sobre aquele caso da Eloá lá, o rapaz lá... Aquele lá não 
tinha que ter direito a julgamento... já não provou que ele 
matou, então tinha que condenar, acabou a conversa, 
condenar 30, 40 anos e pronto.    Daí, ele falou assim: “O 
pior bandido, ele tem direito de defesa!”   Então quer dizer: 
“Ele está defendendo a vida,   e é a realidade.   Só que ele, 
eu digo a você: “eu acho que está errado!”    Mas, ele, não!   
Na visão dele!   Eu sei que ele está certo, entende?  Só que 
a gente não consegue mudar!   Pra mim, ele é um espelho 
de vida, um exemplo.   [...] Eu falava com ele aqui, ontem à 
noite aí, ó, as pessoas só sabem que ele é padre quem 
conhece porque caso contrário, não!”   Ele está sempre 
brigando pelo ser humano!   Pela vida!   E, ele, tem uma 
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coisa, aqui, por exemplo, na secretaria, se chega uma 
pessoa pedindo qualquer colaboração, não se faz pergunta 
sobre qual religião você é, não tem essa história!   Se pode 
ajudar, você pode ser ateu, você pode ser macumbeiro, pode 
ser o que for, se tiver alguma coisa, você vai ser ajudado 
porque você é um ser humano.   Não estamos lidando com 
gente da religião, não!   É essa a mentalidade do Padre 
Jaime!   Que, essa eu aprovo!   Realmente, você tem que 
ajudar é o ser humano, independente se ele é vagabundo, se 
ele é macumbeiro... se ele está com fome, você tem que 
matar a fome dele, ajudar ele no que for possível, 
independente de qualquer situação!   E é assim que o Padre 
Jaime age!   Padre Jaime e Padre Eduardo, né?   [...] Ele é 
referência   (relatos do Sr. Ilzon Soares dos Santos, Agente 
de Pastoral da Paróquia Santos Mártires). 

 A persistência no trabalho iniciado, somado à capacidade de dialogar com 

os diferentes setores da sociedade e, também, das Igrejas marcam a vida do 

Padre Jaime Crowe em sua atuação no Jardim Ângela, facilitando o processo de 

mudanças tão desejado por todos os seus moradores.   Cabe destacar que a 

Pedagogia Dialógica é uma constante nesses trabalhos comunitários que têm por 

finalidade a libertação, é uma recusa da opressão. 

 Talvez, para ficar clara essa dimensão do Diálogo poderíamos trazer a ideia 

de Freire (2000. p. 36). quando descreve:   

Eu me lembro de experiências de minha juventude, em outras favelas de 
Olinda ou de Recife, dos meus diálogos com os favelados e faveladas de 
alma rasgada.   Tropeçando na dor humana, nós nos perguntávamos 
entorno de uns cem números de problemas: Que fazer enquanto 
educadores trabalhando em contexto assim?   Há mesmo o que fazer?   
Como fazer? O que fazer? 

 Acreditamos que o Padre Jaime Crowe se fez e continua se fazendo essas 

mesmas questões apresentadas por Paulo Freire em seus diálogos com a 

Comunidade.    Me pareceu nas entrevistas com ele e com a Comunidade que 

essas questões emergem a cada momento e, por isso, eles estão sempre criando.   

Os tropeços e os encontros com a dor humana mobilizam a criação e a busca da 

transformação. 
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[...] E o Jaime quando veio pra cá – eu me lembro – na 
Diocese que me perguntou o que eu achava da vinda dele 
pra cá e, a minha resposta foi que eu via aquilo como um 
presente de Deus.   Eu já conhecia o trabalho deles lá no 
Embu das Artes e, aquela dedicação que o Jaime tinha, a 
persistência dele que quando ele tem uma meta, enquanto 
ele não consegue atingir essa meta, ele não desiste. Isso é, 
eu acho, uma grande característica que eu vejo no Padre 
Jaime.   E outra coisa que eu vejo muito nele é a facilidade 
de dialogar com todos os outros segmentos religiosos.   Ele 
não tem dúvida nenhuma em abrir a igreja, o espaço aí pra 
Pastores, outros segmentos de religião pra discutir juntos a 
questão da vida.   Porque, acho isso muito importante, 
porque se você está defendendo uma vida todos os meios 
que contribuam para ter uma vida digna , acho que são 
importantes e ele tem isso muito claro.   Às vezes, ele é um 
pouco polêmico, tem, também, as suas opções políticas e, às 
vezes, isso aí causa... assusta algumas pessoas mas... eu... 
o Jaime é aquele tipo de pessoa que é o que ele é.   Ele não 
mente.   Ele é uma pessoa super autêntica e ele não 
esconde aquilo que ele é. [...] Agilizou!  Ele foi o grande 
modificador disso aqui!   Ele é um símbolo!   Tanto é que ele 
é respeitado por todos!   Pode ter algumas divergências mas, 
ele é respeitado por todos!   As pessoas, por exemplo, as 
pessoas envolvidas com outras formas de ganhar dinheiro, 
os traficantes, por exemplo, respeita o Padre Jaime, tem 
respeito pelo Padre Jaime.   Padre Jaime sai a qualquer hora 
da noite e passa em qualquer lugar.   Então... é claro... está 
na proteção de Deus porque tem obras. 

O que faz o Padre Jaime ser assim, esse Padre 
diferenciado?   Eu acredito que o Padre Jaime já vem de 
uma grande luta desde a origem, da Irlanda.   Pelo fato, 
daquela época dos conflitos, dos irlandeses com a Inglaterra, 
todas aquelas lutas de lá; o fato dele ter sido trabalhador de 
fazenda, trabalhador rural, ele conhece bem a situação das 
pessoas.   [...] Porque ele viu que aqui estava precisando 
e[...] uma região, totalmente, de pessoas excluídas e, ele 
tinha esse objetivo que é a inclusão.   É essa a impressão 
que eu tenho!   [...]  Outra coisa que quando nós 
conversamos sobre o Fórum em defesa da Vida, as pessoas 
perguntavam pra gente se a gente não tinha medo de morar 
aqui.   Você está aqui desse jeito, você tem medo de morar 
aqui.  A gente dizia que não e o Padre Jaime tinha essa 
mesma filosofia: não adianta você fugir do problema.   Eu 
acho que se ele está aí, você tem que tentar resolver e, não, 
fugir do problema.   Quantas pessoas que? Quantas 
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mudaram?   Conheço muitas pessoas que mudaram mas 
retornaram com o trabalho e a segurança que eles viram no 
Padre... então, retornaram!   Não adianta você fugir do 
problema!   Ele está aí, você tem que tentar resolver!   Essa 
filosofia, né?  Não fugi do problema... o problema tem que 
enfrentar!   Muito bom isso aí! (relatos do Sr. Fabiano Stevan, 
Agente de Pastoral da Paróquia Santos Mártires). 

 No depoimento, percebo sempre uma indignação do Padre Jaime Crowe e, 

essa indignação diante do sofrimento humano lhe faz perguntar sempre: “Estamos 

à favor de quem e contra quem?”   De suas leituras e reflexões do Evangelho e da 

compreensão dos Documentos da Igreja, ele sempre deixa a entender ou dá a 

entender que está sempre à favor da vida e contra as práticas de injustiça e de 

negação da vida.   Percebemos nele e na Comunidade que algumas de suas 

perguntas e questionamentos, por caminhos diferentes e percepções bem 

próximas, são as mesmas indagações de Freire, Dussel e Gramsci: como acabar 

com as relações de opressão e de subserviência para que a vida não seja mais 

negada e que a justiça seja uma constante nas relações humanas? 

 Mudar e criar novas concepções de mundo é difícil mas é necessário 

mudar.   Deus nem a natureza não nos criou dessa forma mas para termos uma 

convivência amorosa, leve, esperançosa, provocativa e corajosa fundada na 

confiança entre os seres humanos e rompendo com as práticas e concepções que 

negam a vida.  

 Há uma certa unanimidade nos depoimentos em afirmar que se não fosse a 

chegada do Padre Jaime e o trabalho desenvolvido sob a sua liderança, até 

poderia ser que o Jardim Ângela tivesse experimentado algum tipo de 

transformação porém, não do tipo e na velocidade que o processo (com a 

presença e ação do Padre em questão) pôde experimentar. 

[...] Eu não sei... eu acho... que é um instrumento de Deus.   
O senhor acha que ele é um instrumento de Deus?   É... 
Daí, ele se permite isso?   Ele se permite isso: ser um 
instrumento de Deus, à luz do Concílio Vaticano II.   Acho 
que ele se entregou pra fazer esse trabalho, né?   Ele não 
gosta muito que a gente fale dele assim, não mas... a gente 
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vê isso nele!   Eu acho que ele é um verdadeiro instrumento 
de Deus!   É um cara iluminado!   Sabe perceber as coisas, 
sabe como ir atrás das coisas, como conduzir os fatos.   
Essa é a impressão que eu tenho!   Se ele não viesse, se ele 
não estivesse aqui, eu acredito que ... são 25 anos, né ? 
dessa transformação – senão fosse ele aí, eu acredito que 
nós estaríamos naquela mesma situação da grande violência 
que acontece em outras partes do Brasil, tipo Rio de Janeiro, 
que agora está se modificando e, outros bairros de São 
Paulo. 

[...] Olha... particularmente, eu acho que existe sim uma 
coisa feita á luz do Evangelho.   Só tem que o Jaime, 
estrategicamente já, ele não entra assim em questões 
religiosas.   [...] Saber acolher!   Saber acolher!   Qualquer 
tipo de ONG que vem aqui procurar o Jaime, ele atende e dá 
espaço pra se reunir.   O senhor acha que é devido a quê?   
O que gera essa diferença?   O próprio Evangelho.   O 
Próprio Evangelho: saber acolher todos sem distinção e, ele 
sabe fazer, muito bem isso!   E isso acaba passando pra 
todas as pessoas aqui... acaba passando!   Embora, muitas 
pessoas nem percebam mas, no fundo ... influencia? No 
fundo, influencia!  O senhor acha que todas essa pessoas 
que trabalham hoje, aqui diretamente na Paróquia e na 
Sociedade Santos Mártires, elas têm isso como fio 
condutor ... É... tem isso como fio condutor e a segurança 
de estar com alguém que, realmente, quer o bem-estar das 
pessoas!   E, aí, no ponto zero disso tudo, o senhor acha 
que está essa experiência de Deus?  É... o Padre Jaime, é!   
Essa experiência!   É isso que faz o Padre Jaime ser uma 
pessoa diferenciada?    E muito!   E muito?    Muito!   
Quantas pessoas, às vezes – comentários que a gente ouve 
quando a gente vai ... – se tivesse, aqui na região uns 4 ou 5 
Padres da linha do Padre Jaime , as coisas, aqui teriam ido 
mais rápido.   É a avaliação que o povo faz!   Inclusive 
pessoas de outros segmentos religiosos.   Outros segmentos 
religiosos não têm preocupação nenhuma... às vezes quer 
fazer um encontro, num espaço difícil ou toma um lugar e 
dizem: “Ah, não!   Vamos lá falar com o Padre Jaime!” e, ele , 
tem respeito pelos outros segmentos religiosos.”   Isso é 
muito interessante   (relatos do Sr. Fabiano Stevan, Agente 
de Pastoral da Paróquia Santos Mártires). 

 Os relatos mostram, também, que o que faz o Padre Jaime ser o que é e 

fazer o que faz é a sua estreita relação com Deus, com os Evangelhos.   A fé 

produzida em sua vida pelo encontro com o Deus revelado na Palavra é o grande 
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motor impulsionador da vida do Padre Jaime.   É essa experiência com Deus que 

o faz ter um “amor incondicional para com o ser humano” , visto por ele, como 

“imagem e semelhança desse mesmo Deus”.   É no território concreto aonde 

existem dores, sofrimentos e negação da vida mas, não é somente um território 

qualquer, ele tem um nome: Jardim Ângela, constituído de pessoas, de pobres.   É 

nesse lugar que o Padre Jaime Crowe realiza a sua missão de atender esses 

irmãos e irmãs. 

A questão dos pobres não é apenas uma parte do problema da 
evangelização ao lado de muitas outras.   É o desafio único diante do 
qual todos os demais empalidecem.   Ela é o critério básico que permite 
avaliar todo o resto da evangelização; é a questão fundamental da qual 
todas as outras dependem.   Deus julga a autenticidade da Igreja pela 
sua maneira de tratar os pobres.   Se todo sistema de evangelização não 
gira ao redor dos pobres, é falso e espiritualmente ineficiente, ainda que 
possa conferir grandes poderes humanos.   Mesmo que permita acumular 
um grande poder temporal, a Igreja perde a sua razão de ser e o ser 
caráter, a sua missão.   Torna-se um empresa religiosa, que pode ser 
poderosa, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo.   A 
questão dos pobres não é um tema próprio de uma época, como se a 
opção pelos pobres pudesse ser uma moda temporária e como se não 
fosse o nó da questão, o critério de fidelidade a toda a história da 
salvação desde as origens do povo de Israel (Comblin, 2002. p. 11). 

 A presença de alguém que sinta a dor do povo e se solidariza com o 

mesmo proporciona a tão sonhada transformação social.   A capacidade de 

organização da Comunidade, com suas diferentes faces e atores, possibilita 

alcançar tais objetivos.  

[...] A partir dessas considerações tenho a afirmar que: O 
distrito do Jd. Ângela é hoje um dos que possui maior oferta 
em políticas públicas de saúde o que resulta sobretudo da 
luta local. [...] Com certeza Pe. Jaime influencia a presença 
de políticas públicas no Jd. Ângela. No momento a questão 
da mobilidade urbana tem centrado as discussões locais e 
com o governo, em todos os momentos em que Pe. Jaime se 
pronuncia perante autoridades. Começa a ser pleiteada a 
constituição do Jd. Ângela como uma nova subprefeitura 
uma vez que sua população já atinge a quase 300 mil 
habitantes numa área de 37,4km² e 7.899 hab/km². Uma 
ocupação de baixa verticalização e múltiplas moradias 
precárias;   a Sociedade Santos Mártires tem forte 
articulação com movimentos sociais da zona sul, intensa vida 
política, social com lideranças locais. Entendo que é uma das 
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poucas organizações sociais da cidade de São Paulo que 
embora tenha iniciativa doutrinária-religiosa seja distinguir e 
lugar pelo direito de cidadania;   De momento não tenho 
críticas a apresentar. Pe Jaime nos parece bastante 
respeitoso entre os lideres religiosos sendo por eles 
reconhecidos, bem como, os reconhece. Via de regra é 
pouco falante em encontros coletivos. Todavia ao se 
expressar é quase sempre contundente em seus argumentos 
o que exige a reflexão dos presentes. [...] Portanto entendo 
que a fragilização não é  propriamente do Estado mas do 
usuário como cidadão, sujeito de direitos (relato da Prof. 
Aldaíza Sposati, Professora da PUC/SP). 

 A movimentação do cristão em direção à luta pelos direitos sociais deve ser 

uma clara conseqüência do seu desejo de fidelidade ao projeto de Jesus revelado 

nos Evangelhos.   A luta social, sem o real embasamento evangélico, pode se 

perder no caminho e produzir um certo desânimo quando não se percebe frutos 

concretos. 

A opção política dos cristãos deve decorrer dessa opção teológica.   Os 
cristãos e cristãs são chamados a transformar essa realidade injusta e, 
alicerçados na gratuidade de Deus, fazer que essa decisão teológica se 
torne radicalmente política, ao preservar o humano que está sendo 
destruído na pessoa dos pobres e excluídos.   Na busca de meios pra 
implementar um projeto de sociedade em que caibam todos, os cristãos e 
cristãs são convidados a colaborar na descoberta e incentivo de políticas 
e práticas políticas que defendam a vida dos pobres e excluídos, como 
também da natureza ameaçada (Ferrraro, 2011. p. 44). 

 Essa perspectiva religiosa, cristã fornece o elemento que marca a atividade 

do Padre Jaime Crowe em favor da transformação social no Jardim Ângela.   Essa 

característica é percebida por todos quantos a ele se aliam pois, ela não é um 

detalhe que possa passar despercebido mas, faz parte do seu ser, envolve toda a 

sua vida e, conseqüentemente, todas as suas atividades. 

 A entrevista da professora Norma nos oferece um novo dado: a liderança 

do Padre Jaime Crowe marcada pela concepção de mundo e de homem que ele 

possui.   A ideia de um mundo feito para todos e, a ideia de homem feito à imagem 

e semelhança de Deus e, portanto deve ser defendido quando ameaçado dão o 

norte do seu trabalho. 
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[...] que há um diferencial, no meu modo de compreender... 
há um diferencial na Sociedade Santos Mártires que é esta 
liderança do Padre Jaime, que é uma liderança com uma 
concepção que é abrangente e larga.   Ela abarca uma visão 
de mundo, de homem que tem uma perspectiva que é 
emancipatória mas... eu gosto, sempre, de usar com muito 
cuidado essa palavra porque aquela gente está tão aquém 
de uma perspectiva, enquanto gênero humano que, parece 
até uma bobagem, se a gente conseguir relativizar o termo 
emancipação no sentido de que as pessoas deste pedaço da 
cidade, ela vivem com ... elas vivem o cotidiano, a 
sobrevivência no cotidiano é tão tensionado que não... que a 
satisfação dessas necessidades, que são necessidades 
vitais, básicas, são as necessidades de se alimentar, de ter 
um trabalho ou de ter educação, de ter saúde é... já é, uma 
perspectiva emancipatória... emancipatória dessa condição, 
que é uma condição que eu diria de violação de direitos 
humanos porque, se a gente for pegar lá os direitos 
humanos... essas pessoas vivem a violação dos direitos 
humanos porque elas não têm trabalho, elas não têm acesso 
à educação, elas não têm acesso à saúde, elas não têm... 
então, é uma violação... então, quer dizer, quando você 
pensa nessa perspectiva de liderança do Padre Jaime sob 
essa concepção, você tem um diferencial   (relatos da 
Professora Norma Braz, USP/Santos). 

 Podemos afirmar que as áreas do conhecimento que fundamentam o nosso 

trabalho têm por base essa concepção nova de mundo e de homem e, por conta 

disso refletem e buscam soluções que possam viabilizar as transformações tão 

necessárias para que as pessoas possam ter a sua dignidade humana preservada 

e, suas necessidades básicas, satisfeitas.   Nesse sentido, Padre Jaime Crowe e 

sua Comunidade, com o trabalho que desenvolvem no Jardim Ângela, nos 

oferecem a possibilidade de ver, na prática, como esse movimento transformador, 

emancipatório do sujeito ocorre.  

 As questões são: do que estamos falando? De quem estamos falando? 

Porque estamos falando?   A atividade do Padre Jaime Crowe é uma atividade 

esperançosa, otimista no sentido gramsciano, não é ingênua de pensar num 

otimismo ou numa esperança que fortaleça a opressão mas num otimismo e numa 
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esperança operativos, fundados numa práxis libertadora.   É um movimento que 

mobiliza, que marca posição. 

 Os trabalhos sociais que dão certo necessitam ser divulgados pois, esses 

espaços não são conhecidos do grande público.   Às vezes, pessoas e grupos 

buscam realizar alguma ação em favor da libertação e da transformação social 

mas, acabam perdendo força na medida em que o tempo passa.   Por isso, a 

professora Norma enfatiza a importância do trabalho desenvolvido pelo Padre 

Jaime Crowe e sua Comunidade ser potencializado, no sentido de torná-lo 

acessível de modo que outros possam beber do conhecimento acumulado pela 

Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires. 

[...]   uma vez Padre Jaime falou pra mim: “É... eu não sei até 
que ponto nós não tínhamos que ir trabalhando numa 
perspectiva mais formativa, de formação e, menos 
diretamente, na ação...”   E, hoje, eu tendo a concordar um 
pouco com essa perspectiva porque eu acho que essa 
liderança, ela tinha que ser potencializada – até como uma 
interlocução permanente – porque eu acho que há um 
conhecimento, um acúmulo, há uma ... há toda uma lógica, 
que foi desenvolvida nesses – acho que mais de 40 anos da 
Sociedade Santos Mártires – que não pode ser 
desperdiçada, entende? e que responde, sim, a isso que 
você pergunta, responde a uma outra perspectiva... eu 
acredito que as tensões, elas levam a uma apropriação e a 
um sentido, que é um sentido de uma cidadania ativa: os 
fóruns pela vida, em defesa da vida... os fóruns que são 
criados... os tribunais populares... há uma... se eu fosse hoje 
pensar, eu diria que é uma oficina criativa de transformação 
daquilo que é apreendido, das questões sociais que 
emergem e, numa perspectiva de criatividade, de uma 
criatividade potente, de busca de articulações, de dicas, de 
engajamentos políticos para respostas... mas, respostas que 
não estejam divorciadas das raízes dos problemas... porque 
se você pensar do gabinete, você não consegue alcançar... 
você tem que estar ali... é uma solução que emerge 
localmente... em tempos globais, você tem que pensar 
localmente para que você possa... é um erro você achar que 
você pode ter respostas gerais e que os problemas são 
homogêneos, igualitários... não são... se você não chamar... 
se você não tiver essa comunidade num diálogo 
permanente... acho que a metodologia da Sociedade Santos 
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Mártires é muito acertiva, que é a dialogicidade, é um diálogo 
permanente, é um canal aberto e... eu acho que assim... 
essa formação, ela não poderia... por isso que eu  digo que 
eu acho que é uma interlocução que teria que, inclusive, 
espraiar-se para outros... irradiar-se   (relatos da Professora 
Norma Braz, USP/Santos). 

 Paulo Freire enfatiza a necessidade do Diálogo como único caminho para 

um aprendizado que favoreça a conscientização e, conseqüentemente, a 

transformação do indivíduo e do seu meio.   A troca de experiências entre sujeitos 

ou entre grupos possibilita avançar no processo da lutas em favor das Políticas 

Públicas.   A Paróquia e a Sociedade Santos Mártires possui uma história de 

sucesso nessa perspectiva e, tornar a sua história conhecida ajudará muitos 

outros grupos sociais. 

 A presença do Padre Jaime Crowe no Jardim Ângela foi fundamental no 

processo de transformação social que a região viveu nas últimas décadas.   Ele 

pode ser considerado um protagonista desse processo na medida em que, 

percebendo a realidade de dor, sofrimento e morte do povo, reflete e busca 

soluções possíveis – sempre em comunhão com muitos outros – para promover 

as mudanças, exigindo do Poder Público que se faça presente e cumpra o seu 

papel. 

[...] Hoje, eu não tenho nenhuma dúvida para dizer que 
algumas pessoas, fazem, sim, diferença!  Fazem... isso é 
inevitável... sabe... quantas pessoas geniais em algumas 
áreas do conhecimento tivemos?   Quer dizer... se pegar as 
artes, as ciências, na Política... seja qual for a área... nós 
temos... essas pessoas foram geniais em suas áreas, elas 
fizeram uma diferença e, elas são referências e, por que nós 
não vamos reconhecer isso?   É uma estupidez não 
reconhecer isso.   Então, eu não tenho dúvidas de que o 
Padre Jaime e o Padre Eduardo – o Padre Eduardo, ele 
sempre foi uma eminência parda ali, foi uma... – mas eu não 
tenho dúvida que a influência dele, também foi uma 
influência importante desse processo... ele sempre... ele 
sempre com aquele... muito diferente... muito diferentes 
mas... então, eu não tenho dúvidas, inclusive, é... o fato do 
Padre Jaime ser irlandês (risos) faz muita diferença porque... 
tem uma alegria, né? tem uma disposição que é diferente, é 
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a persona, a luz dele, que é dele e que é, sem dúvidas 
contagiante... eu acho que ele... o trabalho dele, um trabalho 
que é reconhecidamente, que tem uma marca aí e, que ele 
sempre foi muito vigilante, também, com esses... esses 
princípios.   Eu lembro de muitas ocasiões, de muitas 
discussões de trabalho e que ele sempre pontuou, com 
clareza, nunca deixou escapar as questões que ele 
considerava essenciais, de direção... então, isso denota que 
ele esteve, sempre, muito atento a esses valores, esses 
princípios, ele nunca abdicou de sua visão, da sua clareza, 
da sua lucidez e do seu compromisso.   Eu acho que isso 
sempre foi uma marca e, como isso foi sendo é... vamos 
dizer assim, como essa marca foi se difundindo – primeiro, 
no interior da própria Sociedade Santos Mártires e, depois, 
espraiando-se – ele foi... eu acho que ele sempre teve muito, 
muita clareza das responsabilidades e dos compromissos e, 
eu acho que isso foi sempre uma coisa muito positiva e, uma 
capacidade de diálogo grande, né?  eu acho que ele 
dialogava... ele dialoga, ainda, com muitos e diferentes 
atores: com políticos, desde os próprios partidos, como com 
políticos mesmos, com empresários, como... e ... com o 
povo, com a população... eu acho que é uma personalidade, 
né? não é à toa que ele tem os prêmios que ele tem, o 
reconhecimento público que ele tem.   Acho que sim... acho 
que tem uma diferença... não tenho certeza... não poderia 
dizer porque a história é construção.   Essa história, ela... 
essa história, ela não poderia prescindir do Padre Jaime... 
seria uma outra história, talvez (relatos da Professora Norma 
Braz, USP/Santos). 

 Nestes últimos relatos, da professora Norma, vemos refletida a percepção  

da capacidade dialogal que o Padre Jaime possui com diferentes setores da 

sociedade e dos Poderes Públicos.   Todo esse diálogo nasce da percepção que o 

Padre Jaime possui das reais condições de vida das pessoas que estão naquela 

região do Jardim Ângela.   A partir dos anseios, das necessidades, da cultura 

local, o Padre Jaime vai promovendo a luta pela transformação das situações 

marcadamente de morte para situações onde a vida possa ser percebida, sentida 

de forma mais plena.   Tal trabalho está em perfeita sintonia com os ideais da 

Pedagogia Social que 

[...] privilegia, como eixo central, a descoberta dos matizes da matriz 
cultural dos sujeitos para delinear seus princípios pedagógicos o mais 
próximo da realidade do educando, através da dialogicidade, 
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considerando o seu saber, sua experiência, sua história, seus conflitos, 
seus sonhos, seus valores, suas crenças e aproveitando a oportunidade 
educativa para interpretar o mundo humanamente construído com 
elementos essenciais da cultura universal (GRACIANI, 2011, p. 200). 

 Os relatos dos entrevistados trazidos à luz nessa parte do trabalho nos 

revelaram o que eles pensam sobre o Padre Jaime Crowe e, sobretudo, trouxeram 

à tona a sua grande importância na transformação social da região do Jardim 

Ângela nos últimos 25 anos.   Todo o dinamismo da atividade transformadora 

desencadeada pelas ações do Padre em questão é percebido por todos como 

uma consequência de sua intimidade com o Deus da Vida, o Deus Libertador que 

o Livro do Êxodo nos apresenta com grande autoridade (cf. Ex 3).   A mística, a 

espiritualidade são marcas presentes em todas as atividades desenvolvidas pela 

Paróquia e pela Sociedade Santos Mártires o que faz desses trabalhos algo 

“diferenciado”. 

 Concluindo, podemos afirmar que, de acordo com os entrevistados, a 

chegada do Padre Jaime Crowe à região do Jardim Ângela foi fundamental para 

alavancar o processo de conscientização dos seus moradores e, 

conseqüentemente, promover a transformação social necessária.   A Experiência 

de Deus que o Padre Jaime faz em sua vida cotidianamente, o coloca nessa 

posição de promotor e incentivador dos mecanismos capazes de promover tal 

transformação social.   Movimentado por uma mística, por uma espiritualidade que 

o identifica com o Deus do Êxodo e o impulsiona a prosseguir nesse caminho de 

libertação dos seus irmãos e irmãs, Padre Jaime Crowe vai agregando ao seu 

redor outros homens e mulheres que, assim como ele, sonham e acreditam que 

um mundo novo é possível.   Todos os trabalhos desenvolvidos pela Paróquia e 

pela Sociedade Santos Mártires trazem, em seu DNA, essa marca. 

 O trabalho do Padre Jaime Crowe nos impulsiona a fazer uma leitura de 

mundo e compreender a nossa presença no mundo, o nosso testemunho no 

mundo.   Jesus dizia: “Vós estais no mundo mas não sois do mundo!”   Por isso, 

devemos ter posição:  
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“Se de um lado não posso me adaptar ou me converter ao saber ingênuo 
dos grupos populares, de outro lado, não posso, se realmente 
progressista, impor-lhes arrogantemente o meu saber como verdadeiro.   
O Diálogo que se vai desafiando o grupo popular a pensar a sua história 
social como experiência igualmente social de seus membros vai 
revelando a necessidade de superar certos saberes que, desnudando 
vão mostrando a sua incompetência para explicar os fatos.” (FREIRE, 
2000. p. 39) 

 Essa perspectiva é um jeito de ser Intelectual Orgânico, de ser Padre numa 

situação em que vivem milhares de descamisados, de pobres lutando para viver, 

como é o caso do Jardim Ângela. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após o longo caminho percorrido com esta pesquisa, onde tentamos 

compreender os possíveis impactos que uma experiência religiosa cristã pode 

produzir no ser humano de modo a transformá-lo num agente de promoção social 

no local em que está inserido, podemos explanar algumas considerações que, de 

modo algum, têm a pretensão de esgotar o assunto mas, ao contrário, querem ser 

um incentivo para tantos quantos trazem esse assunto como algo que é 

importante para a compreensão dos processos de aprendizagem, de 

conscientização e de organização e transformação social que acontecem na 

Comunidade a partir dessa experiência com o Deus revelado nas Sagradas 

Escrituras. 

 De acordo com a Palavra de Deus, todo aquele que faz uma experiência 

com o Deus ali revelado é impulsionado a prolongar, na sua vida, as ações desse 

mesmo Deus pois, “a fé sem obras é morta nela mesma” (cf. Tg 2, 17).   Nesse 

sentido, compreendemos a atividade do Padre Jaime Crowe no Jardim Ângela 

como sendo, de fato, uma consequência da sua fé em Deus, fé essa que nasce e 

se alimenta constantemente, da experiência que ele faz com esse Deus que a 

Palavra lhe revela. 

 Todas as ações promovidas pela Paróquia e pela Sociedade Santos 

Mártires são consequências de uma compreensão que o Padre Jaime Crowe 

amadurece a cada dia de que não é possível crer sem fazer o mesmo que Deus 

fez: colocar-se a serviço da vida para todos e, de modo particular, para aqueles 

(as) aos quais essa Vida Plena está sendo negada ou, no mínimo, desprezada. 

 Assim, movido por essa Fé, produto da experiência com Deus, Padre Jaime 

Crowe vai atraindo muitos outros homens e mulheres de boa vontade e que 

acreditam que um Novo Mundo é, de fato, possível e, refletindo sobre a realidade 

de morte que se abate sobre a Comunidade, vai construindo condições para que a 

mudança aconteça. 
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 Passos vão sendo dados e as pequenas vitórias vão abrindo caminhos e 

demonstrando que outros passos poderão ser dados: é a Caminhada pela Vida e 

pela Paz que gera o Fórum em Defesa da Vida que, por sua vez, se transforma 

num espaço de debate, de reflexão, de conscientização das reais condições de 

vida e da realidade e, automaticamente, em Comunidade, as ideias vão surgindo e 

as ações que podem transformar a realidade de morte, vão sendo promovidas. 

 Todas essas etapas que o trabalho da Paróquia e da Sociedade Santos 

Mártires cumprem,acabam por promover uma aprendizagem em seus membros 

que, não necessariamente, é uma aprendizagem como a que acontece nas 

Escolas, nos Espaços Formais de Educação mas, vai além dessa.   Poderíamos 

chamar tal aprendizagem de “Aprendizagem da Vida e para a Vida” ou, melhor 

dizendo, “Aprendizagem que favorece a construção de caminhos que conduzam à 

vida e, esta, para todos e plenamente!”   É aqui, que nos deparamos com a 

identificação desses trabalhos com a Pedagogia Social pois ambos querem 

promover tal conscientização e, por conseguinte, desejam resgatar a dignidade 

das pessoas que, por vários motivos, vem sendo destruída. 

 Ora, a Psicologia da Educação que trabalha com a criação de mecanismos 

que favoreçam a aprendizagem dos indivíduos não pode, em nossos dias, 

permanecer fechada às ações educativas que acontecem, única e 

exclusivamente, nos Ambientes Formais de Educação pois isso corresponderia à 

negação de que os processos de aprendizagem são diversos e, por sua vez, estão 

acontecendo em diferentes espaços e de diferentes formas.   É preciso ampliar os 

horizontes de atuação dessa área do conhecimento e, dessa forma, chegar aos 

lugares e às pessoas que estão promovendo verdadeiros processos de 

aprendizagem mas, muitas vezes, não são reconhecidos. 

 As reflexões trazidas à tona pelas “Ciências da Libertação” são essenciais 

para a compreensão dos trabalhos da Paróquia e da Sociedade Santos Mártires.   

Essas Ciências têm em comum a ideia de que, por um lado, é urgente a 

percepção dos mecanismos que promovem a opressão e, automaticamente, a 
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exclusão ou morte de tantos irmãos e irmãs e, por outro lado, nos apresentam 

pistas e caminhos que nos auxiliam na busca de soluções para os reais problemas 

sociais, favorecendo a luta pela transformação da realidade.   A Teologia da 

Libertação, a Psicologia da Libertação e a Filosofia da Libertação partem do 

reconhecimento da realidade de opressão, seguem pele caminho da tomada de 

consciência da situação geradora de destruição e morte para, dessa forma, se 

organizar para promover as mudanças necessárias naquele espaço. 

 Todo esse processo de transformação social exige a presença de alguém 

que assuma para si tal compromisso.   A Pedagogia Social e a Sociologia 

(Gramsci) afirmam que tal liderança é o Educador Social ou o Intelectual Orgânico.   

Essas pessoas partem da percepção da realidade, organizam a Comunidade e 

partem para as lutas que resultarão nas conquistas promotoras de melhores 

condições para todos. 

 No trabalho desenvolvido pelo Padre Jaime Crowe e sua Comunidade 

percebemos todas essas etapas acontecendo e, compreendemos, também, que a 

sua vida e, conseqüentemente, o seu trabalho pela transformação social do 

Jardim Ângela só poderão ser plenamente assimilados se postos à luz da sua 

Experiência Religiosa, da sua Experiência de Fé, da sua Experiência com o Deus 

do Êxodo, o Deus de Jesus Cristo e, mais ainda, no seu caso em particular, toda 

essa Experiência promotora das Transformações Sociais, ocorrendo via 

Comunidades Eclesiais de Base, via Igreja Católica Apostólica Romana, de onde 

emana a sua descoberta de Deus.  

 Ressaltamos que as hipóteses que nortearam a confecção de nosso 

trabalho, a saber: a prática cristã interfere no processo de socialização, 

convivência humana e aprendizagem, produzindo um tecido social; a experiência 

cristã tende a impulsionar o sujeito para a prática da solidariedade, do 

compromisso ético consigo, com o outro e com o planeta; a religião traz nas suas 

entranhas a ética do cuidar e junto um conjunto de valores que pode constituir as 

exigências de uma educação libertária; os princípios de uma pedagogia libertária 
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passam por opções para superar a relação entre oprimido e opressor e, que todo 

esse processo deve ser percebido como uma posição política, foram confirmadas 

na Vida e Trabalho Pastoral do Padre Jaime Crowe desenvolvidos a partir da 

Paróquia e da Sociedade Santos Mártires, na região do Jardim Ângela, um bairro 

da periferia da Zona Sul da Cidade de São Paulo. 

 Gostaríamos de retomar, aqui, os três princípios teóricos fundamentais que 

nortearam todo o nosso trabalho, a saber: a ideia de Gramsci de que quando um 

sujeito muda, ele altera o seu entorno e vice-versa; o princípio de Dussel ao 

afirmar que quando aqueles que têm a vida negada se organizam, inicia-se um 

processo de libertação e, finalmente, Paulo Freire quando defende que o papel 

fundamental do oprimido é libertar a si mesmo e àquele que é o opressor.   Todos 

esses princípios pudemos observar no decorrer dessa dissertação. 

 O trabalho do Padre Jaime Crowe e da Comunidade Santos Mártires 

mostraram como se pode iniciar um processo de libertação no sentido de formular 

políticas públicas para o seu território e para a cidade.    

 Por fim, entendemos que a libertação é um processo sempre feito e a ser 

feito.   Não quer dizer com isso que esse trabalho consolidou a libertação do 

Jardim Ângela mas é um momento desse processo.   Outras lutas deverão 

emergir e em outros patamares.   O desafio que se coloca é que se deve fazer 

outros estudos biográficos sobre a experiência comunitária para ampliarmos uma 

teoria analítica que dê conta da importância das experiências religiosas e 

comunitárias na construção de um tecido social e do que se chama hoje de cultura 

da paz. 
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ANEXO 01: Questões para o Padre Jaime Crowe 
 
 

01) Narre, detalhadamente, o seu Ambiente Familiar e o local aonde o senhor 
nasceu e cresceu: (com nome, data e local de nascimento) 
02) Como se deu a sua descoberta vocacional? E a escolha por uma Comunidade 
Religiosa Missionária? 
03) Como, quando e aonde se deu a sua Formação Específica? 
04) Como se deu a escolha pelo Brasil? Qual era o contexto histórico por ocasião 
de sua chegada aqui? 
05) Como foi a sua experiência no Brasil até o momento em que foi transferido 
para o Jardim Ângela em 1987? 
06) Como que o processo de democratização repercute na formação do seu 
trabalho social e, como o senhor lida com a perspectiva da Igreja que muitas 
vezes, nos parece, contrária à perspectiva da democracia? 
07) Como era a situação social, econômica, cultural e religiosa encontrada nesta 
Região do Jardim Ângela? 
08) Como o senhor e a Igreja iniciaram este trabalho de intervenção que hoje está 
consolidado na “Sociedade Santos Mártires”? 
09) Me parece que o nome “Sociedade Santos Mártires” junto com a perspectiva 
religiosa dá uma ideia de aceitação e fortalecimento do sofrimento das pessoas.   
Como esta perspectiva pode interferir na formulação de políticas públicas que tem 
um Estado que se confessa secular?   Como o senhor lida com essa contradição? 
10) O que o motivou e motiva na realização de tal trabalho nesta Região do Jardim 
Ângela? 
11) Olhando para toda esta história vivida pelo senhor, o que poderia ser 
destacado como Aprendizagem de Valor? 
12) O que o senhor poderia dizer, a partir da história descrita, sobre como a 
Religião contribui para a socialização da pessoa e da comunidade? 
13) É possível afirmar que a Religião contribui, efetivamente, para a construção de 
um Tecido Social? 
14) Com base na experiência do senhor com a Palavra de Deus, que conselhos 
poderia oferecer para a formação de Novos Agentes de Pastoral e Educadores 
Sociais? 
15) O senhor poderia oferecer uma orientação sobre como utilizar a Palavra de 
Deus e a Comunidade para influenciar as Políticas Públicas e Sociais? 
16) Há uma afirmação de um sociólogo (Max Weber) alemão que diz que os 
países de formação protestante são desenvolvidos e, os de formação católica, são 
atrasados.   Será que os trabalhos comunitários desenvolvidos pela Igreja no 
Brasil não contribui para o nosso atraso? 
17) A Teologia da Libertação - para outros a Filosofia da Libertação – mais do que 
uma espiritualidade ela tem produzido um desejo de vingança e não uma 
construção de cidadania.   Como o senhor vê essa afirmação em sua história? 
18) A questão da conversão do indivíduo não parece mais uma articulação e um 
fortalecimento do que nós chamamos, hoje, de neoliberalismo? 
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ANEXO 02: Questões para os agentes de pastoral, os coordenadores dos 
serviços representantes do Poder Público  

 
01) Nome, idade, formação acadêmica: 
02) Quanto tempo vive ou conhece a Região do Jardim Ângela? 
03) Como era essa Região antes da chegada do Padre Jaime Crowe? 
04) Houve alguma transformação social com a chegada do Padre Jaime Crowe? 
05) O que você acha que faz do Padre Jaime Crowe esse Padre diferenciado? 
06) De onde vem a inspiração, a força, a motivação para que o Padre Jaime 
Crowe seja como é e faça o que faz? 
07) Qual a sua impressão sobre a pessoa do Padre Jaime Crowe e seu trabalho? 
08) O Jardim Ângela seria o que é sem o trabalho do Padre Jaime Crowe? 
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ANEXO 03: Transcrição da Entrevista com a Fátima - Coordenadora da 

CAMP (Casa Abrigo “Maria da Penha” – Serviço Especi al de Acolhimento 

para Mulheres em Situação de Violência) 

(Entrevista concedida no dia 10/01/12, às 09:30h, no Salão da Comunidade São 

Sebastião) - Duração: 30 minutos e 27 segundos 

 

Eu sou a Fátima Maria Lopes Costa. É... minha origem é... eu sou do Ceará, de 

uma cidade chamada São Benedito e, eu cheguei em São Paulo em 82.   Recém 

casada, áa, meu esposo já morava aqui.   A gente casou e, eu vim pra cá.   

Depois, em 84 eu tive uma filha.   Em 87 eu vim pro Jardim Ângela e tive outro 

filho.   Então, tenho dois filhos e uma neta.   Então, chegando aqui em São Paulo, 

eu percebi porque, eu venho de uma família, também, muito católica que tinha 

aquela vivência, embora não tão comunitária mas de oração e, me incentivou a 

isso. Chegando em São Paulo, sentindo falta, eu fui procurar as Igrejas e, a 

princípio, eu morava no Jardim São Luis e ia em São Judas.   De tão... a busca 

era tanta e eu não encontrava.   São Judas do Metrô? Perguntei!  São Judas do 

Metrô! Respondeu!   Eu freqüentava lá, até porque eu gostava muito daquele dia 

28, dia de São Judas, e tal...   Quando eu vim pra o Jardim Ângela, que começou 

todo o movimento do Padre Jaime e Padre Eduardo chegando, as freiras que 

ajudavam também, né?   Me propuseram que eu fizesse parte do Grupo de Rua e, 

aí, eu entrei, pensando que era uma coisa bem simples, né? Ah, tudo bem!   

Quando eu vi, a minha vida estava envolvida na Igreja, né? Então, Grupo de Rua, 

onde a gente refletia, né? a questão social e criava campanha, campanha do 

verde... campanha do verde... naquela época a gente já tratava esse assunto. Na 

minha rua há muitas árvores plantadas que é fruto disso!”   E, por aí foi!   Eu fui 

entrando e, quando eu vi, eu já estava em Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, 

Pastoral do Dízimo e estava dentro.   Então, a Comunidade que eu participei foi ali 

no Jardim Kagohara, que hoje é a Paróquia Nossa Senhora da Aparecida, Nossa 

Senhora das Dores, na Comunidade Nossa Senhora  Aparecida.   E, ali, estava 

começando, né?   Tinha uma história já bem, já bem definida mas quando eu 

entrei no movimento e várias outras pessoas comigo, a gente foi, né? dando mais,  
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mais fermento e, quando a gente percebeu, havia mudança, tanto na questão dos 

jovens, o jovem se inseriu na Comunidade... é... coisa mais bonita!   É tanto 

Pastoral da Criança e tudo!   Quando... E, aí, eu me tornei uma líder lá dentro da 

Comunidade.   Eu e mais umas... 5 pessoas   que, a gente ia pensando, né? e 

procurando métodos melhores de como lidar com o povo, nesta visão do Padre 

Jaime que é construir mesmo, a cada dia se construindo e, respeitando o limite do 

ser humano que, uma coisa que é muito bonita do Padre Jaime é isso: ele... ele 

respeita o limite das pessoas!   Então, eu enquanto agente de pastoral poderia ter 

limites no sentido de, por exemplo: eu era exigente e queria a coisa daquele jeito!   

E, aí, criava uma situação e quando eu chegava pra ele, ele respeitava, ouvia mas 

não dizia nada e, eu dizia: “eu fui procurar ajuda, e aí?”  Só que depois, quando eu 

voltava, eu dizia: “Ele não fala mas, o calar dele diz muita coisa!”   Então, por 

exemplo, eu passei a exercitar isso.   Presta atenção: “Por que você tá fazendo 

isso?”    Então, eu ia rever, né? aquele meu papel e, passar a exercitar, mesmo, o 

respeito ao limite do outro.  É o que eu aprendi com o Padre Jaime.   Depois disso, 

então, aí tem que quando se respeita o limite, também se aponta saída, né? Você 

não precisa se limitar tanto.   Então, isso, também, ele deixa pra gente.   Você tem 

como, né? superar esses limites!   Penso: “Se lance em águas mais profundas, 

né?”   Então, isso eu aprendi com ele.   E aí nós, nesse trabalho da Comunidade, 

evoluiu bastante, foi muito legal, infelizmente, eu não vou entrar em detalhes, 

porém eu tive uma decepção muito grande, que eu cheguei a ser expulsa: eu e 

mais outras pessoas da Comunidade quando essa Paróquia foi dividida  (toque de 

celular).   Quando a Paróquia foi dividida aí, aí houve essa decepção!  Por que? 

Quem chegou, não entendia que os agentes comunitários, agentes ali, líderes, 

eles tinham autonomia de criar, de propor – claro que não era sozinha – era 

proposto junto com o Padre Jaime, era aceito por ele ou não, pra dar seqüência 

àquelas propostas, né?   Quando o Padre chegou, ele não entendeu muito e, aí, 

era um recém-formado, né? e, ele, não aceitou nosso movimento.   Nós, também, 

não aceitamos, né? porque vinha uma coisa muito de cima pra baixo e, acabou 

criando uma tensão, ao ponto de ele pedir pra se retirar (outro celular tocando) e, 

nós nos retiramos mesmo.   Comenta: “Eu sou procurada, tá? (por conta dos 
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celulares).   “Sou muito procurada!”    Então... e aí... tudo bem! Nessa época eu 

falei: “Putz!   Que Igreja é esta?   Até que ponto essa fé que me leva, me faz ver... 

acreditar neste Deus, né?   E, aí, eu chegava pro Padre Jaime, Padre Jaime ficava 

quieto e, como sempre, eu voltava, mas... Até chegou um ponto que eu disse: 

“Não! Deus, Ele existe, Ele está no nosso meio, inclusive em mim!”   Porque, 

olhando pra o Padre Jaime, tudo que ele viveu, experiências boas, desafiadoras 

também, e ele se mantém – eu digo! – eu também, por que não?   Não vou ser 

mais esta Igreja que eu estava mas, eu sou , agora, a Igreja mundo.   De fato, eu 

estou aberta a me “lançar em águas mais profundas” mesmo.   Tudo bem, então!   

Eu comecei a estudar!    Ou na época eu já era formada?   Mas, assim, 

acompanhando a Pastoral da Criança e da Saúde, eu fui tocada: “Vai estudar!   E 

escolhi, o Serviço Social!”   Daí, eu me formei em 2003 Assistente Social e, aí, 

claro que o olhar mudou, né? ampliou o olhar.   Como que eu vejo, hoje, uma 

criança que sofre, dentro de uma sociedade dessa... que os mais sofridos, eles 

são excluídos mesmo!   E, o Padre Jaime, ele, ele... acolhia a criança como que 

fosse um filho mesmo, né? e, eu peguei isso e, fui incentivada a agir, também, 

assim.   Então, comecei a trabalhar com a criança e a família, no sentido de 

levantar essas pessoas.   “Vocês são capazes de adquirir o seu próprio sustento!”   

Mas, como?   Era uma dificuldade tão grande que eu dizia: “Nossa, eu vou visitar 

uma pessoa e eu saio pior do que a pessoa!”   E, aí, eu chegava na irmã e dizia: 

“Irmã Fillis, isso não tem sentido!”   A pessoa está precisando de ajuda e, eu vou 

lá e nada?”  Ela dizia: “Sua presença, já é maravilhosa!”   “Ela já está se sentindo 

importante por ser visitada por você!”   Mas, pra mim não era tudo, né?   então, a 

gente começou a criar os movimentos, os grupos de mães, as crianças eram 

pesadas e a gente fazia reflexões bíblicas e, trazia, também, o social. Então, hoje 

eu encontro aquelas crianças que a gente pesava naquela época, trabalhando, 

estudando, sabe? Me dá uma satisfação que eu digo: “O mesmo que o Padre 

Jaime fez, eu consigo fazer, também!”   Atendo, né?  Aí, Assistente Social, fui 

coordenar um grupo que hoje se chama CCA, daqui da Paróquia, da Santos 

Mártires.   CCA na época era EGJ – já mudou de nome, né?   Então, na época, eu 

atendia 60 crianças, de 6 à 12 anos.   Estudando o Serviço Social, eu procurava 
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trazer ali, para aquele meio, este atendimento humanizado mesmo.   Então, eu 

trazia a criança, né? que eu atendia criança, que vinha com toda a questão 

complicada, complexa e, trazia a família, também, lá pra dentro.   Então, em 

reuniões, assim, de pais eu procurava trabalhar com eles, mais ou menos, o que 

eu trabalhava com a criança durante o mês e, era uma integração, assim, muito 

boa.   O serviço lá não tem Assistente Social porém, eu estudando, eu já trazia pra 

ali.   Quando eu me formei, 2003, aí continuei.   Esse trabalho ampliou mesmo, lá 

dentro e, em 2007, eu fui coordenar o Abrigo, hoje Abrigo “Maria da Penha”.   A 

minha ação religiosa, hoje, está nesta tentativa de reformular a Pastoral da 

Família, aqui na Paróquia mas, eu tenho a certeza que a minha ação de fé está lá 

dentro, no trabalho que eu realizo, atendendo mulheres que saem pra sobreviver – 

ela e os filhos.   Então, quando eu faço este atendimento, eu vejo Deus ali, 

chegando pra mim.  Perguntei: “Quando que esse trabalho começou? Você 

sabe? Aqui na Paróquia?”    Em 2007.   A Casa Sofia começou em .... não tenho 

certeza!  Perguntei: “Você é a primeira coordenadora desta Ca sa Abrigo?”   

Sou! Sou!  Respondeu!   Eu implantei lá o CCA e hoje, implantei o Abrigo.   

Começou em 2007, tá? com a demanda da Casa Sofia.   Porque a Casa Sofia 

identificou uma porcetagem das mulheres que ela atendia necessitava de um 

Abrigo porque ela chegava com questão muito séria que, dali, ela nem poderia 

voltar pra casa, porque ela estava correndo risco de vida mesmo.   Perguntei: 

“Quais são as situações mais comuns?”  Ameaça de morte, espancamento 

mesmo – a mulher chega espancada, tem mulher que chega lá com o rosto 

deformado, várias manchas no corpo, né – então, eu fiquei numa experiência de 

uns 7 meses na Casa Sofia pra me integrar ao trabalho, pra entender, de fato, o 

que acontece com a mulher quando procura ajuda e, lá em 2007, em julho, nós 

iniciamos esse trabalho pioneiro porque, existe, aqui em São Paulo, uma Casa, ali 

na Vila Resende que já vem, já é de bastante tempo, mas ela é da Coordenadoria 

da Mulher, é um Serviço Público e, nós, foi o primeiro da SMAS– Secretaria 

Municipal da Ação Social.   Então, essa... foi pioneiro mesmo!   Começamos um 

trabalho sem muito... não tinha muita noção do que que era não mas, no primeiro 

atendimento ali, já disse: “é um desafio possível!” A mulher espancada, com oito 
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filhos e um fugiu, um conseguiu fugir, menino que já tinha 15 anos e, essa mãe 

com 8 filhos, eu dizia, né? moça nova, acho que 31 anos e, a gente foi começar a 

pôr em prática porque o que tinha escrito pra gente ali fugia muito da realidade, 

né?   Então, nós fomos construir o atendimento com essa mulher.   O que primeiro 

nos vinha?  Essa mulher precisa ser assistida pela Saúde!   Encaminhar, todo 

mundo, pra Saúde!   Primeira coisa!   Depois... a questão psicológica que essa 

mulher trazia, de muita dor.   Encaminhamos pra Casa Sofia.   As crianças... a 

saúde demandava, olha, criança precisa de tal tratamento, encaminhar para todos 

os serviços de saúde especializados pra elas.   Mas, por outro lado, a gente via a 

dificuldade que era a criança romper com o pai e, essas crianças chorando e 

querendo o pai.   E, aí? Como é que fica, né? Então, a gente procurou entender o 

que estava por trás desta questão Violência, que fazia a mulher largar a sua casa, 

né? que é a sua casa, independente da estrutura que ela tenha, ela é sua casa.   

Largar tudo, o fogão dela, né? E, sair, procurando ajuda sem saber pra onde ia.   

E, eu dizia: “Bom, ela chegou aqui!   Ela não sabia pra onde ia mas ela chegou 

aqui! E nós? O que vamos fazer?”   Então, desse atendimento, a gente   traçar 

uma metodologia que, de fato, acolhesse essa mulher, considerando todo o 

desafio que ela vinha trazendo pra nós, né?   E, aí, nós fomos fazendo aquele 

acolhimento humanizado.  Essa mulher, ela estava num sofrimento tão grande que 

ela precisava ser ouvida e compreendida, sem julgamento que foi quando, a gente 

conseguiu, né? tê-la despojada mesmo, eu preciso de ajuda e é “isso que eu 

quero”.   Só que chegou um momento que, atendi mais, num prazo de 15 dias já 

estava com a casa lotada.  23 pessoas!   Você imagina que só essa já era 9, né? 

E são 20 vagas.   A Casa tem 20 vagas, atende 20 vagas e, as 20 vagas é a 

mulher com os filhos.   Então, logo, a gente já estava com a Casa lotada: cada 

uma com uma questão: abuso sexual, tudo ali tinha! E aí?Aí nós começamos a 

pensar, de fato, em estruturar um atendimento em rede.   Nós não teríamos 

pernas, se a gente não fizesse isso “tet à tet!”   Fui na Escola, conversar com a 

Diretora da Escola próxima pra dizer: “Esse Serviço é sigiloso! Nós precisamos 

desse trabalho, desse atendimento de vocês com o mesmo sigilo que nós temos!”  

Posto de Saúde fizemos a mesma coisa. Aonde a gente precisava, a gente ia “tet 
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à tet” pra falar, pra dizer olha a questão é essa pra ter, de fato, esse sigilo!   E foi 

muito bom!   A gente tem, eu... já tem aqui, municipalizada uma rede.  O SUAS 

tem uma terminologia lá, INTERSETORIALIDADE, a intersetorialidade não existe 

ainda porém, nós conseguimos fazer naquele pedaço, onde nós atuamos.   Com 

UBS, com a Escola, inclusive com a Coordenadoria da Educação a gente 

conseguiu fazer e, aí, esse trabalho foi se expandindo ao ponto de que hoje o 

Abrigo Maria da Penha tem um reconhecimento muito legal no trabalho que a 

gente faz.   Por que, qual o objetivo dele?   Fortalecer essa mulher pra ela 

recomeçar a vida.   Agora, você imagina que num prazo de 6 meses – que é o 

máximo que ela pode ficar – claro que se houver alguma situação mais 

complicada,  ela pode ficar um pouco mais – mas, ela saber que ali, ela vai chegar 

e vai sair e, ela romper todos os vínculos, familiares, ela não vai ter contato com 

ninguém enquanto ela estiver ali conosco.   Há menos que haja uma necessidade 

muito grande, que a gente avalia e, se for o caso, a gente entra em contato com 

uma pessoa da confiança dela: mãe, irmã... mas, ela vai ficar ali conosco isolada 

mesmo da família, romper o vínculo.   Então, ela vai construir o vínculo dela aqui 

na região, na escola, aí ela passa a trabalhar, também.   O objetivo é fortalecê-la 

pra que ela própria consiga, até financeiramente, se manter.   Perguntei: “Vocês 

conseguem isso, com grande número, nestes 6 meses p revistos?”   Eu posso 

dizer, avaliando, que 80% a gente consegue!   Respondeu!   80 %!   Algumas 

retornam para os maridos porque tem aquela coisa da co-dependência afetiva que 

é criada e  pra romper isso tem que ter uma vontade muito grande da pessoa em 

questão, né?   E, aí, a gente respeita também, se ela quer voltar...   A gente 

trabalha, demonstrando inclusive, a gente pega muito forte a Lei Maria da Penha, 

né?    Até conta a história da Maria da Penha, que foi uma vencedora, né? embora 

seja, hoje, paraplégica mas, a gente procura trazer! Pra quê? Pra que elas tenham 

força de ir em frente.   E, aí, eu pego com muita – eu e a equipe – a gente pega 

com muita valorização a iniciativa que ela teve, de largar tudo, que não é fácil, 

largar tudo com filho, sem saber pra onde vai.   Então, a princípio, quando ela 

chega, eu pergunto: “O que te motivou fazer isso?”   Ela responde: “Não sei! Eu 

queria viver!”   “Eu não sei o que que era: eu queria viver!”   “A minha vida estava 
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ameaçada e eu queria viver e sair com meus filhos, sem saber mesmo pra onde 

ía!”   “Graças a Deus, que eu cheguei aqui!”  Elas falam, né?   E, aqui, a gente vai 

aprendendo muita coisa!   Porque ali, entre elas, elas vão... elas são responsáveis 

pela dinâmica da Casa: da limpeza, organização, cuidar dos filhos... em todos os 

aspectos, a gente é, ali, os mediadores, né?   A gente vai mediando o tempo todo 

e, quando há necessidade, quando percebemos que há uma necessidade muito 

grande, a gente encaminha: psiquiatra, psicólogo... a gente faz o 

encaminhamento.   Perguntei: “Que vínculo tem esse Abrigo, essa estrutura 

do Abrigo que vem da Casa Sofia com a estrutura par oquial da Santos 

Mártires?  Tem alguma relação?  Como que a Paróquia  Santos Mártires 

auxilia, ajuda?”   Respondeu:  É por meio da ONG, da Sociedade Santos 

Mártires, então a Sociedade que é a Instituição que responde, né? responde 

mesmo.   Então, o Padre Jaime é o Diretor.   Ele é o Diretor do Serviço!   Eu sou a 

coordenadora e, ele é quem dirige.   Tudo tem haver: o Abrigo está aqui dentro.   

Não fosse aqui, a gente não teria essa força mesmo, de apoio.   Tem dificuldade 

que eu enfrento lá e, eu digo: “Ai meu Deus!   Eu preciso conversar com alguém, 

né?”  De vez em quando eu procuro o Padre Jaime pra contar alguma coisa que 

foge, né? tem hora que a gente precisa ter... então, eu procuro ele.   É 

maravilhoso!   Então, é assim: esse apoio espiritual que eu tenho enquanto 

coordenadora e, daí, os demais profissionais também, né? Porque aqui tem toda 

essa dinâmica espiritual, que eu acho que não espiritual igreja mas espiritualidade 

mesmo, forte e divina mesmo.   Que nos move, né? pra ver o outro como humano 

e, ai, independente de que classe social seja – porque ali, chega várias classes, 

né? – ali, todo mundo é tratado como ser humano que está querendo se refazer 

na vida e, quando se refaz, é maravilhoso!   Ontem mesmo, estava com um grupo, 

está com 5 mulheres hoje, na hora do lanche, assim, a gente estava 

conversando... já tem uma já procurando casa pra alugar, pra sair, e uma delas 

saiu e quando chegou falou: “Ah, dona Fátima, o que é que eu faço? Não consigo 

casa! Eu posso ir procurar lá pelo Jabaquara?”   Porque ela é da Saúde!  Ela vem 

da região da Saúde!   Eu falo: “Bom! Ai, você vai avaliar o teu risco, né?” (telefone 

toca)  “Não vou atender!”   “Então você vai avaliar o teu risco porque, de tudo que 
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você já viveu dentro de 6 meses no Abrigo, você já sabe qual é a sua auto-

proteção, porque hoje você não vai ter nenhuma de nós com você quando sair.   

Então, você vai se fortalecer para, de fato, se auto-proteger.   Porque a proteção 

de segurança que nós temos, a nível de município e de poder público, não 

garante!   Por mais que você tenha uma medida protetiva, é você mesma que tem 

que se proteger.  Não é? Então! Não sei se pro Jabaquara, não está se expondo!   

Aí, ela diz: “Obrigado, dona Fátima!”   Aí vai, já pensa outra coisa ...Mas, também, 

a gente trabalha a liberdade da pessoa, né? porque ela é que tem que saber que é 

ela quem vai fazer a escolha dela.   A gente está ali só para pontuar.   Então é 

assim: eu, enquanto coordenadora, ontem mesmo, também tive uma visita da 

enfermeira, da UBS que atende lá, ela falou: “Nossa Fátima...  a gente vem aqui, 

eu saio bem animada porque, as questões são muito gritantes e, eu chego aqui 

tenho harmonia, você está aí, atende a gente... o que está por trás de tudo isso?”   

Aí, eu digo: “É a certeza de que eu estou cumprindo uma missão! E, essa missão, 

com certeza, ela nem foi escolhida por mim, né? Acho que Deus me colocou aqui 

e eu avaliei e aceitei.   E, Deus me colocou aqui na pessoa do Padre Jaime, com 

certeza.  Porque, Padre Jaime, ele tem as ideias, ele cria, ele tem umas ideias que 

ele lança aquilo numa reunião, às vezes, e diz assim e, daqui há pouco, aquela 

ideia está acontecendo.   E, aí, eu fico pensando: O que será isso?   Ele tem, ele 

atrai as pessoas que comungam com o ideal dele”.   Perguntei: “O que você 

acha que é?   Essa capacidade dele de agregar as pe ssoas para um projeto 

que, a princípio parece tão absurdo?”   Respondeu:   “Pra mim, ele, de fato,  é 

um profeta, em... dentro da Bíblia, da história bíblica, ele é um profeta! Ele é um 

discípulo mesmo de Deus, de Jesus que está aí, assumindo de uma forma 

verdadeira, mas muito prática!   É visível! Não precisa ficar estudando, não! É 

visto! Você chegar no Abrigo hoje, você diz... é fato!   Chega na Casa Sofia... é 

fato...!   Acho que é um missionário, é tudo!   Esse olhar, né? – eu sou 

parapsicóloga também – então, quando eu vejo Padre Jaime assim com essas 

ideias, eu penso: paranormal, né? Uma paranormalidade fora do comum que atrai 

todos os outros paranormais com ele.   Pra fazer acontecer!”   Às vezes chego lá 

no Abrigo, que de fato  nós temos dois abrigos de crianças e o de mulher.   Todos 
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esses trazem um desafio e o maior desafio de todo trabalho social são esses 

abrigos e, você vai lá e vê que a criança está alegre, a criança está satisfeita, que 

a mulher está com sorriso, que a mulher está com auto-estima boa, a mulher 

está... então, é a realidade acontecendo, a realidade de uma espiritualidade que 

eu vou explicar é assim, dentro da história de vida religiosa do Padre Jaime mas 

que é anterior a isso, eu acredito que a família – pai e mãe – foi muito determinado 

em dizer: “O Ser Humano tem muito valor!”   Então,  Padre Jaime teve isso no 

berço, de que o ser humano tem valor; depois a vida religiosa apurou isso, né? e, 

está aí!   Então, pra mim, aqui com outro olhar da parapsicologia, Padre Jaime é 

um ser iluminado mesmo, como todos os seres são mas ele teve a oportunidade 

de, né? desenvolver isso com muita propriedade e, nos incentiva, também, a 

desenvolver.  Pra ter uma ideia, eu tive o sonho de estudar sempre.   Na família de 

9 filhos, né? na minha família.   Só que meu pai não tinha condição de pôr todo 

mundo pra estudar e não era eu... eu me sentia assim... por que que eu de 9 vou 

ter que estudar nas condições do meu pai? Também não me esforcei mas eu 

queria muito!  E quando, eu, em 97 retornei aos estudos, eu digo, “nossa, que 

coisa! Que maravilhoso é estudar, né?”   então, fiz um supletivo de um ano e meio 

e, em seguida, entrei na faculdade de Serviço Social, em 2003.   eu me formei e 

digo: “Tinha que estar aqui o Padre Jaime pra acontecer isso!”   E, aí, não só eu.   

Porque aí, eu estudei com a Bolsa do EDUCAFRO – você conhece? – que 

propunha: eu adquiri este bem mas, depois, reverter pro outro! E, em seguida, 

depois, ainda no ano que eu estava... acho que uns dois antes, eu montei um 

núcleo do EDUCAFRO lá na Comunidade que eu participava.  Infelizmente, oh... 

está tudo... acabou!   Mas, dali, no mínimo umas dez pessoas que estão aqui 

conosco se formaram também.   E quem passou por ali diz: “nossa, agradece de 

ter a oportunidade de participar daquilo ali.   Então, fico pensando: “essa coisa que 

o Padre Jaime tem, do respeitar o limite e abrir possibilidade, né? você é capaz, 

né?   E, aí, quem acolhe isso, vai longe!   Então, tem muitas pessoas aqui que 

estão nesse mesmo, que conquistou isso também.   Várias!   Várias!   Que assim, 

não é só,  a gente tem a satisfação da conquista! 
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ANEXO 04: Transcrição da Entrevista com Léa, Coorde nadora do N.P.J – 

Núcleo de Proteção Jurídica – Antigo CEDECA 

(Entrevista concedida no dia 10/01/12, às 10:15h, no salão da Comunidade São 

Sebastião) - Duração: 33 minutos e 14 segundos 

 

Meu nome é Lea Maria de Novaes Chaves, eu fui diretora de escola pública por 15 

anos, professora e, numa dificuldade na escola eu vim participar do Fórum em 

Defesa da Vida, isso há 15 anos atrás.  E, daí, eu conheci melhor o Padre Jaime. 

Já ouvia falar sobre ele mas, passei a conhecê-lo melhor e, me entusiasmei pelo 

trabalho que era desenvolvido aqui.  Através do Fórum em Defesa da Vida eu 

fiquei conhecendo as dificuldades, as grandes dificuldades do Jardim Ângela, num 

período de muita violência, muito assassinato, um número excessivo de 

assassinato, a ponto desta região ter sido pela ONU – levantado, aí, pelas 

pesquisas – como a região mais violenta do mundo e, isso, assustou muito o 

Padre Jaime, como liderança deste local e, a partir daí, ele começou a pensar em 

o que fazer pra reverter este quadro porque ele diz, dizia e diz até hoje que 

naquela época ele estava cansado de celebrar Missa de Corpo Presente de 

jovens assassinados e, isso levou ele e mais um grupo da igreja, das CEB’s na 

época, a pensar o que fazer pra reverter este quadro.  E, aí, fizeram uma 

Caminhada em Defesa da Vida e, a partir desta Caminhada, um número 

expressivo de pessoas “participaram” desta Caminhada.   Num segundo momento, 

eles pensaram: “Depois da Caminhada, o que fazer? Vamos pensar em o que 

fazer a partir daí!”   Fundaram o Fórum em Defesa da Vida que, até hoje, continua 

acontecendo, toda primeira sexta-feira do mês, às 09 horas da manhã, aqui no 

lugar, neste espaço que nós estamos, que é esta sala aqui, no Jardim Ângela.  E, 

nesse Fórum era pensado o que fazer para reverter a situação da violência e, um 

dos primeiros projetos pensados foi a UCAD – Unidade de Atendimento a Álcool e 

Drogas – porque se sabia que, também, essa violência era provocada pelo uso 

abusivo de álcool e drogas.  A partir da UCAD, foram pensando outros projetos 

também.  Pensou, também, neste período, no CUIDA, que atende filhos de 

usuários de álcool e droga porque na UCAD foi constatado, também, que os filhos 
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dos usuários, também, levavam com eles algum resquício do uso abusivo do pai.   

Não só fisicamente como psicologicamente.   A partir daí, sempre se pensando, a 

partir da necessidade das pessoas – o Padre Jaime estava sempre presente 

nestes momentos de pensar o que fazer para diminuir esta violência – então, a 

UCAD, o CUIDA, aí veio o CEDECA – Centro de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – porque precisávamos, também, estar atentos aos direitos 

violados destas crianças e adolescentes nesta região: muuuuito ... sofriam muita 

violência doméstica, muito abuso sexual, a educação muito insignificante até, pra 

essas crianças saírem daquela situação em que se encontravam, a saúde muito 

precária, nós não tínhamos hospitais, então precisava se pensar de uma forma 

geral em como reverter este quadro desta violência e, desta forma de direitos 

violados que tinham aqui.   E, o CEDECA era um projeto pra isso.   Porque com o 

CEDECA ajudou muito na... duas vezes nós fizemos uma Ação Civil Pública e, 

nesta Ação Civil Pública era para cobrar dos responsáveis, dos secretários, do 

próprio governo uma política pública de atendimento para essa região, na questão 

da saúde, da educação, trabalho e lazer.   É, esse foi o primeiro foco da política, 

da Ação Civil Pública primeira.  Que, aí, a Ação Civil Pública – eu não sei se você 

sabe como é – mas as pessoas participam diretamente. É uma Ação Civil Pública 

e, quem vai pros bancos dos réus são os políticos, os secretários representando 

essas áreas: então, secretário da saúde, secretário do trabalho, secretário da 

saúde, da educação é que foram pros bancos dos réus e, aí, o povo traz a 

indignação e a ausência deste poder público aqui, na região.   E com esta Ação 

Civil Pública se alertaram e chamou a atenção dos políticos para esta, das 

autoridades, pra esta  região.   A segunda Ação Civil Pública foi quando nós vimos 

que não dava conta de continuar sem um hospital na região. 20 anos de luta para 

acontecer este hospital.  Isso tudo, quem estava na frente tanto de pensar como 

de agir, era o Padre Jaime, sempre ele na frente, movido por esta força que, esta 

mística que ele consegue, essa liderança espiritualizada que ele tem de mover 

todas as pessoas e de fazer com que as coisas aconteçam, de fato e, sempre 

pensando no outro, sempre pensando, né? nas pessoas mais simples, nesse povo 

pobre, nesse povo necessitado que nós temos aqui na região.   E, o nosso 
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trabalho, ele é um trabalho desenvolvido, assim, sempre à sombra desta mística 

que o Padre Jaime traz.   Eu não sei te explicar, muito bem assim, o que é, eu não 

tenho claro pra mim, assim, dizer pra você o que é que faz.  Às vezes, eu sou 

cobrada, assim, pelos meus filhos: “Ô mãe, por que você não aposenta? Já está 

na hora de se aposentar!”  Mas tem algo que move mais, sabe, algo maior, do que 

eu não tenho muito clareza, que me faz continuar esse trabalho e, às vezes, eu 

não posso nem contar muito o que que eu faço aqui, porque são coisas muito 

tristes, muito difíceis, situações muito complicadas, que a gente trabalha no limite 

do limite das questões mais graves que podem acontecer com o ser humano, 

assim.   Sabe? Os desrespeitos, as violências, e os abusos.   Agora mesmo 

acabei de abrigar um bebê, de uma menina de 19 anos, que é usuária de drogas, 

está em situação de rua.   Então, ela não tem condição nenhuma, quer dizer... os 

direitos dela foram, sempre, violados, uma menina sempre negligenciada pela 

família e, agora, a família, ninguém quer aceitar essa mulher em casa, que é uma 

mulher e uma mãe.   Então o bebê precisou ser abrigado, né? e, agora, vamos 

fazer um trabalho com essa mãe pra ver se ela consegue resgatar esse bebê.   

Nosso trabalho aqui tem algo bem maior que nos envolve, que nos impulsiona a 

continuar, a estar nele, sabe, a continuar nele.   Intervi: Desde quando tem o 

trabalho desse N.P.J. aqui na Paróquia?   Então, o N.P.J., agora, 4 anos.  Você 

esteve sempre à frente desse trabalho? Sempre à frente!   Quando era 

CEDECA, que se tornou N.P.J.   O CEDECA, né? nós demos continuidade ao 

trabalho através deste N.P.J.   Como é feito, na prática, o trabalho do Serviço?   

NO N.P.J., então? O N.P.J., ele está ligado, diretamente, ao CREAS – Centro de 

Referência Especial  de Assistência Social.   O CREAS é um serviço da Prefeitura, 

né? ele é diretamente... e, o nosso serviço, ele é monitorado por esse CREAS.   

Então, o CREAS é como se fosse uma porta de entrada; lá entram as pessoas e 

esse CREAS faz uma análise rápida e encaminha pra nós.   Então, o nosso 

serviço, ele atende, na maioria, casos de crianças, adolescentes e famílias em 

situação de violência: violência doméstica, abuso sexual, violações graves de 

direitos.  Todos daqui da região do Jardim Ângela, ou de fora?    Não, só da 

região do Jardim Ângela como um todo, a região do Jardim Ângela!   O que já é 
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muita coisa.   Num mês, nós temos um número de 120 famílias com crianças e 

adolescentes pra serem atendidas e mais 15 idosos.   O nosso serviço, hoje,  ele 

não é  específico só de criança e adolescente mas, depois que se tornou N.P.J., 

nós atendemos, também, idosos.   Mas, aí, como que é feito?   Vocês, o CREAS 

faz essa primeira triagem e encaminha os casos pra vocês.   Chegando em 

vocês, o que que, na prática, é feito?   Como que i sso se dá?   Então, nós 

fazemos, primeiro, um entendimento melhor do caso quando a gente recebe, ouvir 

aquela pessoa que chega até a gente e, logo em seguida, é feito, junto com essa 

pessoa, um plano integral de atendimento, pra saber, de fato, o que que a gente 

precisa intervir primeiro.   Então, por exemplo, um caso de uma violência 

doméstica que envolve uma criança, dentro de uma família.   Então, nós vamos 

atender esses pais, essa pessoa que violenta e, dar um apoio pra essa criança.   

Diante da necessidade maior, a gente vai fazer com que esse pai, essa mãe 

entenda o que está acontecendo e o porquê daquela violência e o quanto isso é 

grave e, não deve acontecer, continuar acontecendo.   Mas, nem sempre, essa 

família, ela adere ao serviço e, aí, ela vem a primeira vez, a gente tem essa 

conversa, marca um novo retorno, semanalmente mas, nem sempre, essa família 

volta naquele dia, marcadinho e tudo.   Então, a gente, se tiver um contato 

telefônico, liga, procura saber o que aconteceu, por que que não veio e, marca 

novamente., de imediato, pro outro dia, né? a gente marca um novo encontro.   

Mas, também, às vezes, não vem! Nós vamos até essa casa.   Nós chamamos de 

visita domiciliar.   É feita uma visita domiciliar.   Nessa residência, quem estiver lá, 

a gente vai fazer um trabalho, entender melhor a dinâmica dessa família, 

conversar com os vizinhos, saber o que que eles sabem à respeito daquela família 

e, aí, entra o jurídico também.   Porque nossa equipe é formada por 2 psicólogos, 

2 assistentes sociais e um advogado.   Eu coordeno essa equipe.   Com um 

educador, também.   Com essa equipe multidisciplinar, que a gente chama, a 

gente vai discutir esse caso e analisar, melhor, qual a intervenção melhor pra esse 

caso.   E, aí, atende, individualmente, cada pessoa dessa família.   O pai, ele é um 

usuário  de álcool?   Então, nós vamos encaminhá-lo para um tratamento no 

CAPES, né? então, ele vai fazer um tratamento.  Nós vamos monitorar se ele está 
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fazendo ou não.   Até juridicamente, ele vai ter que ser, haver uma coersão com 

ele.   Aí, o advogado vai explicar pra ele até que ponto fica sobre a vontade dele e, 

até que ponto, existe algo que vai pressioná-lo, né?    Então, ele vai pro 

tratamento, geralmente, depois de um tempo, de muito trabalho, ele acaba 

aderindo e, ele vai se tratar.   Com o tempo você percebe que, com o tratamento 

dessa pessoa que era usuária, a própria família vai começando a se organizar: as 

crianças freqüentam, melhor, a escola, essa mãe já se sente mais segura pra 

arrumar um emprego, um trabalho, aí, né? já tem mais segurança, o pai, também, 

começa a trabalhar.   Isso, quando a gente consegue fazer uma intervenção.  Tem 

outros casos que já são muito mais complexos, como o caso da Renata que nós 

acabamos de abrigar o bebê.   Então, a Renata está em situação de rua, já algum 

tempo porque é usuário; tem uma família, tem mãe, tem avó né? mas, a avó já 

cria um outro bebê da Renata, uma menina que tem, hoje, 3 anos e a Renata 

arrumou outro bebê agora, então a avó não quer nem saber da Renata e, a mãe, 

também não quer porque, a mãe, também, teve situação igual a da Renata, de rua 

também.   A Renata está reproduzindo, um pouco, o que foi a mãe.   E a mãe não 

tem condições nenhuma e, a avó, que tem um pouco mais de condição, já cansou: 

é uma senhora de idade, obesa, não tem mais disposição de, novamente, criar 

mais um bisneto. É que ela já está criando uma neta da Renata, uma filhinha da 

Renata.   O que que aconteceu?   Depois de todas as intervenções com a Renata, 

nós não conseguimos tirar a Renata da rua porque não tem ninguém pra acolher a 

Renata: não tem uma família, não tem ninguém da família que poderia acolher a 

Renata.   Então, a Renata, agora, está morando com um amigo que nós, ainda 

também, não sabemos muito bem quem é, tem esse bebê que precisou ficar 20 

dias internado, depois que nasceu, está saindo hoje do hospital e já está indo 

direto pra um abrigo, porque não tivemos outra alternativa, o abrigamento é último, 

do último  caso.   Primeiro, a gente tenta resgatar toda a família, vê se alguém, de 

fato, tem condição de ficar com o bebê, vê com a Renata, se alguém acolhesse 

ela pra ela ficar com esse bebê e, nós íamos acompanhar a Renata por um tempo, 

no tratamento, né? da droga, nos cuidados com o bebê e, nós temos outras 

parcerias, também, dentro do próprio serviço que é um projeto que chama 
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“Infância Saudável” que ajuda cuidar dos bebês, de mães que tem bebês muito 

novas, mães adolescentes e mães que estão esperando bebê, chama “Infância 

Saudável”, um projeto é do Núcleo de Violência da USP e nós temos uma parceria 

muito boa e que eles atendem uma média de 30 adolescentes mães ou que estão 

esperando bebê, né? e, a gente trabalha muito nisso.   Esses abrigos que, em 

último caso, as crianças são encaminhadas são, tamb ém, ligados à 

Comunidade ou são de...?   Nós temos também aqui dentro da Sociedade 

Santos Mártires 2 abrigos para crianças e adolescentes.   Além dos abrigos, nós 

temos, outros serviços também que, integrados, aqui, à Sociedade Santos 

Mártires, que são a CEI que atende, também, crianças e adolescentes – Centro de 

Educação Infantil – que também nos ajuda nesta rede e dá uma emergência, uma 

criança que precisa, pra organizar aquela família,  precisa está inserida na CEI, 

não consegue vaga, então, num caso excepcional, a gente tem conseguido, 

também, colocar na própria CEI, aqui da Santos Mártires .    Nesse abrigo, a 

criança passa um período.   É um tempo pré-determin ado ou...? É!  Hoje o 

período é de 1 ano pra organizar ou vai pra adoção.  Até o ano passado eram 2 

anos!   Então, esse caso de ter que chegar na adoção, já nã o é mais com 

vocês?   Vocês transferem isso pra alguém ou, vocês  mesmos...? O próprio 

abrigo é que faz, agora, esse trabalho.   Nós, podemos continuar acompanhando a 

Renata, por exemplo.   No caso do bebê dela, a gente pode continuar 

acompanhando, pra organizá-la, pra tentar tirá-la da droga, pra que ela pegue o 

bebê dela, antes que vá pra adoção, né? mas, pra isso, o tempo é curto pra quem 

é usuário, então, ela tem que querer muito, fazer o tratamento, se organizar. ..   

então, no próprio abrigo, vocês tem já essa ligação  com .... a possível 

adoção?   Temos essa ligação.   Nós temos os relatórios, a gente encaminha, a 

gente pode fazer com que esse bebê não vá, se a gente vê que a Renata se 

organizou e tem condição de receber o bebê dela, ele vai voltar pra Renata mas, 

aí precisa da gente relatar que ela está em condições de recebê-lo, tudo...   Caso 

contrário, a gente também tem que relatar: “a Renata não tem condições de 

recebê-lo, o bebê pode ir pra adoção!”   Então, não, só pra eu entender 

direitinho: mas o contato, por exemplo, com a possí vel família que vai adotar 
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a criança é feito por vocês ou vocês passam isso pr a um outro serviço?   

Não, nós não temos condições nenhuma de saber quem vai adotar.   E, quem é 

que faz? Vocês passam pra quem isso?   Isso é só juridicamente!  É, isso é só 

juridicamente, através do juiz, entendeu? tem uma lista de pessoas que 

pretendem adotar e tem uma lista de bebês que vão pra adoção.   Aí, alimentado 

pelo próprio juiz.  Não temos nenhuma, nenhum envolvimento com isso.   Eu 

queria entender: se é uma coisa direta – abrigo, N. P.J., família – ou se tinha 

esse outro trâmite, né?  Não, não tem, não.   Aí, já é uma coisa muito mais 

burocrática e mais judicial mesmo.   Depende só lá ...   E, acontece muito isso 

ou vocês conseguem...?   É muito raro acontecer e, hoje, até pela própria 

dinâmica de não quebrar o vínculo com a família, tem dificultado muito o 

abrigamento.  Porque, já se percebeu, aí, em vários estudos que, quando abriga, 

quebra o vínculo daquela criança, daquele adolescente com aquela família.   Isso 

só dificulta o retorno.    Então, o trabalho está sendo, persistindo na própri a 

família, no núcleo familiar?   No núcleo familiar!   Todo trabalho é feito, hoje, pra 

que a criança continue no núcleo  familiar.   Só no caso extremo, se tira uma 

criança da família pra abrigar.   Extremo mesmo!   Então, a criança, ela precisa 

estar com alguém da família, não obrigatoriamente com a mãe: pode ser com a 

avó, com a bisavó, com uma tia, com uma irmã, uma pessoa mais próxima da 

família que queira aquele bebê, que queira ficar com ele.   Se for, por exemplo, um 

vizinho, mas uma pessoa idônea, que conhece bem a família e que vai facilitar o 

acesso daquela criança naquela família, ele pode ficar com o bebê!   Ele pode 

ficar com o bebê!   E, aí, caso isso não aconteça, aí vai pra um abrigo.  Deixa eu 

fazer uma pergunta, agora, ligada à questão do Padr e Jaime: você acha que, 

não fosse a presença do Padre Jaime aqui no Jardim Ângela, toda essa rede 

de serviços prestados à Comunidade no geral, teria acontecido?    Olha, 

poderia até ter acontecido mas, não da forma como acontece porque existe algo 

diferenciado aqui!   O que é?  Que diferença tem da Sociedade Santos Már tires 

pra outras ONGs, outros serviços...?    Justamente, esta mística, é algo que 

você faz além de...  você não faz, simplesmente o seu trabalho porque você tem 

que receber um salário.   Você faz além de... Sabe? O seu envolvimento com o 
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trabalho vai além.   Eu não venho aqui trabalhar só porque eu vou perder o meu 

dia.  Eu venho aqui trabalhar porque tem algo maior, que me impulsiona a vir aqui, 

tem algo maior, tem algo que eu não consigo, é..., como é que fala? Palpar, 

descrever concretamente, né?  Isso, descrever concretamente mas, tem algo e, 

com certeza, está ligado à liderança do Padre Jaime porque, ele é um líder que 

você sente bem de estar com ele.   Não é aquela pessoa que chega e você fala: 

“Ah! Meu patrão chegou!”  Sabe?   Você quer estar com ele, você quer 

compartilhar com ele o que você está fazendo de bom, de ruim... você sente bem 

de estar com ele!   Então, existe, aí, uma força, do próprio Padre Jaime, como 

liderança que alimenta essa mística, sabe?    Você é moradora aqui da região 

mesmo? Sou!   Sou moradora aqui da região!   De que bairro você é? Sou do 

Parque Figueira Grande!  É próximo daqui, também, do Jardim Ângela!   Tem 15 

anos que eu estou trabalhando, mesmo, aqui, né? com o Padre Jaime!   E você 

sempre morou aqui?   Quanto anos você está nesta re gião?   Eu tenho 43 

anos que eu estou nessa região, que eu moro aqui!   Sou baiana, vim de Vitória da 

Conquista, na Bahia, me casei, vim pra cá e, moro aqui desde que me casei.   

Desde a década de 70?  Isso!  Desde a década de 70!   Muito bem!   Como que 

era essa região antes?   Você já falou um pouco no início mas, agora, assim 

no geral, como você percebia essa região, aqui, voc ê que já tem 43 anos?    

Ausência muuuuuito grande do poder público, a ponto de, o próprio Padre Jaime 

cita que uma vez ele foi no ponto do ônibus e tinha uma senhora que estava indo 

pra o centro da cidade e que falava: “Eu vou pra cidade!”   Como se  aqui não 

fosse cidade, né?  E, nós também usávamos isso, né? - usei muitas vezes- de 

falar: “Ah, estou indo pra cidade!”   Então, como se essa região não fosse cidade 

de tão abandonada que era a região.   Então, assim, não havia asfalto, não havia, 

é... postos de saúde e, tudo... nada que você fosse, que fosse necessário pra você 

sobreviver, você teria que procurar, de fato, na cidade, que aqui era como se não 

fosse, de fato, cidade, né? E também, na época em que a violência explodiu aqui, 

houve toda uma... – foi no início dos anos 70, 75, mais ou menos por aí – que 

houve uma explosão da... da... como é que diz? Dessa questão de 

computadores... Informatização!   E, aí, as fábricas começaram a mudar e a não 
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necessitar mais dessa mão de obra barata que eles usavam.   Precisavam de 

pessoas mais bem treinadas nessa informatização.   Dispensaram vários, muitas 

pessoas.   Essas pessoas foram morando por aqui, na região.   Invadiram, 

moraram, né?  Fora da cidade? Fora da cidade! E, aí, quando se deram conta, o 

número enorme de desempregados, deu início a essa violência aqui e o Jardim 

Ângela ficou famoso, por ser uma região muito famosa, muito violenta. E que hoje 

tem outra cara e que, com certeza, todos esses trabalhos tem muito haver com 

isso.   É como o próprio Padre Jaime diz: “É uma somatória de vários trabalhos, 

né?” que deu esse resultado e essa região melhorou e mudou tanto.   Você 

percebe isso nas pessoas?  Ah, percebo nas pessoas, hoje, o carinho que um 

número grande de pessoas tem de falar que mora no Jardim Ângela e que, 

antigamente, não se falava, né? Omitia isso!   Até porque, se fosse arrumar um 

emprego e dissesse que morava no Jardim Ângela, ah... não conseguia o 

emprego!   Só por morar no Jardim Ângela, já era discriminado!   Hoje não é mais 

assim? Hoje não é assim!   Hoje melhorou muito, né? Precisa melhorar mais, 

claro! Mas, melhorou muito!   Não tem comparação com aquela época.  Sabe... 

não tem!   Hoje tem outra cara, né? tem cara de cidade hoje.   Não precisa falar 

que vai à cidade.   Tem um hospital, que é pouco ainda, muito pouco mas, temos; 

temos os postos de saúde... precisamos, estamos numa luta para que venha um 

Fórum também que não tem mas que é uma das lutas do próprio Fórum em 

Defesa da Vida, né?   É bem interessante!   Você poderia vir, uma hora participar 

do Fórum em Defesa da Vida que é interessante, também.   É um grupo de, mais 

ou menos, representantes de umas 200 entidades que perpassam por aqui, 

mensalmente.   Tem uma freqüência média, de umas 70, 80 pessoas mas a 

discussão é em torno da necessidade real, assim, de melhora da região.   Então, a 

segurança pública está sempre discutida, as Bases Comunitárias, também 

houve... aqui, foi o início das Bases Comunitárias, foram implantadas as primeiras 

Bases Comunitárias aqui no Jardim Ângela e, a discussão saiu também daqui do 

Fórum em Defesa da Vida.   Então, o fórum em Defesa da Vida, ele tem uma 

responsabilidade grande com coisas muito boas que aconteceram na cidade, que 

se tornaram políticas públicas, por exemplo a UCAD que é o primeiro projeto que 
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eu citei pra você, ele, hoje, são os CAPs.   Os CAPs, eles foram inspirados na 

UCAD, que foi discutido aqui, dentro do Fórum em Defesa da Vida.   CAPs, 

significa? Centro de Atendimento ao Usuário de Álcool e Drogas... Pisicossocial... 

Centro de Atendimento Pisicossocial que atende os usuários de álcool e droga.   

Hoje, é uma Política Pública e é geral, né? em toda rede de saúde. É geral.   E, o 

CAPs foi criado aqui dentro do Fórum em Defesa da Vida com a iniciativa do 

próprio Padre Jaime.   É de se pensar o que fazer para diminuir essa questão da 

violência.  Como que é o envolvimento da comunidade - comunidad e, agora 

eu falo, eclesial, igreja, Paróquia Santos Mártires  - com esse, essa gama de 

serviços sociais?   Existe uma proximidade, né? uma proximidade, aqui: 

Paróquia com o Serviço!  Mas, não tem, assim, uma coisa muito ligada a outra. 

Mas existe uma proximidade.   Mas, são serviços diferentes, são coisas diferentes.   

A questão da Comunidade Eclesial é uma coisa, a Sociedade Santos Mártires, 

como serviço, é outra!   Mas, existe uma influência mútua? O trabalho social  

que se exerce, que se tem aqui, né? -Sociedade Sant os Mártires – ele acaba 

influenciando no tipo de religiosidade, de prática religiosa e, vice-versa, pelo 

menos aqui nesse...?   Olha, não! Espaço?   Aqui, nesse espaço aqui, você 

sente isso!    Nesse espaço, aqui, diretamente ligado ao Padre Jaime, as pessoas 

que estão à frente dos serviços, na administração, são pessoas muito ligadas à 

religião, entendeu? Então, claro que existe uma.. algo maior, aí que está a religião, 

também está à frente.   Não só na figura do Padre Jaime mas nas pessoas que 

ajudam na administração direta da entidade. Certo! O trabalho... Aí, quando fala 

do trabalho em si, aí... Já existe uma separação... uma separação.   Não tem 

essa ligação específica? Tanto que já ouvi dizer qu e tem funcionários de 

outras religiões... isso...ou de religião nenhuma...  isso.  Você acha que é um 

aspecto profissional mesmo? Profissional.   Isso, antigamente, era mais forte.   

Por exemplo, o Padre Jaime, ele sempre tinha um cuidado de que as pessoas que 

ficassem na liderança dos serviços fosse alguém ligada à comunidade mas isso, 

com o tempo, teve que ir desfazendo porque, aí, você procura o profissional e não 

a pessoa da comunidade.   Mas, é... você percebe que esses profissionais, 

eles, necessariamente, eles tem que entrar nesse ri tmo que você falou aí, por 
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exemplo, tem alguma coisa... eu não venho aqui... p orque é diferente, eu não 

sei se eu estou falando certo, você trabalhar numa empresa civil e na 

Sociedade Santos Mártires.   Então, claro, o profis sional está ali, à frente do 

serviço, tem o psicólogo, tem o advogado, que não n ecessariamente é da 

igreja mas, quando eles entram nesse serviço, eles acabam... acabam... 

incorporando esse modo de ver, de ser, de fazer as coisas?    Isso mesmo, 

eles são... tem algo que traz eles, pra esse movimento, né?  pra essa mística... 

tem!   Tem algo que traz!   Então, mesmo que não...   Eles não conseguem ficar 

no serviço e fazer o mesmo trabalho que os demais fazem, se ele não entrar 

nesse movimento.   É isso que eu queria... Não consegue! Ele sai! Ele fica um 

tempo mas eles ficam incomodados, aí ele não conseguem fazer esse mesmo 

movimento que os demais fazem.   Entendeu?   Aí eles, por si só, eles saem ou 

vão sendo , meio  jogados fora.   Porque não dá!   Eles não conseguem entrar no 

movimento.   E, é bem diferente, você trabalhar com alguém que está ali porque 

ele está cumprindo um horário do que trabalhar com alguém que entendeu o 

projeto , que entendeu aquele movimento e vai trabalhar porque ele está ali pra 

fazer algo maior, que vai além.   Como falei: “Eu não estou aqui, somente, para 

cumprir um horário!”   É diferente!   Você não vê as pessoas, aqui, trazer um 

atestado médico.   Por exemplo: ah!não! “eu faltei ontem, está aqui um atestado 

médico!”   eu, pelo menos, fico incomodada quando alguém me traz um atestado 

médico!   “Eu, eu preciso ir ao médico!”   Então, tudo bem: “Você vai ao médico!” 

“Que horas?”   O médico é 3 horas da tarde.   Trabalha até a uma ou até meio-dia 

e vai, à tarde no médico.   O dia que eu precisar de você, fora desse horário de 

trabalho, que acontece às vezes.   Ontem, eu tive que ficar até 7 da noite por 

conta desse bebê, pra registrar, pra tirar documento, né?   eu não quero que 

ninguém me fale assim: “Ah, eu vou descontar aquele dia porque eu trabalhei, 

ontem, até as 7 da noite!”   Entendeu!  Então, esse movimento que é diferenciado.   

Não é empresa que eu bato ponto: eu entro tal hora; eu saio tal hora! 

Independente de eu estar trabalhando ou não!   Então, tem algo aí que não pode 

mudar e é diferenciado e, tem um movimento aí, que é essa mística.   Bom, é 
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isso que eu queria! Tem!   Você não consegue identificar? Com certeza, tem!   

Que bom!  Acho que terminamos! 
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ANEXO 05: Transcrição da Entrevista com o Erasmo, C oordenador do SASF 

– Serviço de Assistência Social à Família. 

(entrevista concedida no dia 10/01/12, às 11:00h, no salão da Comunidade São 

Sebastião) - Duração: 01 hora, 03 minutos e 7 segundos 

 

Você fala um pouco de você, da sua experiência e, d epois, entra no serviço 

que você coordena...   Então, eu me chamo Erasmo, tenho 39 anos, fui morador 

do Capão Redondo, ah... mudei pro Capão Redondo na década de 70, fiquei lá 

até a década de 80, 90 e, no meado de 90 eu saí de lá e vim pra essa região do 

Jardim Ângela.   E... a minha experiência... participei de igreja boa parte da minha 

vida.   Em 86 fui pra uma Comunidade Eclesial de Base, no Jardim Jangadeiro e, 

ali, a gente funda o Grupo de Jovens, dali começa a articulação com a Pastoral da 

Juventude tanto da Região Pastoral quanto Diocesana, indo até, como 

representante da Diocese em Encontro Regional.  E, aí, a Paróquia era do Padre, 

Padre Emílio e, aí, o Padre Emílio sai em 94 da Paróquia e, em 95 eu também 

mudo da Paróquia e, aí, mudo de Região e venho pra região do Ângela.   E, foi 

rica a experiência que tivemos na igreja.  Eu costumo dizer que é essa experiência 

que me fez ser o que eu sou hoje.   A visão de mundo que eu tenho e de vida veio 

a partir da experiência que eu tive na Comunidade Eclesial de Base, com os 

jovens, na pastoral da juventude.   Então... eu sou hoje essa pessoa é, graças à 

experiência que eu tive na igreja.   Aí, tive alguns embates dentro dessa própria 

igreja, nas questões ideológicas, né? e, disso, acabei me afastando e, em 96, 97 

acabei, me afastando e, fui focar, tentar focar mais na questão dos meus estudos, 

sou formado em História e, aí, na época, fundamos um cursinho pré-vestibular - 

isso em 99 – para ajudar na formação aí da, dos jovens, principalmente, jovens, 

na maioria, jovens que vinha procurar o cursinho, pra ajudar nessa formação de 

jovens pra que pudessem entrar na Universidade e, sobretudo, Universidade 

Pública.   Tinha um núcleo aqui, era no Jardim Capela, numa igreja, também, 

porque Padre Emílio saiu do Capão e foi pro Jardim Capela e, a gente foi lá, ele 

abriu espaço e, criamos esse cursinho, lá no Jardim Capela e ficamos lá, por 10 

anos e, nesse período, a gente colheu várias vitórias e várias derrotas também.  
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Vitórias: várias pessoas entraram em Universidades Públicas e, o objetivo não só 

Universidade Pública, né? mas que a pessoa tivesse formação e, também, muitas 

pessoas conseguiram resolver a sua vida, né?   A partir do estudo, ela começou a 

focar no Concurso Público e, muitas foram pro Concurso Público e, realmente, 

resolveram, mudaram de vida.  Então isso, também... E, isso... a continuidade, de 

ter tido problema na igreja, sendo convidado a se retirar daquilo que a gente 

gostava de fazer que era estar articulado, estar junto com a Pastoral da 

Juventude... aí, a gente vai, vai montar um cursinho pré-vestibular com a base, 

com a mesma lógica que a gente tinha da Pastoral da Juventude.   Então, a... 

inclusive, uma das preocupações era que, de fato, a gente formasse pessoas 

comprometidas, é... no sentido de... com pensamento crítico perante... criticidade 

neste sentido: formar as pessoas que possam fazer, ter um pensamento crítico 

perante, formar pessoas, de fato, cidadãs é... que a cidadania.... que elas 

pudessem exercer essa cidadania.  E, aí, a gente fazia todo um... dentro do  

próprio... a gente não só tratava, assim, as matérias pro vestibular mas, também, 

tinha temas que a gente chamava de aula de cultura e cidadania porque a gente 

pegava tudo que está, aí, acontecendo na sociedade: tanto a questão da luta de 

classe, análise da conjuntura, aí, tanto mundial quanto nacional e, questão de 

racismo, preconceito, isso tudo visando formar pessoas capazes de, também, 

poder fazer, ter um olhar crítico perante, perante a sociedade.  E, aí, o cursinho foi 

em 99 vem até 2009.   Aí, também tivemos um problema porque o Padre Emílio 

saiu, depois o Padre Juarez ficou e, ele saiu, entrou um que era o diácono e foi 

ordenado, e tivemos problema com ele, bem... pediu que a gente se retirasse.   

“Está bom!”    Nos retiramos e... aí, antes disso, eu entrei na Universidade, em 

2005, minto, 2006 e, aí, trabalhava na época no Telecentro, da Prefeitura de São 

Paulo, no projeto de Inclusão Digital, entrei na gestão da Marta Suplicy... Marta 

Suplicy perde a eleição e, aí, fiquei mais um ano, depois fui mandado embora e, 

aí, fiquei 1 ano parado, né? E, isso, de 2006 à 2007.   Em maio de 2007, mando o 

currículo – já conhecia o Padre Jaime, Padre Eduardo da época de igreja – com a 

Pastoral da Juventude e, aí, tivemos várias articulações é... era da Região 

Pastoral Capão Redondo Região Pastoral M’Boi Mirim e, fazia, tínhamos várias 
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articulações entre a Pastoral da Juventude, tanto daqui quanto da Região Pastoral 

Capão Redondo.  Houve uma proximidade muito grande com o Padre Eduardo... 

Padre Eduardo principalmente, Padre Eduardo era o responsável pra articular a 

Pastoral da Juventude, aqui, na Região e, aí, eu os conheci em 98, em 98 tenho o 

meu primeiro contato aí com Padre Jaime e, também com alguns Oscar, Joel, 

Márcio que foram figuras que participaram ativamente, aí, da Pastoral da 

Juventude na época, quando nós éramos jovens.   E, aí, em 2007, eu já 

conhecendo o Padre Jaime, o trabalho que era realizado aqui pela Sociedade, 

pela Paróquia, pela Sociedade Santos Mártires, eu – nunca tinha passado pela 

minha cabeça – e vim trabalhar na Sociedade Santos Mártires.  Porque eu, nunca 

tive interesse, nunca passou pela minha cabeça... eu estava desempregado, uma 

colega que trabalhava no CEDECA, agora N.P.J., ela “ô Erasmo... olha! Está 

precisando de técnicos no RAC”. No RAC também porque foram municipalizando, 

essas siglas foram mudando, entra governo, sai governo vão mudando as siglas e, 

e aí eu mandei o currículo e, passado todo processo de seleção e, aí, falei com o 

Joel e ele disse: “Já acabou! Tal... mas seu currículo vai ficar aqui.   Se, de 

repente surgir alguma vaga...”  Aí, depois de uma semana ele me liga e diz: 

“Erasmo...a gente tem uma vaga de Educador Social. Você topa?”   Falei: “Topo!”    

Aí, eu estudava de manhã e, aí, eu fui conversar com ele à tarde e, aí, bati um 

papo e, aí eles explicaram que a vaga era por tempo determinado, que era um 

convênio com a ABRINC e, eu entrei no final de maio e, o convênio ia até 15 de 

julho.   Ele falou: “Ó, mais ou menos, um mês e meio!”   Falei: “Oha cara... topo!” 

Era para trabalhar com jovens,... adolescentes e jovens em conflito com a lei, com 

medidas sócio-educativas ou prestação de serviços na comunidade e, aliar a 

liberdade assistida.   Então falei: “Topo!”   Não podia   ... a juventude que a gente 

trabalhava na igreja, os conflitos são, digamos, que menores.   “Vamos trabalhar!”   

Começamos um bom trabalho, montei um projeto mas com a questão voltada à 

cidadania e, aí, tinha o outro colega que era oficineiro, ela dava oficina de 

marchetaria que é trabalhar a arte em madeira e, aí, fomos desenvolvendo, fomos 

vendo a possibilidade, haveria a possibilidade de continuar se a ABRINC 

prorrogasse o projeto, né?   em meados de julho, a ABRINC cortou, não, não ia 
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mais continuar com esse projeto... vários problemas, sobretudo com a função a 

qual eu estava exercendo e, aí, pra mim já estava claro  e, aí, o Osni me convidou 

pra ir pra outro... NSE – Núcleo Sócio-Educativo – que aí, já entra pra política 

pública municipal e que hoje é um Centro para a Juventude.  E, aí, também, pra 

exercer a função de Educador Social. E, aí, falei: “Olha, vamos lá!” O público era 

diferente, tínhamos, também inseridos adolescentes e jovens em L.A., prestando 

serviços na comunidade mas, o público era menos que freqüentava, que freqüenta 

inclusive, não tem tanto problema, não tem tanto conflito com a lei.    E, aí, 

montamos um plano, também, pra desenvolver um trabalho de jovens.   Aí, fiquei 

de agosto de 2007 à janeiro de 2009, no Centro São José, lá no Núcleo Sócio-

Educativo e, aí, tinha um serviço que estava na época em janeiro de 2009, 

chamado CRAF e, o Osni sugeriu, falou: “Erasmo, olha, o CRAF está expandindo!”   

eu terminei a faculdade em dezembro de 2010, então... porque no CRAF tinha 

vaga pra ser orientador sócio-educativo ou como técnico.  Já que eu tinha 

concluído o nível superior, veio a possibilidade de eu vir como técnico do CRAF 

que era o Centro de Referência Ação Família.   E, aí, topamos, viemos pro CRAF 

e, aí, a primeira semana foi uma frustração tremenda porque, era tudo novo e, o 

novo, de fato, ele assusta e, eu não entendia bulhufas do que as pessoas falavam, 

não entendia nada e... porque, de fato, é um serviço mais voltado para a 

Assistência Social e, aí, eu não compreendia, aí eu falei: “Ó, vou insistir mais um 

pouco” e, esse temor, conforme os dias foram passando, esse temor foi 

diminuindo, fui percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, a gente consegue, 

dá pra desenvolver esse trabalho... inclusive no... só voltando um pouquinho, no 

Centro São José , quando reuniu a equipe, eu até cheguei a dizer que isto que nós 

estamos fazendo aqui, a gente fazia na igreja, gratuitamente, sem receber, porque 

eu vinculava a experiência que eu tive na igreja com essa política pública que está 

sendo exercida no Centro... que está sendo colocada em prática no Centro São 

José e, aí, a vinda pro Centro de Referência Ação Família – CRAF, vem... a gente 

percebe que há, também, uma certa ligação com o trabalho que a gente aprendeu 

aí na igreja.   E, depois, mudou também a sigla e passou a ser PAF – Programa 

Ação Família - e, aí entrei em fevereiro de 2009 e, caminhamos com o PAF até 
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abril, 30 de abril de 2010.  E, aí o PAF, ele acabou e, abriu-se aí, a Prefeitura de 

São Paulo teve que adequar à normativa federal e, a alternativa da Prefeitura de 

São Paulo foi criar o Serviço de Assistência Social a Família, de no domícílio que 

é o SASF.   E, por que essa alternativa?   Porque, na verdade, SASF é uma 

anomalia, não deveria existir.   Porque o SASF acaba desempenhando o papel 

que o CRAF deveria desempenhar.   O CRAF, nós estamos falando de Sub-

Prefeitura de M’Boi Mirim, temos mais de 600.000 habitantes, só temos um CRAF.   

A normativa federal, o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social -, ele 

determina o CRAF é para 50.000.   O CRAS é um órgão estatal, o SASF, o que a 

gente faz? A gente faz é estar com o pé no barro, de fato no território, tem um 

contato direto com a realidade cruel das famílias e, na medida do possível, a gente 

vai tentando... Então, aqui deveria ter, pela população, uns 12 CRA S?   Por aí!   

Só tem 1?    Só tem 1! Só pra... um adendo aí, um parêntese... isso só demonstra 

que o poder público, principalmente o poder público municipal, não está nem aí 

para as pessoas, não está nem aí, principalmente para as pessoas sofridas que 

moram aí na nossa região.  É ver – você pode, até depois, fazer uma pesquisa – 

é... pegar o orçamento da, que saiu recentemente, o orçamento da sub-prefeitura 

M’Boi Mirim, vai diminuir 45%, enquanto que a sub-prefeitura de Alto de Pinheiro 

ia aumentar 25%.   Então, é... felizmente, a gente, inclusive a gente tem muito a 

ver com o público que esta atual administração defende, apóia, né?   então, e aí o 

PAF acaba.   E, aí, começamos um processo de audiência pública, conseguimos... 

o PAF tinha um convênio para atender 2.100 famílias.   E, aí, nós tínhamos equipe 

multidisciplinar com assistentes sociais, pedagogos e psicólogos e colaboradores 

com Ensino Médio e, a dinâmica do trabalho é... o objetivo principal do trabalho é 

a visita domiciliar.   É ir, bater um papo com as famílias e, registrar o que as 

famílias ... e a equipe, respeitando a dinâmica familiar, a gente vê o que, junto com 

a família, a gente pode ser feito para, ao menos, amenizar a situação na qual a 

família se encontra.    Situações do tipo?   É... diversos, né? Temos alguns 

principais problemas: falta de alimentos, né? – as pessoas passam fome; 

problemas com saúde, né? embora a oferta para a saúde, as UBS estejam bem 

organizadas, tem uma carência enorme de especialidades e, principalmente, 
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saúde mental; problemas com drogadição, a expensa é muito grande, 

principalmente com a juventude e não se tem, por exemplo, alternativa para ajudar 

essas famílias, a gente não tem serviços que possa suprir, aí, ajudar as pessoas a 

se livrar do vício e, problemas, também, com relação à violência – que acaba uma 

coisa levando à outra – da drogadição.   Esses 3 são fatores mesmos que afetam 

muito, aí, a vida das famílias.   E, aí, perante isso, a gente tenta buscar 

alternativas, junto com as famílias.   Não sou eu, nem a equipe que trabalha 

comigo que são os iluminados que vão solucionar os problemas da família.   Que 

as soluções para os problemas da família são elas mesmas, porque se eu for 

solucionar, vou solucionar com o meu olhar, eu não soluciono se ela não quiser.   

Então, a gente, essa relação, a gente tenta, de fato, respeitar.   O foco mesmo é 

no território, visita domiciliar e, aí, a gente tem, é o PAF tinha uma dinâmica que 

era a seguinte:  visita domiciliar, a gente falava que era o tri-pé: visita domiciliar, 

reuniões sócio educativas e oficina de geração de renda.   A visita domiciliar era 

para colher, conhecer um pouco o histórico familiar ...   Essa visita é assim 

aleatória ou indicada: olha, tal família está viven do uma situação meio 

complicada ... ou vocês vão de rua em rua, na casa?     Não!   As famílias são 

todas cadastradas.   Então, há um cadastro e, aí, a gente só atende aquela família 

que adere ao, hoje serviço, antes ... porque se a pessoa... e, aí, antes, quando eu 

entrei já tinha uma listagem e, a gente atendia aquela listagem, que é a listagem 

que veio da prefeitura.   Então, possivelmente, as famílias foram procurar o CRAS, 

pedir ajuda, aí, fez um cadastro e depois passou pro programa pra que ele 

pudesse fazer atendimento.   E, aí, essas famílias – 2.100 famílias – deveriam, ao 

menos, receber uma visita do, antigamente chamava  DPS – Direito de Proteção 

Social – que agora, no SASF ele muda de função, orientador sócio-educativo.   E, 

aí, ele, ao menos, fazer uma visita.   Mas, tem famílias que necessitam, que 

demanda meio urgente e necessita de mais visitas durante o mês.   Essas 

famílias estão ligadas ao serviço de vocês?   Sim!   Então, vou falar um 

pouquinho do quadro, né? porque o quadro do PAF é um e, do SASF é outro.   De 

fato, eles estão ligados.   Só retomando um pouco: hoje, se torna serviço o SASF, 

um serviço público-municipal, que boa parte desse serviço, hoje, ele surge, aqui 
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na Santos Mártires, com a experiência que a Sociedade Santos Mártires teve 

através do NAF – Núcleo de Atenção à Família.   A partir desse Núcleo, começou-

se a discutir política pública, por exemplo, pra tratar da questão da família.   Então, 

né? a riqueza que esse NAF teve que chegou até o SASF.   Então, a equipe da, a 

gente tinha uma equipe técnica, que são os colaboradores que tem nível superior 

que, antes o quadro do NAF, o quadro uma equipe multidisciplinar, eu de 

formação em História, aí fico como técnico, e, aí, tinha, tínhamos assistentes 

sociais, tínhamos psicólogas e tínhamos pedagogas e, aí, a gestora era uma 

assistente social.   E, aí, tínhamos 14 APS – Agente de Proteção Social – que tem 

nível médio.   Então, os APS que eram responsáveis em fazer as visitas.  E, aí,  do 

técnico, também, dentro das suas atribuições, ele também pode  e deve fazer 

visitas pra conhecer a realidade da família.   Porque, há uma diferença entre você 

ir a campo e você ouvir o relato por outro.   E, aí, os técnicos, também, vão a 

campo, vão fazer as visitas, porque são influenciados.  Aí, são dois olhares, o 

Agente de Proteção Social ia junto, com outro olhar e, aí, a ideia é que eles 

conversassem, propusessem algumas alternativas, algumas intervenções e 

levassem pra família pra ver o que a família acharia que caberia pra ela e, aí, 

tínhamos a gestora, o ADM, os técnicos – a equipe técnica – éramos em 7 

técnicos e, tínhamos 14 Orientadores Sócio-Educativos e Operacional.   Aí, o 

SASF, aí o PAF acaba em abril de 2010 e vem o Serviço de Assistência Social a 

Família e Proteção Social Básica de Domicilio, para dar continuidade ao Serviço 

de Assistência à Família que o Programa Ação Família não desempenhava.   O 

Programa Ação Família, só existiam 2 e... não eram... digamos, assim, não havia 

uma uniformidade.   Aqui existiam os, na sub-prefeitura do M’Boi Mirim, existiam 3 

entidades que tinham o Programa Ação Família: duas delas atendiam 2.100 

família e uma outra atendia 1.000 famílias.   Depois, nós ficamos alguns outros 

programas, de outras sub-prefeituras e, outras sub-prefeituras em que o convênio 

era pra 800 famílias.   Então, não havia uniformidade.  Hoje, já está previsto, já 

determina que todos os serviços, o convênio é pra atender 1.000 famílias, 1.000 

famílias e, aí, traz, também, o quadro de RH que é: o gerente, 4 técnicos, 8 

orientadores sócio-educativos, 2 operacionais, 1 adm.   Então, essa equipe vai 
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trabalhar com as 1.000 famílias.   Qual que é a dinâmica? A mesma visita 

domiciliar, reuniões sócio-educativas e, a diferença é que as outras famílias, elas 

não são mais prioridade, a oficina de geração de renda porque, inclusive, a 

experiência do PAF, do Programa Ação família, não foi satisfatória nesse quesito.   

Aqui, por exemplo: a gente oferecia uma oficina de culinária, ou oficina de 

manicure, ou pintura em pano de prato porque a ideia era que a pessoa 

aprendesse algo e, a partir daquilo gerar renda.   Mas, não é tão fácil!  Mesmo, 

porque a prefeitura, através do CRAF, através do SASF, tem um benefício 

chamado Ritual  que é um Kit de geração de renda.  Por exemplo: uma manicure 

fez o curso e está desempenhando bem mas não tem os materiais para exercer a 

função.   A gente inseria essa pessoa nesse benefício ritual e, ela recebia o Kit, 

totalmente gratuito, da prefeitura de São Paulo para desenvolver.   As 

experiências que tivemos não foram tão boas nesse aspecto.   Muitas, com um 

empurrãozinho já conseguiram se reerguer mas, aí, não é prioridade esse quesito 

e, aí, a equipe  do SASF: gerente, 4 técnicos, 8 orientadores, 2 operacionais e 1 

adm.   E, aí, qual que é a dinâmica dentro do serviço?   Nós dividimos, pegamos o 

mapa, fizemos a divisão lá do mapa por micro-territórios.   A gente conseguiu 

dividir 4 micro-territórios porque cada técnico com 2 orientadores, a gente chamou 

de uma micro.   Essa micro é responsável por atender 250 famílias e, aí, as 4 

micro vão atender, cada uma, 250 famílias, totalizando 1.000 famílias.   O que 

muda do Programa Ação Família para o Serviço de Assistência Social a Família e 

Proteção ao Domicilio?   Basicamente, muda no que tange às famílias e às nossas 

atribuições.   Porque, nós, hoje somos responsáveis  de atender famílias, 

principalmente, que são beneficiadas por programas de transferência de renda: 

bolsa família, renda mínima, renda cidadã e o BPC que é o Benefício Pensão 

Continuada, tanto pra idosos quanto pra deficientes.   Esse que é o nosso público!   

Antes, o nosso público era família em situação de vulnerabilidade social.   Então, 

hoje, prioritariamente, beneficiadas por transferência de renda e BPC e, há um 

foco para os idosos e os deficientes.   Que o objetivo é a família em 

vulnerabilidade, elas continuam, ainda sendo atendidas, são atendidas e, aí, a 

gente acolhe, faz o cadastramento, cadastra essa família, se ela aceita o serviço, 
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a gente faz o cadastro, começa a fazer o atendimento domiciliar... Isso além das 

1.000 previstas de forma oficial?   Isso!   Mas, nós podemos atender até 1.000 

famílias.   A lista não está completa ainda.    Ah... sim!   A lista não está completa!   

Por exemplo: tem uma lista de 350 beneficiados de BPC Idoso mais 300 e poucos 

beneficiados BPC Deficientes e tem outras tantas beneficiadas de programas de 

transferência de renda mínima, renda cidadã, bolsa família que, ao visitarmos, ao 

fazermos a busca ativa, ao procurar essas famílias... porque essa listagem vem do 

CRAF, o CRAF passa pra gente e, a gente faz a busca ativa.   Ao fazer esta busca 

ativa, muitas famílias não aderem ao serviço, não aderem, principalmente com 

medo de perder o seu benefício.   Então, essa é uma das dificuldades que nós 

temos aí no território.  É.... quem já nos conhece, não temos problema nenhum: 

abre as portas, a gente adentra na residência e, aí, faz o atendimento.   Então, o 

objetivo do SASF é, de fato, garantir a assistência social como, de fato, um direito 

e atender as famílias e, tentar garantir essa proteção social, proteção social a 

essas famílias que estão aí ... porque, mesmo as que estão, que recebem algum 

benefício, também estão em extrema vulnerabilidade.   Então, esse, de fato, que é 

o trabalho do SASF.   O problema é que – agora uma crítica, né? – há muitas 

cobranças por parte do poder público e, o retorno do poder público pras demandas 

é quase nada.   A gente... também preciso fazer uma ressalva que, na mudança 

do PAF para o SASF houve um ponto muito positivo que são os 

encaminhamentos, principalmente, demandas com relação à alimentação porque, 

quem é responsável... porque a alimentação é um benefício, também, eventual.   

Quem é responsável para conceder esse benefício é o CRAF e, antes, nós 

fazíamos o encaminhamento, mandávamos para o CRAF e demorava 6, 7 meses 

pra família poder de forma rápida! Já agora, há um combinado em que o CRAF 

com o SASF que mandando a demanda de alimento até o quinto dia, consegue 

atender naquele próprio, naquele mesmo mês porque vem uma verba para esses 

benefícios eventuais.   Benefício eventual pode ser tanto Kit de geração de renda, 

pode ser cesta básica, pode ser pequenas reformas: a parede da casa de 

determinada família caiu, a gente conseguir com a verba municipal, né? – e essa 

verba é, no máximo, até um salário mínimo – a gente consegue, com essa verba 



 244 

fazer essa pequena reforma; pagamento de contas, contas de água, luz... acabam 

se acumulando, acaba dando prioridade à alimentação em detrimento desse 

pagamento de contas, é óbvio, primeiro a subsistência, depois a questão do 

conforto e, aí, também, a agente tem encaminhado algumas famílias, também com 

problemas de contas, também tem sido resolvido com mais, mais rápido.  Então, 

isso, de fato, foi um dos pontos positivos que o SASF trouxe.   Houve essa 

aproximação do CRAS com o SASF.   De fato, o SASF é o braço direito do CRAS 

no território.  Braço prático!  É.   Prático, mesmo!  O CRAS não consegue dar 

conta de ir ao território.   A alternativa do poder público municipal foi criar esse 

serviço que já tinha acumulada com o CRAF, com o PAF e, agora SASF.   É, uma 

pergunta: O SASF é um serviço totalmente ... públic o, pela prefeitura de São 

Paulo.  É isso?   Da prefeitura de São Paulo!   Como que ele entrou na 

Sociedade Santos Mártires?   Como que vocês ficaram ... se vincularam aqui?   

Então é por conta dessa caminhada?   Desde o NAF, o CRAF e o PAF já eram 

conveniados com a prefeitura de São Paulo e, aí, houve o convênio.   Acabou do 

CRAF, foi para o PAF.   Acabou o convênio do PAF, aí criou o SASF e, numa 

audiência pública, a Sociedade Santos Mártires disputou e levou, com esse 

acúmulo de experiência que já tinha e, pegou 2 Serviços de Assistência Social à 

Família: o SASF Jardim Ângela IV e o SASF Jardim Ângela III.   Aí, estas famílias 

estão distribuídas em todo o território da sub-pref eitura do M’Boi Mirim?   

Não!  É.... nós temos uma abrangência territorial delimitada ... Dos 2 serviços 

que vocês tem por aqui?   É... E, qual é essa abrangência?   Em que pontos 

vocês estão, hoje?   Eu só vou falar do IV, embora que eu participei de todo o 

processo, como gerente, no final eu, então, eu esqueci dessa parte.   Então, em 

2009, no PAF, enquanto técnico ação social e, aí, em outubro de 2010, a gerente, 

a gestora anterior, ela... houve alguns probleminhas e, aí, transferiram ela para um 

outro serviço e, aí, ficou a vaga em aberto de gerente. Ela saiu em julho e, aí, 

ficamos eu, a Priscila e a Edivalda pra fazer a transição, nós três ficamos com a 

gerência do serviço, sendo responsável pela gerência do serviço.   E, aí, em 

outubro de 2010 me convidaram pra que assumisse a gerência do PAF e, aí, eu 

participei... ficamos levando o PAF, não, perdão!   Isso: em outubro de 2010!   Em 
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2011, março de 2011, teve essa audiência pública pro SASF e, aí, aprovamos em 

abril a audiência pública e o serviço começou a ser implantada a partir de primeiro, 

dois de maio de 2011.   E, aí, eu participei... porque a equipe do PAF era muito 

grande, 4 pessoas e, agora do SASF são 16.   Então, eu participei de toda, ajudei 

a preparar o projeto que levamos para a audiência pública, dos 2 SASF, do SASF 

III e do SASF IV e, aí, depois quando houve a implantação, aí houve a separação 

do SASF.   A M’Boi Mirim, a Estrada do M’Boi Mirim que delimita o nosso território 

é: do lado esquerdo é um SASF e do lado direito outro SASF.  E, aí, mais, nós 

temos . Por exemplo: do SASF IV nós temos, inicia , o serviço também está 

localizado.   É uma das exigências que saiu em edital do serviço é que o serviço 

estivesse dentro do território.   Do próprio edital, eles abriram a brecha que podia 

ser local alugado ou cedido e,  aí nós optamos por procurar um local pra alugar e, 

aí só encontramos – aqui, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar 

espaços grandes pra desenvolver projetos sociais – e, fomos, e aí, conseguimos 

um local aqui mesmo na região do Ângela, há 3 minutos aqui da Paróquia Santos 

Mártires e, aí, a nossa área de abrangência começa no Jardim São Manuel, 

Tamoio, Jardim Caiçara, Morro do Índio, Jardim Paranapanema, Parque Novo 

Santo Amaro, Parque Independência, Jardim Guarujá, Jardim Raniere e, tem o 

Jardim Jangadeiro.   Nós temos uma abrangência territorial de 10 bairros.   Uma 

área grande, não?    Muito grande!   A listagem que veio pra gente, de BPC nós 

temos mais de 3.000 famílias que recebem o BPC.   Não quer dizer que a gente 

vá atender todas.   Vamos ficar fazendo a busca ativa mas, conforme as famílias 

vão sendo cadastradas, chegou a 1.000, a gente para.   E, aí, ó, tem mais tantas 

famílias pra  entrar, pra gente pressionar o poder público, abre uma audiência 

pública e coloca outro SASF.   É quase o dobro a extensão da estrada do M’Boi 

Mirim, senão toda?   É que a Estrada do M’Boi Mirim é muito grande, a gente 

pega uma faixa grande mesmo: a gente sai daqui do Ângela... conhece a Padaria 

Menininha? Conheço!   Ali, na Padaria Menininha, a gente desce à direita e vai 

até o Jardim Guarujá.   Então, essa é que é a abrangência territorial do SASF 

Jardim Ângela IV.   Outra pergunta: É, como que você vê a pessoa do Pad re 

Jaime, a ação dele na concretização desse trabalho?    Olha, eu tenho dito para 
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alguns amigos que a história do Jardim Ângela, ela se confunde com a vinda do 

Padre Jaime pra cá.   Eu acho que... acho, não! Tenho certeza que, hoje, o Jardim 

Ângela, ele cresceu muito, né? e, aí, a gente sabe que quando há um crescimento 

e, sobretudo um crescimento desordenado vários problemas surgem mas, esses 

problemas sempre existiram.   Então, a gente tinha um problema muito grande, 

muito latente com relação à violência e conseguimos é... com a ação do Padre 

Jaime, com a ação das organizações sociais, com a ação da igreja, 

conseguimos... das escolas diminuir a incidência de violência no nosso bairro e, 

isso, se deu, de fato, pela presença profética do Padre Jaime.   Ele é, de fato, uma 

figura que fez valer, que tem uma garra fenomenal, uma energia fenomenal e uma 

espiritualidade que, de fato, transcende todos aí porque é o fato de apostar em 

pessoas, acolher as pessoas, escolher principalmente que a maioria dos serviços 

lá dos Santos Mártires tem são... atende, principalmente, pessoas que estão em 

situação muito cruel e, as pessoas - desculpe aí a expressão – estão mais 

ferradas e, ele apostou nessas pessoas.   Eu tenho certeza que o brilho dos olhos 

dessas pessoas, a expressão facial dessas pessoas, ele consegue visualizar Deus 

nisso.   E eu acho que isso é o que, de fato, lhe move e o que dá força, aí, pra que 

ele continue com essa ação.   E, as pequenas ações, ele vê, também, o Reino de 

Deus se revelando.   Eu acho que não tem uma outra explicação pra isso.   Eu 

acho que o fato de, minimamente... porque, de fato, se o Padre Jaime não está 

aqui, isso não existiria!   Existe porque o Padre Jaime veio pra cá.   Se o Padre 

Jaime não tivesse vindo, não existiria.   Então, como que a boa muda a vida de 

outras, muda a vida de bairros, de uma cidade e, de fato, ele é o causador de tudo 

isso.   Outra pergunta:   O SASF, como você já falou, é um serviço prático do 

CRAS.   Municipal!   Então, é um serviço que está espalhado pela cidade 

inteira, não é isso?   Em todas as regiões?   Você conhece outras 

experiências do SASF em outras regiões?   Ó.... conheci do PAF, tenho contato 

mas, a gente tem um contato porque aqui na nossa sub-prefeitura, nós temos 5 

SASFs.  Não é da Sociedade Santos Mártires!   Talvez, nem estejam ligados a 

uma comunidade eclesial, a uma igreja?   Ou são tod os conveniados com a 

igreja?   Os 5... todos estão conveniados porque 1 é do serviço social Bom Jesus, 
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o outro é do movimento comunitário Vila Remo, do Padre Nelson, dois são daqui 

e, estão vindo mais 2.   Vão ser 7 SASFs aqui na sub-prefeitura do M’Boi Mirim.   

Que o Padre Nelson, o movimento comunitário fez audiência pública pra mais 1 lá 

e o Bom Jesus vai pegar mais outro.   Então vão ficar, 6.   Mas, há uma grande 

diferença... é isso que eu gostaria que você falasse...  por isso que eu falei que 

poderia falar dos 5 que estão, atualmente, sendo desenvolvidos, mesmo assim, 

por exemplo, estamos na mesma região, mesma sub-prefeitura, com o CRAF, a 

técnica que atende é para os 5 mas, cada um tem a sua peculiaridade, 

principalmente por conta da entidade na qual o serviço é feito.    Qual seria a 

daqui?    Então, há um modo muito humano de desenvolver o trabalho.   O CRAF 

não consegue resolver todas as demandas.   Por exemplo, mesmo... eu falei da 

questão da alimentação, a gente conseguiu resolver... o CRAF ficou mais prático 

isso, a gente consegue encaminhar a demanda de nutrição mais rápida mas, o 

CRAF, também tem a sua limitação.   Aí, quando a família é identificada com essa 

questão da alimentação se encaminha pro CRAF e, pronto?   Não!  A gente vai 

tentar resolver o problema dela de outra forma e, aí, a gente aciona a Paróquia, a 

Irmã Fillins, os outros serviços e, a gente monta uma cesta básica imediatamente 

e leva pra família.   Que eu saiba, os outros não fazem isso!   E você acha que 

isso é uma vertente própria daqui por conta desta c aracterística do Padre 

Jaime?   Por conta que... nós estamos cuidando de pessoas e, pessoas precisam 

ser cuidadas.   O Jaime passa muito isso pra gente... que a gente precisa cuidar 

de pessoas... primeiro, a gente cuida e, depois a gente vai questionar ou vai 

perguntar pra pessoa.   Isso é muito do Padre Jaime e da Irmã Fillins.   Nisso, a 

gente... tem que resolver, então, vamos resolver!   Medicação, que a gente não 

consegue nas UBS o remédio, tem que ter um jeito de ajudar a família porque o 

primordial é ajudar a pessoa.   Outra pergunta:   a equipe de trabalho que está 

com você, não necessariamente são pessoas que estão  ligadas à vida 

comunitária eclesial?   Não!   E, toda equipe consegue encaminhar, realizar o 

seu trabalho dentro dessa perspectiva que a gente e stá conversando aqui, 

posta como característica do Padre Jaime?   Então, aqui entra a figura do 

coordenador: se o coordenador não está alinhado a isso, a equipe acaba não se 
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alinhando e, se o coordenador está alinhado a isso, a equipe se alinha.   A equipe 

na qual eu estou inserido, e eles sabem e eu sempre defendi e defendo com muita 

garra, aí, toda essa história que Sociedade Santos Mártires vem desenvolvendo e, 

eu sempre cobro que, independentemente, a gente desempenhe um serviço de 

qualidade, atenda o outro do jeito, da forma que eu gostaria de ser atendido e, eu 

te digo que, olha, não é fácil, que a gente detem vários problemas.   A Sociedade 

Santos Mártires tem vários problemas , com a questão financeira, ficamos vários, 

alguns meses sem receber e, digo pra você, defender, né? manter uma equipe 

unida, mesmo a equipe sem receber, dando uns... pô, eu estou que nem a família 

... e, aí a gente conseguir manter, mas mesmo assim vamos cuidar do alimento, 

opa vamos resolver a sua urgência mas, a gente necessita de continuar.   Hoje, a 

situação, estamos melhor do que os anos anteriores, sobretudo 2009, 2010, foram 

anos muitos cruéis mesmos, com atrasos, atrasos de salários eram freqüentes 

mesmos, e mesmo assim, algumas pessoas que não estavam alinhadas, que não 

tinham esta... que não estavam nem aí como se desenvolveu o trabalho com 

qualidade ou não, aí as pessoas vão, automaticamente sentindo peixe fora d’água 

e, num determinado momento ou a gente tira ou elas mesmas saem, porque, 

acho, que de fato, aqui não é, eu não estou aqui só por conta do dinheiro, eu 

necessito do dinheiro porque eu preciso viver, pagar minhas contas, cuidar da 

minha família, né? meu filho mas, há muito mais que isso.   Que que é esse 

muito mais? Você consegue definir?   Olha!   Esse pulo do gato, vamos dizer 

assim, que faz a diferença?    Então, a experiência cristã que nós tivemos, a 

gente vive, continua vivendo, isso na prática, aqui na Sociedade Santos Mártires.   

Essa experiência cristã, essa relação de, com o outro e respeito ao outro, de 

contato, de respeito e de uma relação humana mesmo, com o outro, 

principalmente com aquele que está sofrendo.   Então, há uma força que nos 

impulsiona.   Quem não consegue perceber isso, mesmo que entre, a caba 

engrossando esse grupo que são saídos ou saem?   Mas, as pessoas, por 

exemplo, a equipe que eu tenho, que está comigo, né?  Não é fácil trabalhar com 

pessoas, é difícil pra danar mas, é maravilhoso, a gente tem um ganho... a gente 

tem... nos humanizamos nessa relação com o outro.   Eu acho que o fato de nos 
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humanizarmos é.... Deus está aí nesta relação.  Eu acho que é isso que, de fato, 

nos impulsiona a seguir, a estar nesse caminho.   Poderia esta dando, estar 

lecionando - eu acho que eu ganharia mais – Com menos preocupações...    É... 

com menos preocupações mas a opção nossa, eu estou aqui por opção, eu quero, 

eu gosto de fazer isso e, eu acho que o trabalho que a Sociedade e que o Padre 

Jaime nos ensinou é, justamente, esse e vamos pôr pra frente porque eu acho que 

é isso mesmo e eu estou aqui,de fato, por isso.   Que bom!   Que Bom!   Acho 

que é isso por enquanto! 
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ANEXO 06: Transcrição da Primeira Entrevista com o Padre Jaime, Pároco 

da Paróquia Santos Mártires 

(entrevista concedida no dia 17/01/12, às 09:45h, no salão da Comunidade São 

Sebastião) - Duração: 1 hora e 6 minutos 

 

Nasci numa família tradicional.   A própria casa da família é uma casa tradicional.   

A família mora na casa  uns 200 anos só (risos) ... a casa da família.   Sou o oitavo 

de dez irmãos.   Então era o oitavo lugar.  Um morreu com um ano de idade, o 

mais velho do que eu e, ah, nascemos na roça ou na lavoura onde a família 

ganhava criação de leite e de também engorda e, ah, perto de uma grande cidade, 

éramos vizinhos de uma grande cidade.   Então, a plantação, o gado e as vacas 

era... e os cavalos, nasci em quarenta e cinco, em 27 de março de quarenta e 

cinco, então, logo após guerra.    E como a família de dez irmãos, pós-guerra , na 

Irlanda, na Europa, não tínhamos dinheiro mas nunca faltou comida, porque era 

tudo da lavoura mesmo assim.   Como todas as famílias na época, éramos uma 

família, - como poderia dizer? – tinha terras, classe média mas pós-guerra, 

ninguém na Irlanda, tinha dinheiro naquela época.   No mesmo tempo o pai e a 

mãe muito carinhosos, religiosos, ah, mesmo criando dez filhos, eu, ah, nunca 

lembro o pai e a mãe faltarem à Missa aos domingos, nenhum domingo assim: a 

mãe ia na Missa de manhã, às 09:00h com os pequenos e o pai às 11:00h. 

Éramos 15 minutos da Igreja.   E Irlanda, como... era Missa Dominical e o Terço, 

toda noite, em casa, antes de deitar, com todo mundo e a  Irlanda, naquela época, 

um país muito católico e de combate aos protestantes, aos ingleses, assim.   

Talvez um fato que mostra um pouco, acho que eu nem lembro, só faz pouco 

tempo, o pai faleceu com 85 anos e a mãe com 90.   Então foi uma família muito – 

que que diria? – consolidada assim pela presença do pai até hoje.   Até hoje, se 

não dou notícia, cada semana, eles me cobram (risos), mesmo depois de 43 anos 

no Brasil.   Mas, no mesmo tempo uma religiosidade praticante, participante, 

ativos na Comunidade mas, na Paróquia inteira tinha duas famílias protestantes.   

Acho que um fato que mostra um pouco como era esta religiosidade, um fato que 

eu conto.   Mesmo em tudo isso, eu só vim a saber mais tarde: meu pai foi 
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excomungado!   E, que que levou ele?  Eu era criança, eu tinha 05, 06, 05 anos 

acho, quando morreu um vizinho que era protestante mas, muito bom vizinho, 

muito amigo nosso.  Nós tínhamos cavalos e ele tinha jumento e, nós, como 

crianças queríamos sempre brincar com o jumento.  Ele deixava.   Mas meu pai 

ficou doente e ele trabalhava a terra, arava a terra para o pai.  Enfim, o velho 

faleceu e quem me contou a história direitinho foi a  mãe, com quase 90 anos, 

pouco antes de morrer me contou.   Eu sabia que tinha alguma coisa mas nunca 

sabia direito.   E, aí, o velho morreu e o pai e outros quatro carregando o caixão 

dele, e quando chegaram na entrada – isso em 50 – quando chegaram a entrar na 

igreja dos protestantes, o pároco estava no portão e falou: -“Agora chega! Católico 

aqui não passa!” E eles, continuaram! Quem ia carregar? Iria deixar o caixão no 

chão? Quem iria carregar o caixão? Ele continuaram, entraram, rezaram lá dentro 

e,  domingo em seguida, foram com nomes e tudo, denunciados do Altar e 

excomungados e tinha que confessar pro Bispo.   Em 50 não tinha carros, o Bispo 

morava eram uns 50, 60 km.   Então, teria que ir de cavalo ou de bicicleta .   e a 

mãe me contando a história, a vergonha que ela passou (risos) tudo, tudo isso na 

época – aí, quando também a mãe terminou de contar a história, ah, eu perguntei 

para a mãe assim – e o pai – o pai já tinha falecido nesta época: “- E o pai foi 

confessar para o Bispo, mãe?” “-Que nada filho! Ele tinha mais bom senso de que 

isso!’ (risos fortes).   Então ... A mãe, eu nunca vi o pai faltar na Missa! (risos) 

Então, ah, o bom senso é acima , na prática da religião!   Aí, mesmo para o pai e a 

mãe, a educação era muito importante, ah,  e todos, ah ... na escola primária eram 

08 anos e, depois, primário era local  e o secundário era na cidade, que era 05 km, 

era uns 05 km da cidade e, todos fomos, fizemos o secundário também, o que 

seria hoje, o ensino médio, não? Aqui!   Eu terminei o secundário com 17 anos e, 

aí, o que fazer na vida?  A minha opção na vida era para ser, eu queria ser 

engenheiro agrônomo e, já, eu não sei o porque, eu não sei o quê mas, tinha... eu 

queria experimentar o seminário mas tinha vergonha de contar pro meus irmãos e 

meus pais, assim.   Enfim, eu estava naquela indecisão toda mas estava inscrito 

na faculdade para fazer engenharia agrônoma e, sempre gostava da agricultura, 

da terra, sabe? e, daí, na última hora resolvi tentar o seminário.   Mas seminário 
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para ficar na Irlanda, diocesano, não queria. Aí escolhi seminário de São Patrício 

que, naquela época, só trabalhava na África. Até que, o ano já tinha iniciado, 

começou em setembro, até me aceitaram atrasado mesmo, estava 15 dias 

atrasado quando mandei o pedido, me aceitaram.   Falei , já era   .   O normal era 

18 anos para entrar na faculdade mas, já tinha vaga, já tinha , aí eu tranquei a 

matrícula e falei, vou tentar por um ano para ver como é que é.   Que já era jovem 

o bastante para e estou nele até hoje.   Aí, o seminário São Patrício, que era para 

trabalhar na África e, acho que tinha muito e sempre vinha – Por que o 

conhecimento? -  sempre vinha, a mãe sempre assinava  muitas dessas revistas 

da sociedade, das congregações, nós sempre fazia contribuições para os 

missionários e, assim mesmo, no terço etc. sempre rezava por estas intenções 

missionárias.   Eu já tinha alguns conhecidos etc!   E, aí, a minha opção pela 

Sociedade São Patrício, que optei, como falei, como para experimentar mas, estou 

nela até hoje.   Eram 07 anos de seminário.   Foram bons!   Não me arrependo, 

não!   Foi, entrei no seminário que, aliás, faz 50 anos este ano, em outubro de 62, 

no mesmo tempo que iniciou o Concílio Vaticano II.   Então foi um tempo 

interessante, um tempo de mudança, um tempo de  busca, um tempo de 

descoberta das coisas e, ah ... fomos muito felizes no seminário, com os 

professores, também, que tivemos.   Foi sempre um incentivo de descobrir.   

Assim, nunca ,dificilmente chegava na sala de aula   e diziam: “-Olha!  É isso! Isso! 

isso!”   Eu sempre lembro, na teologia por exemplo... Davam para nós, na época, 

as teorias de uma meia dúzia de teologias, de teólogos como Ratzguer, Rahner, 

Xumbert que era outro irlandês e, agora, você tem que descobrir a sua visão de 

Igreja, a sua visão da coisa  e escrever sobre isso.   E não dizia: Ratzguer está 

certo! Rahner está certo ...    Moral também... acho que foi uma época em que 

acabou os livros de verdades, acabou as verdades e davam para nós diversas 

teorias e deixava nós descobrir quais eram as verdades, assim, que, ah, um pouco 

naquele espírito do Concílio Vaticano II que não tem nenhuma verdade plena. 

Acho que as verdades, caminhos vão se abrindo etc. e assim, acho que foi, na 

liturgia, na moral ... bom... direito canônico, também, era muito na mesma.  Não foi 

só  de ensinar os números do cânon etc, qual deve ser o espírito da coisa.   Então, 
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foi uma época de estudo, de descoberta, de busca interessante que, ah, acho que 

ajudou a criar um alicerce.   Aí, fomos ordenados em 22 pessoas em domingo da 

páscoa de 69.   Perguntei: “Todo esse processo na Irlanda mesmo?”   Tudo 

isso na Irlanda!   Tudo isso na Irlanda!   Tudo isso na Irlanda!  Respondeu!   

Sempre tive muita influência dos missionários que voltavam e contavam as suas 

experiências na África, de modo especial na, na... na África porque era um grupo 

só.    No mesmo ano que entrei no seminário, em 62, foi o ano em que o Papa 

João XXIII pediu a todas as Congregações  a enviar missionários para a América 

Latina.   Porque o grande medo da América Latina era o medo do comunismo 

tomar conta.   Foi o ano da Cuba, (eeeeehhhh), dos mísseis em Cuba, um ano de 

muita agitação na América Latina e o grande medo era do comunismo tomar conta 

e, aí, o Papa João XXIII pediu a todas as congregações  a enviar missionários 

para ... foi neste ano, também, que São Patrício iniciou, iniciamos, aqui na 

América Latina.   Portanto faz 50 anos que São Patrício está no Brasil esse ano 

também que estamos celebrando!   E, aí fomos ordenados em  domingo da 

páscoa de 69; éramos em 22 padres e, ah, aí, logo depois, um mês depois disso, 

mais ou menos, fomos distribuídos pelo superior geral: então não era opção 

assim, naquela época ainda não tinha escolha.   Então, o superior dizia 

“olha...fulano, fulano”  e desses 22, éramos em 3 que fomos para o Brasil, 

delegados para o Brasil.   Os outros para Nigéria, para Quênia, Zimbábue, 

Malauê, África.   Dizer a verdade, ah, no fundo eu fiquei um pouco decepcionado 

porque como toda a orientação que de 22, 3 para a América Latina , era pouco 

mas toda a orientação na Sociedade era para a África.   Então, de uma hora pra 

outra, Brasil!   Como que eu fico? (risos)   Que que é Brasil? E como, falei antes 

gostava da roça, gostava da terra e gostava... em Brasil trabalhávamos em São 

Paulo, que é uma cidade grande.    Eu não gostava das cidades!    Eu tenho uma 

irmã que morava na capital, em Dublim e, nem gostava de ficar na casa dela, 

muito assim.   Gostava da roça! Mas, seja o que Deus quiser!   E, cheguei no 

Brasil, aí foi, isso era 69, plena Ditadura Militar. Médici e,  aí uma das  coisas que 

dava para estudar sobre o Brasil, a Ditadura, MIlitares.     Cheguei em Brasil em 

15 de novembro; tinha uma certa dificuldade, com o visto de entrada, sabe? Que 
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não era fácil com o Governo Médici e cheguei em Brasil em 15 de novembro de 

69, uma semana depois da prisão dos dominicanos.   Então tinha uma.... ambiente 

muito pesado e, ah, ninguém, era medo para todos os lados e, coisa assim. E foi  

complicado.   E, no Brasil eu vim logo para Cotia, onde tínhamos uma Paróquia: 

São Patrício tinha uma Paróquia em Cotia para aprender português.   Cotia, na 

época, fazia parte da que era chamada “Região Rural”, na Arquidiocese com 

Cardeal Rossi como Arcebispo, como Cardeal Arcebispo e, Monsenhor Victor 

Viksburg era o Vigário Episcopal da Região Rural e, uns dias depois que 

chegamos, nós três estávamos em Cotia, iniciando as aulas de português e o 

Monsenhor Victor pediu um de nós para vir para o Convento do Ressaca rezar a 

Missa lá, enquanto elas nos ensinavam português e, o ... sortudo fui eu para vir 

pro Ressaca, para rezar a Missa, sem saber falar português – lógico! -  mas que 

as irmãs iam me ensinando português.   Aí que começou a ligação com a Zona 

Sul e, de Ressaca foi, quando eu estava terminando o português,- em abril de 70 

no Ressaca – o padre ... Embu estava sem padre.    Aí me pediram para ficar no 

Embu das Artes, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, que o  Município inteiro 

era uma Paróquia só!   E, ah... ai fiquei ainda no Convento do Ressaca e, 

atendendo Embu das Artes.   Eu acho que foi no Embu das Artes que comecei a 

tomar um pouco a consciência de que que era Igreja.   Embu, que era um 

município, ainda nos 70, do interior, mas que um município em mudança.    

Virando já a ser a periferia de São Paulo, com os bairros Santo Eduardo, Santa 

Emília, Santa Tereza e , acabei por, não por, não sei se por destino ou por 

acontecer por acaso, acabei ficando no Embu por 17 anos, que era um provisório 

mas acabei ficando por 17 anos.   E, aí, tivemos a sorte, em novembro de 70, de 

Dom Paulo Evaristo tomar posse da Arquidiocese de São Paulo ou a Arquidiocese 

tomar posse de Dom Paulo (risos).   Acho que foi mais a Arquidiocese que tomou 

posse de Dom Paulo!    E, mesmo assim, ah, era um momento muito agitado da 

Igreja de São Paulo, acho que tanto a  revolta contra Cardeal Rossi, nos anos, no 

início dos anos 70, ah, quanto o resultado Medellín, o grande encontro de 

Medellín, que foi em 68 e, eram nestas épocas de 69 e 70  que os documentos de 

Medellín estavam se tornando conhecidos e chegando aos padres  e, aí, o conflito 
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com uma administração de Cardeal Rossi e, eu acho que, ah,  Dom Paulo que já 

tinha 4 anos como Bispo Auxiliar de São Paulo e ah, aí toda uma  situação de 

mudança, de busca, de de de ... eu novo ainda, mal entendendo português mas 

tentando descobrir que igreja é esta, que mudanças são estas, que que é 

Medellín... ainda com uma compreensão do Concílio Vaticano II, que que era, o 

que queria dizer Medellín, numa cidade dessas, totalmente perdido.   Mas, no 

mesmo tempo, com a chegada  de Dom Paulo, acho que foi uma abertura, como o 

concílio Vaticano II para a Igreja, acho que a chegada de Dom Paulo foi, abriu 

uma janela também e deu para sentir as preocupações dele com a situação do 

povo, com a situação  política.   Eu acho que aí  caminhando até afirmar as quatro 

prioridades como igreja em São Paulo que foram, ah, acho que o primeiro grande 

ato foi, gesto aliás, foi a venda do palácio Pio XI , que foi vendido logo no início do 

mandato de Dom Paulo e, daí, a escolha das quatro prioridades: Comunidades 

Eclesiais de Base, Direitos Humanos, Pastoral do Mundo ... Pastoral Operária e a 

Operação Periferia que chamava. Então, uma Igreja voltada para a periferia e, daí 

a insistência no uso dos documentos de Medellin.    Eu  lembro uma das frases na 

introdução de Medellin que me marcou bastante, porque a gente sempre era 

bastante ligado à Escritura, a Bíblia etc e, uma das frases de introdução do 

documento de Medellín que dizia o seguinte, que eu guardo de cor, até hoje: 

“Assim como o antigo povo de Deus realizou a primeira páscoa, a passagem da 

escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida assim, também, nós 

hoje, o novo povo de Deus, somos chamados a realizar a nova páscoa, passando 

de tudo que é menos humano para condições mais humanas”.   E, aí, o 

documento continua em dar uma descrição de quais são as condições menos 

humanas da América Latina: analfabetismo, falta de moradia, salários injustos e 

toda uma lista destas condições e, passando para as condições mais humanas, 

até o conhecimento de Deus, Pai de todos!   Então, acho que esta introdução ao 

Documento de Medellín foi um pouco o pano de fundo, assim tanto para o meu 

trabalho quanto, ah... no Embu quanto foi, também para a Arquidiocese no tempo 

de Dom Paulo.    Ligando isso, sempre ligando isso com a Bíblia, o estudo.   Os 

primeiros anos no Embu, acho que foram muito marcados pela formação de 
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lideranças  e estudos, dias de  formação, que a gente fazia muito em Paulo VI, na 

época, estudando de modo especial, documentos de igreja como Gaudium et 

Spes, os documentos do Concílio quanto, também, de Medellín.    E, acho que 

grande ênfase, na época, das Comunidades Eclesiais de Base que, acho que foi 

junto com os círculos bíblicos, que foi uma grande escola para mim porque, acho 

que a gente sai do seminário pensando que conhece a Bíblia mas eu tenho que 

dizer que aprendi a Bíblia com o povo, nos grupos, nos círculos bíblicos, 

escutando e ouvindo eles nos grupos etc.    Foi uma verdadeira escola bíblica.   E, 

tínhamos muitos grupos da bíblia naquela época, e a gente participava muito.    Aí, 

acho que no Embu, Embu crescia, estava crescendo.   Aliás, Embu foi o município 

que mais cresceu no Brasil entre os anos 70 e 80 e, aí, a urgência de dividir a 

Paróquia.   Em 76 foi ordenado um padre para a Arquidiocese, padre Luiz Antônio 

de Oliveira – não sei se você chegou a conhecer ele ou não?  – que mais tarde 

trabalhou em Caxingui, atualmente está em João Pessoa.   Aí, ele interessava em 

trabalhar no Embu e propusemos  a divisão da Paróquia de Embu, que foi dividida 

entre a Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Paróquia de Todos os Santos, que 

Santa Emília, aqueles lados todos.   A divisão pela BR 116.    Ainda duas 

paróquias grandes, etc mas, talvez, em população, nem tanto, não sei quanto que 

era. Acho que a população de Embu em 76 deve ter, acho que estava em torno de 

100.000 habitantes.    E aí, em 75 chegou para trabalhar comigo também,  o Padre 

Eduardo que, ainda está por aí.   Mas, ah, fizemos um trabalho, acho que de 

escutar o povo, de animar Comunidades Eclesiais de Base,  de buscar a 

dignidade.   Era uma vida, a gente tem que dizer, feliz mas sofrida, na época.    

Em toda paróquia não tinha nem um metro de asfalto.   A lama era abundante em 

épocas de chuva  e a poeira em épocas de seca.   Mas tivemos muito a presença, 

participação e colaboração do povo.   Em, não sei que ano que foi – em 82, mais 

ou menos, a diocese de Registro, nesta época já tínhamos acho que temos, nós – 

tanto o Eduardo quanto eu – sempre trabalhamos muito próximos  com os leigos 

e, logo no início – 75, 76 -  fomos criando o que chamamos de Equipe Paroquial, 

Equipe Pastoral aliás.    Equipe Pastoral com leigos liberados, irmãs – que tinham 

as irmãs missionárias médicas de Maria, tínhamos as irmãs das cônegas de Santo 
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Agostinho e as irmãs catequistas franciscanas.    E, tínhamos uma equipe, acho 

que de  uma dúzia de pessoas, mais ou menos.    Perguntei: “Na divisão da 

Paróquia de Embu, o Senhor ficou na parte recém cri ada e entregou o centro 

para o outro padre que chegou?”   Para o padre Luiz Antônio.   Ele ficou com o 

centro, do lado de lá, a divisão pela BR.  Porque era mais fácil para nós, que era 

uma área desconhecida, era uma área, dizia, perigoso assim, sabe, talvez .... mas 

como a gente já conhecia, já éramos conhecidos na região, era mais fácil para nós 

assumir do que mandar um desconhecido para lá.    Era, para o Embu Centro, 

chamavam Região dos Índios (risos), era um pouco aquilo lá.   Bom... era região, 

não vou dizer que não era perigoso, mas região de pobreza, de sofrimento, de 

assaltos mas de gente muito boa, isso para quem conhecia nunca tinha medo de 

morar por lá e, ah .... e aí foi a caminhada de criar ações, de criar atividades como, 

na época, as mães queriam trabalhar, eram creches, era clube de mães que 

grande trabalho, na época, foram os clubes de mães com as mulheres que 

estavam em casa, organizando nas comunidades, juntos e que as mulheres não 

eram só fazer trabalhos manuais, mas levar, ligando a Bíblia e a vida, sempre 

refletir sobre os acontecimentos e ligar.   E, aí, ia levando as pessoas a tomar 

atitudes  diante das dificuldades da vida, reivindicar água, luz, rua, asfalto, ônibus.  

Acho que estas coisas sempre preocupavam as pessoas e quem tomava 

iniciativas, a partir das reflexões, eram elas mesmas.   Aí, partiu a briga por 

creches, as primeiras creches que funcionavam nos salões das comunidades etc 

e, dali, foram para mais coisas.   Mais ou menos em 82, se não me engano, o 

bispo de Registro, Dom Aparecido nos pediu, também, para aceitar os 

seminaristas da Diocese de Registro que vinham estudar em São Paulo e, nisso 

vieram 4 seminaristas de Registro: Auri, Miura, Osvani e Eusébio e, aí, eles 

moravam e trabalhavam conosco.   Ah, com as mudanças do tempo, Miura deixou, 

acho que no último ano, acho que já era diácono ... ou foi ordenado padre? Mas 

deixou de ser padre. Acho que foi ordenado padre! Sim, foi!  Isso, agora, não 

estou lembrado!  Osvani e Eusébio  foram ordenados para a diocese de Campo 

Limpo, para a diocese, não, para a Arquidiocese, ainda Região Episcopal de 

Campo Limpo (confusão de termos – Região Itapecerica da Serra), e Auri foi 
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ordenado mais tarde quando nós já estávamos aqui.    Então, ah... que continua 

na Diocese de Registro..    Aí, quando em 86 Osvani e Eusébio  foram ordenados 

padres  e mostravam o interesse em continuar no Embu e aí que nós achamos 

que estava na hora de nós sair , aí, não por nada mas porque nós já éramos muito 

tempo e já tinha 17 anos de Embu em 87 e , ah, estava na hora de dividir a 

paróquia de novo.    Aí, a paróquia de Todos os Santos foi dividida em que Todos 

os Santos os Xaverianos assumiram e foi criada a paróquia de Cristo Libertador, 

em Pirajussara que ... Cristo Ressuscitado em Parque Pirajussara que Eusébio e 

Osvani assumiram na época, em 87.   E, aí, Eduardo e eu viemos pra cá, que era 

uma outra região, a pedido de Dom Fernando que era Bispo na época e era uma 

outra área  que foi desmembrada da paróquia Nossa Senhora das Graças de Vila 

Remo, que era toda em vila Remo na época.    Aí, vindo pra cá, continuamos o 

mesmo tipo de trabalho.  Era diferente, era tudo novo.   Era, eu diria, pior do que 

Embu.   O lado de Embu era ruim mas aqui era pior ainda. (risos).   Embu, 

município pequeno, era muito mais fácil buscar as soluções e encontrar.   (A) 

Aqui, periferia da grande cidade de São Paulo, ning uém, administração 

regional ainda de Campo Limpo, ninguém sabia de nin guém, era a terra sem 

lei.   Além do mais, era a área da atuação  do famo so Cabo Bruno que 

morava aqui na região e atuava aqui na região que, ele mesmo – não sei se 

conhece a história dele... -  era um policial que a tuava, que ele mesmo na 

televisão, na bandeirantes, confessou a ter assassi nado, pelo menos, 150 

jovens na região.  Então era o horror da  região, d e toda a região  que mais 

tarde, inclusive, me visitou aqui e assassinou, no mesmo dia que me visitou, 

assassinou o Pirulito aqui na frente de Igreja.  Isso em dia 10 de novembro, dia 10 

de dezembro – me lembro o dia -, dia internacional de direitos humanos, de 87.   

Perguntei: “Quem foi Pirulito?Algum jovem daqui?”    Pirulito era um jovem 

daqui que tinha assaltado uma fábrica em Santo Amaro e os 4 foram pegos.   

Pirulito tem uma história... os 4 foram pegos e foram levados pela polícia para o 

Pico do Jaraguá e, os outros 3  foram assassinados lá e o Pirulito escapou  porque 

fingiu de morto e, depois de fingir de morto foi ajudado, tinha muitas contatos etc, 

contatos assim, foi assumida a defesa dele, a vida dele para identificar os policiais.   
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Aí, ele foi escondido, inclusive o próprio Luiz Eduardo Grinhald, estava 

acompanhando o caso dele para identificar os policiais que levaram para a coisa.  

Ah, dia 10 de dezembro, o... ele ia identificar os policiais, senão me engano, dia 15 

de dezembro.   Aí, cabo Bruno veio - intervi: Isso em 87? Ele respondeu: Em 87! 

-  aí o Cabo Bruno  que já era preso foi liberado para fazer o serviço, para ele não 

identificar os policiais.   E veio aqui, a gente morava na época, foi muito 

engraçado, ah, ele já me conhecia, a gente já tinha, mas eu não conhecia ele... A 

gente morava no fundo da igreja, na época, ali aonde é a sacristia, tinha um quarto 

e cozinha lá e, ah, ele entrou lá, eu ofereci um café, não sabia quem era e ele 

queria dormir na igreja.   A igreja era aberta, iniciando a construção, era tudo em 

construção, convenci ele mas, de todo os meus tempos, era a primeira vez que 

desconfiei, que olhei mas quando ele entrou, entrou com cara que a gente 

conhecia como ‘beato Salu” – não sei que era uma personagem de uma novela e 

o apelido dele era beato Salu, não sei mas que nunca falava nada pra ninguém – 

entrou, sentou à mesa, cabo Bruno ficou violento, a primeira vez que vi este cara, 

pensei, deve estar armado, está afim de alguma coisa, não me senti... aí, enfim, 

ele levantou e saiu, a única coisa é que o beato Salu  que falou depois: “-Não 

gostei não! Não gostei não!” Daí, levantou e foi embora também.   Dia seguinte, 

ele ficou por aí, pagando pinga pra turma.   Eu só o reconheci foi dia 26, dia 

depois do natal, quando recebi a Folha de São Paulo, Virgem Nossa Senhora, 

olhei a fotografia, Cabo Bruno escapou da cadeia.   O cabo Bruno estava na 

primeira folha do jornal e, aí, ah, disse: “-Será que era ele que estava aqui?”  

Peguei, dobrei o jornal, assim a fotografia e levei pros vizinhos que tinham visto 

ele aqui.   E imediatamente, já viu ele por aqui? perguntava, já viu ele por aqui?  

“Ah, foi ele que atirou no Pirulito!” “Foi ele que atirou no Pirulito!” “Foi ele que 

atirou no Pirulito!”   então, falei: “Será que estou enganado?”   Mas era ele (risos)! 

Era ele que estava aqui para... matou!   Que escapou da cadeia em  26  de 

dezembro e estava aqui no dia 10 de dezembro (risos). Isso mostra como são as 

cadeias por aqui!    Mas, depois foi preso de novo mas agora ele se converteu, é 

pastor, crente.   Está lá em Taubaté, um bom tempo, naquele, como se chama 

aquela cadeia, lá?  Do interior!   Mas, dizem, agora que tá santo, que se 
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converteu, que é pastor, que tá pregando o Evangelho.   Tenho as minhas 

dúvidas!    Mas, aí foi o início do nosso trabalho aqui, ah, em 87, 88. Muitos casos 

destes!  Mas, aqui, a violência policial era muito pior.   Já era ruim do Embu.   

Inclusive, a gente tinha assumido um caso no Embu, de 18 menores que foram 

torturados em Santo Eduardo por um delegado, uma tal de delegado Jurandir que 

demorou 3 anos a briga, que conseguimos cassar o mandato dele como delegado.  

Torturou 13 menores, desculpa, 18 menores, entre eles um menor de 8 anos de 

idade, com torturas elétricas e tudo,  na delegacia de Embu.   Tudo para descobrir 

de onde é que eles recebiam as drogas.   Isso em 79 e 80.   Para descobrir de 

onde eles que recebiam porque não recebiam as drogas que ele controlava, 

porque ele, era para ser dele.   Demorou dois anos.   Ele, ainda, foi transferido de 

Embu pra Taboão; de Taboão pra Carapicuíba. Quando conseguimos cassá-lo, 

ele estava como delegado em Carapicuíba e foi, até quem conseguiu a cassassão 

foi a Globo e descobriram ele numa festa com todos os traficantes de São Paulo, 

entre eles, não sei se você sabe, um dos que controlava o tráfico na época, um tal 

de Erolito.   Ele na festa com este tal de Erolito.   A violência policial foi o que 

marcou, talvez os anos 70, 80 aqui na, seja em Embu ou aqui no Jardim Ângela 

também  e, ah, aí os trabalhos continuaram animando, formando, incentivando a 

criação de novas comunidades porque, Vila Remo, na época, era uma paróquia 

enorme também e, ah, aí sobrou para nós aqui continuar.   Vila Remo tinha uma 

base aqui, Vila Remo com padre Luiz Giuliane, com os Oblatos, tinha um bom 

trabalho de comunidade, de  clubes de mulheres, de movimento  contra a carestia 

e, tinha um alicerce por aqui.   E, o que restava para nós era construir em cima 

deste alicerce.   Ah, dando um pulo talvez, o que marcou além desta base, 

trabalhos de evangelização, de círculos bíblicos, de grupos de novenas, junto com 

as irmãs dos Santos Nomes, irmã Leiliane e Francisca, a Cecília do Espírito Santo  

e as filhas das  missionárias médicas de Maria que vieram mais tarde, junto com 

muitos leigos comprometidos na região, conseguimos um bom alicerce, que foi o 

alicerce que era tempo, assim 82, início do Governo Montoro, foi marcado pelas 

ondas de desemprego aqui em São Paulo e, foi nesta época que as fábricas 

começaram a computarização, robotização, hotomatização nas fábricas em que a 
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mão de obra barata, que era desta região para as fábricas das Nações Unidas, foi 

também por aí, nestes anos 80 que estas fábricas como Catapiller, Metal Leve, 

MWM muitas saíram para o interior.   O próprio Caloi... Caloi eu lembro, em 80, na 

greve quando em 79/80 quando Santo Dias foi assassinado, Caloi tinha 5000 

operários; em 90, Caloi tinha 250 operários produzindo mais bicicletas e, 

provavelmente, melhores também.    Então, foi a grande queda, a grande onda do 

desemprego nesta região.   Com o desemprego, cresce a violência e, foi a época, 

também, que as drogas, no início, cocaína, maconha, sempre tinha um pouco 

mas, nos anos 80 cocaína  e, de modo especial, o craque entrou na região. 80, 

início de 90.   Podemos dizer que o craque foi a popularização da droga.   Tinha 

épocas que, nos anos 90 ainda, que encontrava por aqui, ah, leva 5 paga 4, em 

termos de craque etc.   E, como muitas vezes tinha dito, não é que tinha mais 

drogas aqui do que nas áreas nobres de Moema, de Perdizes ... mas que em 

Moema, Perdizes etc, tem dinheiro para alimentar os vícios.   Aqui não tinha 

dinheiro.   Começou,talvez acho que a pior coisa quando o moleque  pega, rouba 

as coisas da casa da mãe enquanto a mãe está trabalhando para vender, para 

comprar ou para pagar os vícios.    Então, assaltos, roubos, pequenos assaltos etc 

e, aí, acho que chegou ao cúmulo, quando é que foi declarada a região mais 

violenta do mundo em 96, passando de Cali, na Colômbia, que foi o premiado em 

95 que tinha 80 assassinatos  por 100.000 habitantes, já durante  96 era 130 por 

100.000 habitantes pelos dados do ONU – Organização das Nações Unidas.   E, 

aí, queira ou não queira, assustou a gente porque, ah, como você sabe tanto 

quanto eu, o padre está envolvido nestas áreas: Missas de Sétimo Dia, 

encomendar o corpo, consolar as famílias etc e, realmente, a região era um horror.   

Não tinha dia que saia por aí que não encontrava um corpo esticado na rua.   A 

mania, na época, era deixar o corpo exposto e tinha corpo que ficava quase 24 

horas na ruas.   Era uma... deprimente!   Para dizer o mínimo da coisa.   Eu acho 

que isso,  como já éramos bem conhecidos na região, já tínhamos 9 anos por aqui 

e já éramos bem conhecidos, tínhamos uma certa liderança, achamos que, ah, 

Eduardo e eu conversando, achamos que tinha que tomar alguma atitude.   

Primeira atitude foi convocar as entidades, as lideranças da região para sentar e 
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ver o que que dá para fazer e, graças a Deus, tivemos uma boa resposta de 

participação.   Isso foi em agosto de 96, convidando, ah, diretores das escolas, 

sociedades amigos de bairro, outras igrejas, ah, e tivemos uma boa participação, 

uma bom resultado e, eu lembro, na primeira reunião, eu argumentava fortemente, 

enquanto está todo mundo levantando muros mais altos, grades cada vez mais 

reforçadas, portões mais reforçados que, está na hora de alguém tomar a rua e, 

argumentando que quanto mais nós recuamos mas os outros avançam e, a 

primeira atitude foi  marcar uma Caminhada pela Vida e pela Paz até o cemitério 

São Luis, para o dia 02 de novembro, onde estavam, onde tinham na época, uma 

média de 35 enterros/dia com, talvez, 30 sendo de assassinados, de modo 

especial, jovens de 13 à 25 anos de idade, que eram os marcados para morrer.   

Aí foi difícil convencer a caminhada porque muita gente dizia “olha, é perigoso, é 

arriscado, não bota a cara na rua para isso etc” mas , mantivemos a caminhada  e 

fomos divulgando, fazendo cartazes, etc e, na primeira caminhada tivemos, em 02 

de novembro de 96, tivemos em torno de 5.000 pessoas, com diversos 

depoimentos e, bastante cobertura da imprensa etc e, isso deu pra nós, o que a 

gente diria, um empurrão pra ir pra frente e, a grande pergunta, depois de 

caminhar: “E agora?”   Aí, ah, chamamos depois da caminhada, que foi um grande 

sinal, a gente estava com medo, mas ah, a presença, a participação, ah, nos 

animou.    A partir daí criamos o que chamamos o Fórum em Defesa da Vida pela 

Superação da Violência e, marcamos as reuniões, que até hoje é duro,na primeira 

sexta-feira de cada mês, das 09:00h até meio-dia, aqui mesmo, e que tem uma 

boa participação, ainda hoje, e, aí,     agora o que fazer?    Mas quando se fala e 

envolve o povo, a primeira coisa que o povo fala que precisa ver “precisamos mais 

polícia!”   Aí, quando a gente mostrava mais polícia, “o que que a polícia faz?’ E, 

era conhecido, Copacabana, um bairro aí embaixo: entrava dois ou três carros da 

ROTA, nenhum carro entrava sozinho... em Copacabana entravam dois ou três 

carros e, quando saía, tinha dois ou três mortos.    E, então, a gente perguntava: 

“Polícia para fazer isso?”   Não precisamos a gente definir que tem que ter polícia 

mas, que tipo de polícia?  Que mata? Que entra? Que o melhor bandido é bandido 

morto? Com esta linguagem?   E, aí construímos juntos um Plano para a Polícia 
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Comunitária e o Secretário de Segurança, na época, era conhecido como 

“velhinho” – José Afonso da Silva – isso era no governo Covas ainda – mas um 

cara muito bom!  Nos recebeu, veio pra cá, convidamos ele aqui para fazer 

seminários sobre a segurança, apresentamos a proposta de Bases da Polícia 

Comunitária.   Ele veio aqui, fez seminário com o povo, aí debateu, discutimos, 

levamos pra ele, na primeira visita levamos pra ele a proposta da Polícia 

Comunitária e ele estudou cada proposta conosco, a favor e contra, o que colocar, 

o que tirar, foi muito interessante.   E, ainda em 97 foi implantada a Base 

Comunitária do Jardim Ângela e, em 98 a Base Comunitária da Polícia em 

Raniere, com muito bons resultados.   Foi, foi, fizemos pesquisas dois anos 

depois, ah, e o acompanhamento, a presença – qual era o objetivo? - o grande 

objetivo das Bases Comunitárias era polícia fixa na região que seriam conhecidos 

pelo povo e que também eles iam conhecer a região.   Então, não dava só para 

chegar, atirar e tchau e bênção mas que cada um seria conhecido como José, 

Davi, Ezaques, sei lá quem for e que teria nome e seria conhecido e se fizer 

alguma malandragem, também seria conhecido como fulano e se fizer o bem 

também seria reconhecido como fulano.   Então, foi uma, foi a primeira experiência 

que deu certo assim e muito positivo.   Ah, 15 anos depois não posso dizer é 

positivo e o que nós defendemos, só que foi aberto em 2002 a Cia da Polícia que 

tem 150 policiais e, agora, ninguém sabe quem é da Cia e quem é da Base.   E as 

duas tal... por isso temos uma proposta que apresentamos para o secretário de 

hoje e, nem o de hoje nem o Saulo querem discutir o que é Polícia Comunitária.   

Só querem saber de Polícia Comunitária em Bases Móveis que, para nós que 

entendemos de Comunidade, e eles dizem pra gente “Não, não temos a filosofia 

de Polícia Comunitária”.   Mas a Polícia Comunitária – estou cansado de 

argumentar – não é filosofia é uma prática e, como comunidade, não é filosofia é 

uma prática em geral.   E muito mais ainda, Polícia Comunitária é uma prática mas 

não querem nem... e nós temos uma proposta bonita, desenhada para toda a 

Polícia da Região ser Comunitária.   Mas, foi um início, foi um exemplo, acho... 

valeu à pena!   Ah, eh... acho esta ... acho que o que foi importante da Polícia 

Comunitária foi, porque junto com isso, iniciamos umas ações contra drogas em 
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parceria com a Escola Paulista de Medicina, criamos um grupo de psicólogos, 

assumiu um grupo chamado RAC – Reinserção do Adolescente na Comunidade – 

que era para jovens em situação de risco já com delitos e pequenos delitos; ah, 

criamos, na mesma época o Centro de Defesa da Criança  e do Adolescente, a 

Casa Sofia e outros projetos de combate à violência doméstica.   Então o bom ... 

entre estes e outros projetos ... e o bom da Polícia Comunitária, que o nosso 

pedido era, briga inicial era que os policiais fossem fixos por 5 anos na Base.   

Conseguimos 3 anos.   Que nem sempre é fácil!   Temos que reconhecer, 

também, o policial se é de Bauru e aparece uma vaga em Bauru, lógico que ele 

tem que ir pra Bauru.   Mas, o bom que os policiais conhecendo os projetos, 

conhecendo os trabalhos, encontrando um jovem iniciando na droga, em vez de 

levar pra Delegacia, leva para o tratamento do álcool e das drogas.   Encontra 

uma Casa de Jovens iniciados em pequenos delitos, levava pro RAC, encontra 

problemas de violência doméstica, leva pra Casa Sofia e, não é só colocar preso e 

coisa assim.   Então, esse entrosamento com a Polícia, seja como Polícia Militar 

quanto a Guarda Civil Metropolitana, tem sido muito positivo, etc.  Ah, eu acho que 

as coisas foram caminhando e cada vez mais criando impulso, acho que uma 

vitória leva a outra.   Eu acho que uma das coisas importantes nesta área foi em 

2002, de 2000, a partir de 2000, eu dizia que a situação, porque a violência, a 

partir de 96 até 2000 foi aumentando ou, mais ou menos, estável.   Não tinha 

nenhuma queda!   Ao mesmo tempo, em tudo isso, tanto o Fórum em Defesa da 

Vida implorando, pedindo, indo pra Secretários, indo através da Prefeitura etc e, 

com nenhum resultado... enfim, resolveu, a gente dizia que a situação era uma 

situação de genocídio contra jovens, negros, pobres e analfabetos.   Eram as 

grandes marcas dos que teriam sido assassinados.   Ah, engraça..., interessante 

que, de uma lista na Delegacia, de 52 assassinatos, 48 eram analfabetos, 50 eram 

negros e todos eram pobres (risos).   Então a gente dizia: “Genocídio contra esses 

jovens, desta categoria!”   E, enfim, conseguimos juntar um grupo de uns 15 

advogados de peso e, se é Genocídio, quem é responsável?   E, nós colocamos, 

na época, as causas da violência, duas grandes causas eram: em primeiro lugar, o 

tráfico de droga e, em segundo lugar, o abandono pelos poderes públicos.   Então, 
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tem que dar nome a esses poderes públicos e, nas discussões todas, resolvemos 

a entrar com uma Ação Civil Pública contra o Estado e o Município e, já montamos 

todo o esquema, mas também, a discussão era muito entre advogados e 

promotores e procuradores como envolver a população.  Aí, resolvemos, em 27 de 

abril... marcamos para dia 27 de abril de 2002 um Tribunal Popular na área de 

Saúde e de Segurança: Saúde que seria da Prefeitura do Município e a Segurança 

que era do Estado.   Foi montado o Tribunal como se fosse... tinha promotores de 

verdade, tinha juiz de verdade, tinha advogados de defesa, advogados de 

acusação e ... encheu!   Foi feito na Igreja!   Lotou!  Não, não cabia na Igreja.  E foi 

muito bom!    Veio o Secretário de Saúde, o Secretário Saulo da Segurança se fez 

representar pelo Secretário-Adjunto dele, um tal de Félix e Eduardo Jorge era o 

Secretário de Saúde do Município na época.  E, esquentou!   Foi das 8 da manhã 

até 2 horas da tarde com a Igreja cheia o tempo todo.  Enfim, o juiz deu o parecer 

dele: ou toma atitude, faça alguma coisa, seja ... a reivindicação na época era 

hospital; a reivindicação era mais  policiais e, ah... mexeu com a cidade o Tribunal 

Popular e foi dado 6 meses, pelo juiz, para tomarem uma atitude, seja na área da 

Saúde, seja na área da Segurança.   Dentro de 2 meses foi desapropriada a área 

aonde é o hospital hoje, foi declarada de utilidade pública o terreno e, isso foi em 

abril, em agosto foi inaugurada, bem ou mal – não sei! – a Cia. da Polícia, com 

150 policiais da região.   Se não tomasse uma atitude, íamos entrar com uma 

Ação Civil Pública contra o Município e o Estado.   Que mostram: sob pressão, 

eles tomam uma atitude!   Em conversa, nada sai!   Mas, que são coisas que 

caminharam.   E, acho que tanto na Igreja quanto na Sociedade as coisas tem 

caminhado.   Em termos de violência na região, que eu acho que é uma coisa a 

Igreja e a Sociedade, uma coisa não é diferente da outra, acho que “Jesus veio 

para que todos tenham vida” e, estas vidas, assassinatos caíram de 180 em 96, 

que estamos num número que é alto ainda, em torno de 25, hoje em dia, que já é 

uma queda.   Eu digo, a soma, eu digo em tudo, eu, talvez, levo o nome mas os 

outros é que carregam o piano mas, a soma de muitas pequenas ações, não é 

nenhuma grande ação.   Acho que tem uma frase das Comunidades Eclesiais que 

tem um Encontro em Rondônia, o ano passado, como provérbio africano que pode 
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resumir tudo...- Não sei se alguém já te deu este provérbio? – “Gente simples, 

fazendo coisas pequenas em lugares de pouca importância, realiza grandes 

transformações!”  Amém!    Que, aliás, é a mesma coisa que dizer, a frase do 

Evangelho: “Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque revelastes 

estas coisas aos pobres e aos pequenos e as escondestes dos sábios e 

entendidos!”   Já falei demais! 
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ANEXO 07: Transcrição da Entrevista com o Sr. Raimu ndo Cardoso Santana, 

Agente de Pastoral da Paróquia Santos Mártires 

(entrevista concedida no dia 14/02/12, às 09:00h, na sala de Atendimento da 

Secretária de Pastoral na Comunidade São Sebastião) - Duração: 29 Minutos e 31 

Segundos 

 

Certo... então, o senhor poderia começar me falando  quem é o senhor, um 

pouco da vida do senhor... 

Então, eu me chamo Raimundo Cardoso Santana, como acabei de falar.  Eu 

cheguei... eu moro, aqui na região desde 1974.   Quando eu cheguei por aqui, 

aqui nessa região, praticamente, não tinha nada, nada: não tinha ... o bairro era 

um bairro muito carente, não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha 

nada.   Transporte era muito carente... praticamente, não tinha nada.  E, como é 

que nós conseguimos tudo isso nessa região, nessa época?   Foi, a gente 

conseguiu nas lutas das comunidades eclesiais de base: a gente fazia reunião 

com o povo, no bairro; a gente ... lotava ônibus, levava pro gabinete do 

governador, do prefeito, ia reivindicar essas coisas e, não tinha, né? que era muito 

carente... a violência era muito, muito terrível a violência... é... eu cheguei aqui em 

São Paulo foi em 63, 1963 e aqui... O Senhor veio de onde? Eu vim de Sergipe, 

nasci em Sergipe, né? Nessa época cheguei por aqui e, como eu estou te falando, 

não tinha nada.  É... eu comecei a participar dessa comunidade que eu estou hoje, 

que é a Comunidade Santo Dias – era uma Comunidade pequena – a Paróquia 

Santos Mártires não tinha nascido ainda, era uma Comunidade pequena e, a 

gente não tinha onde se reunir, a gente se reunia era nas casas do bairro, na 

escola, pra reunir o povo, pra celebrar, né? É... aí, de lá pra cá, foi crescendo com 

os movimentos, é... a comunidade foi crescendo, nós participava na época – não 

existia a Paróquia Santos Mártires – existia naquela época que nós participava, 

naquela época era Paróquia Nossa Senhora das Graças que era aqui em Vila 

Remo, né? É onde nós fazia parte, aonde nós se reunia, todo mundo, era lá 

naquela Paróquia ...  Como eu estou falando pra você, não tinha nada, nada, nada 

e, aí, foi na luta que a gente conseguimo as coisas, asfalto, água, luz... não tinha 
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água encanada... água era furada, a gente conseguia no poço, né? era muito 

difícil: as pessoas começavam a furar um poço, por exemplo eu, quando eu 

comprei, depois que comprei um terreno, eu tentei furar um poço e, às veze não 

dava porque você furava 20, chegava até 30 metros e, aí conseguia era pedra, 

você não conseguia água, né?  E, aí... a gente fomo na luta, o povo junto, com as 

comunidades e, junto e, foi aí que a gente fomos conseguindo as coisas, fomos 

crescendo e, aí, a gente fomos conseguindo, devagarinho, primeiro a gente 

conseguiu o asfalto nas ruas – você não conseguia, às vezes... você saía pra um 

festa, você que tinha que levar, você tinha que levar 2 sapato, um na bolsa... eu 

me lembro muito bem na época que eu fui padrinho de um casamento, um primo 

meu que foi casar lá na zona leste e, eu, pra eu sair de casa, eu e a minha esposa 

tivemos, que fomos padrinhos de casamento, nós tivemos que levar os sapato 

dentro de uma bolsa porque você saía com o sapato, chegava lá você tinha que 

tirar porque estava tudo cheio de barro, né?   E, aí, a gente fomos crescendo, e a 

gente fumo adquirindo essas experiênça.   Eu comecei participar de sindicato, eu 

fui sindicalista também, a minha função sempre foi motorista, né? motorista de 

caminhão, motorista de carros particular e, aí, depois, eu adquiri uma família, 

casei, tenho duas filhas, hoje tenho um neto com 15 anos e, aí, foi crescendo, a 

consciência do povo já foi mudando.   Naquela época, também, era mais fácil pra 

gente reunir o povo, por incrível que pareça!  Era um regime, o regime militar – 

que nós ficamo 22 anos dentro do regime militar, que a gente não podia nem falar 

o que eu to falando aqui, na época, né? que era um regime cruel – e, em 81, se eu 

não to lembrado!, em 81 ... eu... é... 79, 74 ... eu conheci o Santo Dias, né? que foi 

um companheiro, um operário que participava das comunidade, era um ministro 

da eucaristia, participava da legião de Maria e, hoje, a nossa comunidade traz o 

nome dele: “Santo Dias da Silva”, né?   Naquela época que ele começou, ele veio 

do interior e começou participar de sindicato, dos movimentos e, aí, em 79, aí ele 

foi assassinado, Santo Dias foi assassinado pelo regime militar, que na época o 

governador era Paulo Maluf, né? 79 – inclusive, agora, em outubro, novembro... 

vai fazer é... se eu não estou enganado é no dia 30 de outubro, faz agora 33 anos 

que ele foi assassinado!  É... 33 anos que ele foi assassinado... e, aí, em 81, nós, 
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como a nossa comunidade era uma comunidade que já vinha crescendo e não 

tinha nome, a nossa comunidade não tinha nome, então nós fizemos, fizemos uma 

assembléia, que participou mais de 60 pessoas lá na comunidade e decidimos o 

nome da comunidade “Santo Dias da Silva” em homenagem a ele, um operário 

cristão, né? que participava, à luz do evangelho, né? então, a gente decidiu de 

colocar o nome da comunidade “Santo Dias da Silva”, né? E, essa é um dos 

momentos que eu to lembrado da primeira etapa, de quando eu comecei a 

participar do bairro, região... era muito violenta aqui, muita violência demais.   

Então essa era um dos momentos, dos primeiros momentos.   Agora, num 

segundo que é o que você queria saber, que é quando o Padre Jaime chegou 

aqui... É, isso mesmo...  agora me diz como que foi a chegada dele, o que a 

partir da chegada dele o senhor percebe que desenvo lveu ... sim... se 

melhorou, se não melhorou ... aí, o senhor vai me c ontar sobre a experiência 

que o senhor tem sob a coordenação do Padre Jaime.. .   A partir do momento 

que  o Padre Jaime chegou por aqui, se eu não to lembrado se foi em oitenta e... 

sete , oitenta e sete que ele chegou por aqui, como eu acabei de falar pra você 

que não tinha Paróquia aqui, que a Paróquia que nós participava, aqui na região 

era Nossa Senhora das Graças e, aí, quando Padre Jaime chegou por aqui em 87, 

era muito violência, era muita violência aqui nesse bairro, que você fazia, às vezes 

uma pessoa, que não tinha um assassinato, que amanhecia 2 ou 3 morto (celular 

do entrevistado toca...)   Na chegada em 87, Padre Jaime chegou por aqui e, aí, a 

realidade começou mudar: ele veio lá... do Embu, né? que ele morava lá... eu já 

conhecia ele, Padre Jaime, a gente conhecia ele lá no Embu, é... no trabalho que 

ele fazia lá junto com o Padre Eduardo e, aí, em 87, o Espírito Santo iluminou ele 

pra ele vir pra cá.   Acho que Deus disse assim: “Jaime vai lá pro Jardim Ângela 

porque lá precisa de você! Tá precisando de você lá!”   Aí, eles dois chegaram 

aqui – Padre Eduardo e ele, Padre Jaime!   Aí, ele já veio ... porque Padre Jaime é 

assim, uma pessoa que, eu costumo falar pra ele, ele não é só padre, ele é outras 

coisas também: ele é engenheiro (risos), no modo de falar, né? Ele é, ô muita 

coisa aqui.   Aí, quando ele chegou aqui, chegou com ideia de formar uma 

paróquia, né? ele viu a necessidade que o povo tinha e, ah... os movimentos 
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social, ele percebeu a realidade, a realidade que o bairro precisava aqui e, aí, ele 

chegou aqui, já meteu as cara... muitas pessoas fala pra ele: “Jaime, você é um 

sonhador!”   Mas, ele pensa e ele quer realizar as coisa e não tem isso que não 

dá; ele pensa e vai...  Aí, quando ele chegou aqui, ele começou e veio com essa 

ideia de formar uma paróquia, uma Paróquia Santos Mártires, não tinha projeto, 

não tinha nada, a gente era carente de tudo, né? As comunidades, as paro... as 

comunidades que tinha aqui fazia parte lá da Paróquia Nossa Senhora das 

Graças, na Vila Remo e, ele já chegou aqui com a ideia de formar uma paróquia e, 

aí, ele começou a se reunir com as comunidades que tinha e falou: “Não, vamos 

formar a paróquia!”   A primeira ideia dele foi formar a Paróquia Santos Mártires e 

junto com essa Paróquia Santos Mártires veio a Entidade Santos Mártires, junto, 

né? E, aí, nós já fizemo reunião, começamos a participar e, aí, a Paróquia nasceu, 

a Paróquia Santos Mártires nasceu dentro da nossa comunidade, hoje, a gente 

costuma falar que é comunidade mais velha do Jardim Ângela, a Santo Dias, né?  

E hoje é o Padroeiro, é o Patrono Santo Dias e o Padroeiro é São Judas Tadeu, 

né?  Aí, nasceu a Paróquia Santos Mártires, que agora vai completar 25 anos, que 

foi celebrado domingo passado, foi feito a celebração dos 25 anos.   E, aí, 

começou, já começou a mudar a realidade.   E, aí, depois, olha, não tinha hospital, 

não tinha policiamento aqui, a polícia tinha medo de entrar aqui, não tinha Base 

Comunitária, não tinha ação, não tinha nada, nada, nada aqui.   E, aí, ele junto 

com o povo, fomo lá, se reunindo, fizemo reuniões, organizando o povo.   Aí, 

depois já começou mudar as coisa... começou mudar aquele bairro que era, 

assim, muito violento – que, não sei se você sabe, que saiu até na Veja, em vários 

jormal aí, o Jardim Ângela era o bairro mais perigoso que existia dentro de São 

Paulo.  Eu, quando morava aqui, eu trabalhava no Centro da Cidade, eu conhecia 

pessoas, colegas meu, que trabalhava comigo, lá da zona leste, e falava assim: 

“Onde você mora?”   Eu dizia: “No Jardim Ângela!” “Deus me livre! Jardim 

Ângela...você mora lá? Você tem coragem?”   Era desse jeito!   Eu sei, cansei de 

chegar, matava 1, 2, 3 – era difícil um final de semana pra não ter 2, 3 morto!  E, 

aí, ele já começou a fazer um trabalho, né? conjunto com a ação, a violência já 

começou diminuir, diminuir e hoje, mudou!   Graças a Deus a realidade é hoje, 
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praticamente é um bairro que a gente tem tudo aqui, temo hospital, temos hospital 

aqui M’Boi Mirim, temos aqui o Batalhão, temos a Base Comunitária, temos ... tem 

outro Batalhão ali perto do Terminal e, a realidade, aquela violência já mudou 

tudo, foi mudando completamente.  Já foi fazendo, também, começou a fazer 

aquela Caminhada pela Paz, até o Cemitério São Luis, né? aonde começou a 

participar as escola, a sociedade, o povo, os movimento, tudo junto e, aí, já 

começou mudar, completamente, o cenário do Jardim Ângela e, hoje, Jardim 

Ângela é desse jeito que taí, que todo mundo conhecemo.   Graças a ele, graças a 

Deus primeiro e, depois, o Padre Jaime que ta aqui 25 anos.   Ele acostumou, 

quando ele fala nas missas, fala: “Olha, tamo há 25 anos que vocês tão me 

aturando aqui!”   O povo aplaude ele, né?   Porque, olha, não foi fácil a realidade 

há 25 anos, a realidade desse bairro do Jardim Ângela pra você vê hoje.   

Praticamente, graças a Deus, hoje nós temo tudo nas nossas mão: temos luz, 

temos água... falta muita coisa, claro! Não temos tudo não porque, muita coisa, aí, 

que ta faltando: é... o sistema de transporte é muito carente, essa região do M’Boi 

Mirim, é complicado, é triste mas, eu digo pra você, mudou! Jardim Ângela mudou 

muito!   Durante esses 25 anos, na chegada, o que precisava era um padre que 

nem ele aqui.   Que aqui sempre teve mas, um padre corajoso que nem o Padre 

Jaime, precisava! Precisou aqui! Não é dizer que aqui não teve padre – porque 

teve – teve o Padre Guilherme, teve um Luis Giuliani que foi um padre que 

trabalhou aqui no começo, como eu acabei de falar pra você, quando eu 

participava da Vila Remo – mas quando o Padre Jaime e o Padre Eduardo 

chegaram por aqui, a realidade mudou completamente, mudou mesmo!    

O que o Padre Jaime fazia... como que era o ... com o que foi esse caminho, 

esse método utilizado pela Padre Jaime pra consegui r juntar as pessoas, 

fazer com que as pessoas juntas conseguissem todas essas melhorias... a 

partir do que ele fazia esse trabalho?  O senhor sa be dizer? Olha... a partir, a 

partir do, do.... primeiro ele começou formar, é... os projeto. Foi através dos projeto 

formando.  Como eu acabei de falar pra você, quando fundou a Paróquia e depois 

fundou a Sociedade Santos Mártires e, aí, ele começou abrir os projeto... Mas... o 

senhor acha que ele começou abrir esses projetos po r quê? Porque... Por 
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exemplo: deixa eu falar por senhor que talvez escla reça mais! A gente tem 

na Diocese, hoje, 100 Paróquias. Eu sou de uma Paró quia!   Mas, em 

nenhuma Paróquia, por exemplo, pouquíssimas Paróqui as vemos esse 

trabalho que tem aqui, próprio do Jardim Ângela, Pa róquia Santos Mártires.   

O que tem de diferente no Padre Jaime e, a partir d o quê, o que que o senhor 

acha que levou o Padre Jaime criar a Paróquia e tão  logo criar esses 

projetos que o senhor falou, e criar a Sociedade Sa ntos Mártires?   Porque, 

primeiro ele viu a necessidade de tanta gente, de tanta criança abandonada na 

rua, tanta violência que existia aqui, entendeu?   Então, a partir disso aí, ele teve 

necessidade de começar a fazer um trabalho, um trabalho de evangelização com 

as pessoas, nos bairros, nas comunidades, em tudo.   O senhor acha que foi 

esse trabalho de evangelização? Com certeza! Ele tem uma maneira de 

evangelizar diferenciada? Sim! Ele tem uma maneira de evangelizar as pessoas, 

é... assim... também colocar sobre a questão da fé e política. Ah... Você 

entendeu? Ele não separa... Não separa!   Ele não separa... ele costuma fazer 

um trabalho com as pessoas, conscientizar as cabeça das pessoas... porque a 

política, na verdade, faz parte das nossas vidas.   Você... às vezes, as pessoas 

podem diferenciar uma coisa da outra.   Você tem que trabalhar, sempre ligando 

uma coisa com a outra!   Mas, você não pode misturar!  O senhor acha que uma 

experiência de fé, como essa do Padre Jaime, necess ariamente desembocou 

nesse trabalho?   Ele não teria essa força se não t ivesse... Exatamente, 

porque eu... como você acabou de falar isso: a fé, a ação social você tem que 

trabalhar com você é um padre, você tem que fazer uma ligação com a ... do povo 

de Deus com a ação social, das coisas... porque aí você vai caminhando junto 

com o povo e, aí, esqueci seu nome, Ezaques, Ezaques, aí, foi por aí que ele 

começou, entendeu?   Ele começou por aí!   E, aí ele foi plantando, plantando e foi 

colhendo.   E, aí, quando veio, quando veio a divisão da Diocese, a Diocese que 

você sabe que foi dividido, na época, a Paróquia foi crescendo de um jeito que já 

tava inchada aqui – nós chegamo ter aqui, dentro da Paróquia Santos Mártires, 

chegamo ter 18 comunidades.   Olha... 18 comunidades não era fácil, não, pra 

você dá conta de tudo aqui.   E, aí, foi crescendo! Uma comunidade, cada bairro 
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ele foi fundando uma!   E, aí, quando veio a divisão, quando a Paróquia foi 

dividida, a Diocese foi dividida, isso foi esfraquecendo, foi esfraquecendo o 

trabalho: de 18 comunidades, foi dividido ficou 6, ficou 6 comunidade.   

Começamo a trabalhar, formou outras pequena e, aí, quando estava mais ou 

menos, com 6, aí... foi feita a divisão de novo!   Que na época o Bispo era Dom 

Emílio.   Foi dividido e, aí, começou esfraquecer o trabalho de novo!  E, hoje, nós 

tamo com 5 comunidade.   É... eu quero dizer pra você, Isac, que no início, como 

eu acabei de falar pra você, isso nos anos, há 20 anos atrás, era mais fácil a gente 

trabalhar, era bem mais fácil!   A realidade era outra mas era bem mais fácil de 

você trabalhar no bairro: fácil pra você reunir o povo, você chamava pra uma 

reunião de moradia, você tinha 100, 150 pessoas; você fazia uma reunião de 

transporte, você conseguia ajuntar 50, 60, 70 pessoas; você fazia uma reunião de 

organização do bairro, você juntava 50, 100, 80 ... mais de 100 pessoas... só que 

hoje ta difícil!  Hoje ta complicado a situação!   Hoje, a gente ta batalhando, né?  a 

gente ta querendo – querendo, não! – a gente ta batalhando e trabalhando nas 

missão popular, né? e, ta difícil! A gente não ta conseguindo: pouca gente pra 

você reunir; a gente ta aí pra dividir os grupo pra trabalhar na ação social ... na 

ação... nas missão populares, o padre ta querendo e a gente não ta conseguindo.   

Quando você, eu converso com um: “Ô, fulano ta estudando! Agora ta difícil!”   

Conversa com outro: “Ah, agora ta difícil, to cansado porque eu trabalho!”   E... ta 

difícil!  Só que ele, ele ta insistindo, entende?   Então, um pouco... foi assim que 

ele começou. 

Pro senhor... uma pergunta pessoal pro senhor me co ntar como o senhor 

percebe, ta?  É... o bairro do Jardim Ângela, do je ito que está hoje, ele se 

confunde, necessariamente, ou ele se funde... com a  ação pastoral do Padre 

Jaime?   Se o Padre Jaime não tivesse vindo pra cá,  o senhor acha que o 

Jardim Ângela seria o que ele é hoje?  Não... completamente... de jeito nenhum!  

Não... Isac... de jeito nenhum nós estaria, hoje, nessa realidade que tamo aqui 

hoje!   Isso eu tenho certeza! Tem?  Podia ter melhorado um pouco mas, do jeito 

que ta hoje, não! Não?   De jeito nenhum!   Mas, com certeza, tenho certeza, 

absolutamente que, primeiro, primeiro... que eu acabei de te falar pra você que há 
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20 ano atrás era mais fácil você reunir o povo pra um movimento: movimento de 

moradia, movimento de transporte,movimento de saúde... movimento de moradia, 

é... movimento contra a carestia que fizemos isso, pra gente conseguir uma 

escola... então você tem uma ideia: a gente tem hoje uma escola aqui no bairro, 

essa escola tem mais de 40 ano, é a única escola... que eu moro ali perto, ali, aqui 

no meu bairro que tem que eles construíram... mas, aqui, não teria condição 

nenhuma de nós chegar às condições que temo aqui hoje.   Não chegava.   Podia, 

até, ter melhorado mas... sem ele – como você acabou de falar – se ele não 

tivesse vindo pra cá, o que eu acho é que o bairro não estaria hoje nessa situação.   

De jeito nenhum! 

Outra pergunta: eu quero que o senhor explicite bem  isso pra mim!   O que o 

senhor acha que faz do Padre Jaime o padre que ele é, assim tão voltado pra 

essas questões sociais?   O que tem no Padre Jaime que, talvez, em outros 

padres a gente não veja com tanta clareza?    Olha... eu digo pra você uma 

coisa: eu acabei de falar pra você, veio uns padres aqui, que foi dividido as 

paróquia, hoje por aqui, que não chega nem aos pé dele, entendeu?   Não chega 

nem aos pé dele!   Porque... eu... sinceramente... eu não poderia nem saber te 

responder essa pergunta... ah... eu acho que é a coragem dele, a coragem que ele 

tem!   E essa coragem vem de onde? A coragem que vem?   Acho que vem do 

Espírito Santo pra ele! Ah...   dá pra ele, o Espírito Santo ilumina ele e dá essa 

coragem porque não é fácil, não!   Então, o senhor acha, afirma, confirma que 

todo esse trabalho do Padre Jaime está fundamentado  na fé que ele tem? 

Com certeza!A Experiência de Deus que ele faz... Com certeza, tem mesmo!   

Porque pra ele não tem canseira!   Ele não senta fácil!   E, às vezes, as pessoa 

sente e fala: “Olha, o Padre Jaime ta cansado!”   Mas, ele ta ali! Entendeu!   Olha, 

se nós tivesse – eu digo pra você, ô Isac – tivesse aqui, pelo meno, nessa região, 

pelo meno 2 padre igual a ele, a realidade aqui era outra!   Era completamente 

diferente!   Entende?   Ele participou de tudo, meu irmão!   Então... então, seria 

isso, né?   Taí uma coisa que a gente admira, sempre admiramo nele: ele é uma 

pessoa que ele se dá, ô Isac, sempre se deu com todo mundo.   É claro, claro que 

tem pessoa que não gosta.   Porque você sabe, nós sabemos... até o próprio 
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Cristo não contentou todo mundo (risos).   Todo mundo sabe disso, né?   Ele é um 

ser humano!   Você vem aqui, eu gosto, eu me dou com você mas, na verdade, 

outras pessoa não gosta de você!  Aconteceu com Cristo, por que que não pode 

acontecer com o ser humano?   Então, é isso! 

Todo esse trabalho do Padre Jaime, sempre teve uma base nítida ligada à 

experiência religiosa?   Quando vocês se reuniam, c omo o senhor fala, o 

grupo pra moradia, para saúde, pra transporte, pra educação, contra a 

violência, contra a carestia...  tinha ali, explici tamente nestes grupos, é... por 

exemplo: a Palavra de Deus, Reflexões á respeito da  Palavra... as coisas 

aconteciam à luz dessa fé ou, só acontecia o encont ro pra tratar do 

transporte, do hospital...?   Não, não, não!!!   Tinha!   Tinha e tem!   Ele sempre 

coloca: todos encontro, toda reunião que ele vai fazer, primeiro tem que ter a luz 

do Evangelho, primeiro, pras pessoas se abastecer do Evangelho. Todos!    Aí, 

todas as ações que saem dali pra serem realizadas, elas são produto dessa 

Luz Evangélica?   Com certeza!   O Objetivo é transformar tudo aquilo que foi 

discutido evangelicamente numa prática concreta? O Evangelho tornado  

visível?    Isso!   Muito bem!   Isso nunca faltou! Não? Não! A base... A base... de 

todo o trabalho social que aqui, o senhor diz ta ni sso aí? Ta nisso aí!  Ta 

desde o início nisso aí: primeiro, a Luz do Evangelho; segundo, as ações!   Isso aí 

nunca faltou nele!  Entendeu? 

Muito bem, seu Raimundo!   Era isso que eu queria!    Desculpa se eu esqueci 

alguma coisa... Não, não... era isso mesmo!  O Objetivo do meu trab alho é 

exatamente ... Sem Deus, sem a fé, nós não consegue nada, não é verdade?   

Primeiro, a gente tem que ter fé e depois, a gente, seguir!  Porque senão, a 

gente...   A fé, sem Deus, é vazia! Não é verdade?   Então é isso!   
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ANEXO 08: Transcrição da Entrevista com o Sr. Ilzon  Soares dos Santos, 

Agente de Pastoral da Paróquia Santos Mártires 

(entrevista concedida no dia 14/02/12, às 09:40h, na sala de Atendimento da 

Secretária de Pastoral na Comunidade São Sebastião) - Duração: 14 Minutos e 15 

Segundos 

 

Quando a gente fazia os encontros nas comunidades de fora, chegava lá, a gente 

apresentava a nossa comunidade, a Igreja, a Paróquia de onde a gente era e, aí, 

a gente costumava apresentar como a Paróquia do Jardim Ângela mas, não tinha 

nome e, depois nós vimos a necessidade de colocar um nome pois toda 

comunidade tem nome.   Daí, nós tiramos, tinha dois nomes: tinha Santa Ângela e 

tinha Santo Dias e, nós fizemos, como acabamos de falar pra você, fizemos uma 

Assembleia e decidimo dar o nome pra ele porque o Santo foi um operário, 

sindicalista, bóia-fria, trabalhou na roça, meeiro como ele coloca, ele colocou, né? 

e ele veio aqui pra São Paulo, nessa época e, ele começou... e, aí, o cara 

começou a enfiar ele nas, porque viu a necessidade, né? a igreja dele que ele 

fundou foi aqui no Jardim Margarida, que tem até hoje o Centro Comunitário que 

ele fundou, eu conheci pessoas que também trabalhou com ele, eu, também, tive 

a felicidade de participar com ele aqui mas foi pouco tempo, quando eu comecei a 

acordar e comecei a participar, em 79, infelizmente, assassinaram ele.   E, aí, nós 

tiramos, no início foi difícil as pessoa inguli o nome dele na comunidade.   Foi 

difícil!   Mas por que, tinha pessoa do nosso meio, da comunidade e a cabeça 

vazia, né?   Mas, por que?   O nome Santo Dias?   Esse homem não é santo!    

Mas, o nome dele não é, não é Santo... o nome dele Santo Dias é o nome de 

Batismo e, aí, a gente começamo a trabalhar na comunidade, como é que era.   

Hoje, pronto, hoje não tem questionamento nenhum, né? Inclusive, todo dia 30 de 

outubro – que é o dia que ele faz aniversário – a gente, na nossa comunidade que 

tem um nome a zelar que o nome Santo Dias, tem um nome a zelar, temo que 

levar esse nome, a gente não pode deixar esse nome ... E, eu esqueci de falar 

uma coisinha pra você, que eu faço parte da Pastoral Operária, né?   A Pastoral 

Operária, você deve conhecer, é uma Pastoral do mundo do trabalho e, aí nós 
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começamos a fazer um trabalho dentro da comunidade, de evangelização das 

pessoas.   Hoje as pessoas agradecem, né?   Por exemplo: quando chega assim o 

dia 30 de outubro, o dia 30 que tem a missa, que é a missa de aniversário de 

falecimento dele, a gente procura sempre levar um da família, ou a Ana, ou um 

filho – você sabe que ele tem dois filhos, né? – ou o “Santinho” ou a Luciana, a 

gente procura levar nesse dia pra falar da história dele.   As pessoas, hoje, 

agradecem... as pessoas não questionam mais nada o nome dele.   Você vê, de 

81 pra cá, e a placa ta lá na entrada da porta lá, ta lá a pedra fundamental, a 

comunidade Santo Dias e, as pessoas hoje não questionam mais nada.  Então, 

pra tudo isso, você tem que fazer um trabalho, tem que fazer um trabalho de 

conscientização das pessoas, né?   As pessoas vão questionando você, até 

chegar aqui e, pronto...    Então ta concretizado tudo!   Então é isso! 

Fica à vontade, seu Ilzon... então, primeiro, o sen hor se apresenta, de onde o 

senhor é, quando que o senhor veio parar aqui no Ja rdim Ângela, depois me 

conta como era essa região antes, até 87 e, depois o que o senhor percebe 

que com a chegada do Padre Jaime possa ter aconteci do de melhor ou de 

pior: 

Bom, eu vim de Minas Gerais... O nome do senhor... idade...  Meu nome é Ilzon 

Soares dos Santos, tenho 63 anos, sou casado, tenho 3 filhos, estou aqui na 

região há 33 anos e com a chegada do ...Quando o senhor chegou aqui na 

região... como o senhor descreve essa região quando  o senhor chegou?    

Tivemos o ... como eu vou dizer? O disprazer de ser eleito pela ONU, a região 

mais violenta do mundo – o Jardim Ângela – e acho que foi 2 anos consecutivos e, 

com a chegada do Padre Jaime muita coisa, aqui, mudou!   Pra começar, a 

violência baixou, mais muito, muito mesmo ... porque o Padre Jaime é um lutador, 

um guerreiro e não desanima com nada, vai mesmo, briga... tanto é que nós 

temos esse hospital aí graças a ele, ele com toda a luta da comunidade.   Quando 

ele chegou aqui, na realidade só existia 3 ou 4 comunidades.   Ele chegou... essa 

Paróquia chegou a ter 18 comunidades que hoje, foi multiplicada, se transformou 

em 6 Paróquias.   Ele tem uma ligação muito forte com a educação.   Não é... 

tanto que... eu era da comunidade, aqui, São Francisco de Assis, da Paróquia 
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Nossa Senhora da Esperança, com Padre Gabriel.   Então lá nós tínhamos o 

MOVA, nós tínhamos o setor que atendia o , nós tínhamos lá o Projeto CUIDA – 

não sei se você conhece – então, nós tínhamos muitos projetos  e todas a 

comunidades tem creches, tem EMEI voltados pra esse, pra educação mesmo e, 

muita coisa mesmo... o transporte, aqui... tudo foi briga do Padre Jaime.   Não há 

como discutir que ele não tem medo, não... não adianta ser ameaçado, não... que 

calar a boca dele, não cala, não!   Tanto que ele já foi chamado mesmo de padre 

louco porque se ele souber que matou um ali, ele vai pra cima mesmo e põe a 

boca no mundo mesmo, sem medo.   Então o povo diz: “Esse padre é louco!”  

Depois não, ele não tem medo!   Então, esse é o Padre Jaime!   Que muito ajudou 

a região, mesmo.   Que veio ele e o Padre Eduardo mas, a cabeça principal 

mesmo, que está em todas – eu costumo dizer o seguinte: esses dois padres, um 

pra completar o outro: porque o Padre Jaime pra brigar pelos direitos humanos, 

comida, moradia, educação, transporte ... é com ele e, o Padre Eduardo é mais 

calmo, mais sereno.   É difícil você conseguir falar com Padre Jaime porque ele 

quer ta em três, quatro lugar ao mesmo tempo.   Então, ele tinha que ser três ou 

quatro pessoa. 

O que o senhor acha que move o Padre Jaime a ser co mo ele é?  De onde 

que vem essa...  A fé, né?  A fé?   A fé e a paixão pelo ser humano, pela vida. Ele 

luta pela vida, né?  Eu me lembro, como se fosse hoje, o Dom Fernando 

celebrando aí, a missa por aí e, ele falou: “Padre Jaime,  quem não conhece – 

porque às vezes tem pessoas que só vem nesse dia – quem conhece Padre 

Jaime é um homem assim: alguém ficou sabendo que fulano não tem moradia, ele 

vai atrás e fala: “esse vai ter moradia!”   Não importa aonde é mas, ele vai buscar 

um lugar pra ele se esconder do sereno; “fulano não tem comida!”  Ele vai ter 

comida!   Então essa é a briga dele, sempre foi!   O senhor acha que isso é 

movido pela fé que ele tem? A experiência de Deus q ue ele tem? Exato!   Pela 

fé que ele tem e pela paixão que ele tem pela vida.   Porque pra defender a vida, 

ele – até ontem nós tava discutindo aí, porque é complicado, eu bato de frente 

com ele direto. Ontem nós tava discutindo aqui sobre aquele caso da Eloá lá, o 

rapaz lá... Aquele lá não tinha que ter direito a julgamento... já não provou que ele 
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matou, então tinha que condenar, acabou a conversa, condenar 30, 40 anos e 

pronto.    Daí, ele falou assim, ó: “O pior bandido, ele tem direito de defesa!”   

Então quer dizer: “Ele ta defendendo a vida, ele   e é a realidade.   Só que ele, eu 

digo a você: “eu acho que tá errado!”    Mas, ele, não!   Na visão dele!   Eu sei que 

ele ta certo, entende?  Só que a gente não consegue mudar!   Pra mim, ele é um 

espelho de vida, um exemplo.    O senhor acha que o Jardim Ângela seria o 

que é hoje, com tudo que aqui tem hoje, se o Padre Jaime não tivesse vindo 

pra cá? Não! De jeito nenhum!   Só se viesse outro da mesma natureza do Padre 

Jaime.  Porque senão, de jeito nenhum!   Não teria? De jeito nenhum!  Sem 

nenhuma sombra! De jeito nenhum!   O Jardim Ângela é um bairro... 

privilegiado!  Que deve o que é ao Padre Jaime? Mas devedor muito!   Padre 

Jaime, ele transformou isso aqui!   Então, nós da região do Jardim Ângela 

devemos muito, mas muito ao Padre Jaime mesmo!   E, até, eu fico pensando o 

seguinte: “o dia que esse homem aposentar!   Será que vão ter outro? O trabalho 

tem que continuar!   E se não vir outro da mesma natureza?”   Porque todos que 

vieram não tem a mesma natureza!    Todos esses outros que vieram aí, na 

divisão das Paróquias, nenhum tem a mesma mentalidade dele.  Nenhum!   

Nenhum!   Todos que vieram!  Nenhum!    Certo?   Então, é difícil.   Eu digo o 

seguinte: “Padre igual a Padre Jaime é uma raridade!”   eu falava com ele aqui, 

ontem à noite aí, ó, as pessoas só sabem que ele é padre quem conhece porque 

caso contrário, não!”   Ele ta sempre brigando pelo ser humano!   Pela vida!   E, 

ele, tem uma coisa, aqui, por exemplo, na secretaria, se chega uma pessoa 

pedindo qualquer colaboração, não se faz pergunta sobre qual religião você é, não 

tem essa história!   Se pode ajudar, você pode ser ateu, você pode ser 

macumbeiro, pode ser o que for, se tiver alguma coisa, você vai ser ajudado 

porque você é um ser humano.   Não estamos lidando com gente da religião, não!   

É essa a mentalidade do Padre Jaime!   Que, essa eu aprovo!   Realmente, você 

tem que ajudar é o ser humano, independente se ele é vagabundo, se ele pe 

macumbeiro... se ele ta com fome, você tem que matar a fome dele, ajudar ele no 

que for possível, independente de qualquer situação!   E é assim que o Padre 

Jaime age!   Padre Jaime e Padre Eduardo, né?   Mas, como o trabalho é com o 
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Padre Jaime... O cabeça é o Padre Jaime!   A referência é Padre Jaime!   Aqui, 

dificilmente chega alguém perguntando pelo Padre Eduardo... é pelo Padre Jaime!   

E sabe que Padre Eduardo já foi Pároco aqui antes dele ir pra Inglaterra... ele que 

era o Pároco!   Mas, ninguém perguntava por ele!   Era só pela Padre Jaime!   Eu 

sou de Minas, eu chego lá, ninguém pergunta pelo Padre Eduardo mas pelo Padre 

Jaime: “E o Padre Jaime, como é que ele ta?”   Ele é referência! 

Muito bem, senhor Ilzon! Era isso que eu queria...  o meu trabalho é levantar 

e comprovar essa hipótese!   Talvez, talvez você não tenha tempo suficiente pra 

conhecer todas as obras do Padre Jaime... em matéria de construção!   Você está 

esperando uma pessoa que vai dar entrevista também, ele se chama Fabiano, ele 

fala assim, ele também é mineiro: “Acho que o Padre Jaime não dorme, não! Ele 

passa a noite pensando no que vai fazer amanhã! É! Porque dorme hoje e 

amanhã já tem 3 , 4 ideia!”   Esse homem construiu tanta igreja aqui que parece 

que ele faz  é milagre!   Porque não tem condições, não tem fundamento fazer o 

que ele faz, certo?    Ele vai atrás e consegue!   Como? Não sei!  Pois é! 

O senhor não tem nenhuma explicação pra isso? Não tem! Não tem! 

Humana? Não tem explicação, não!   A gente sabe que dinheiro em Igreja é curto! 

Todo mundo sabe disso!   Igreja não tem aquele caminhão de dinheiro, certo?   E 

o que esse homem já fez de construção aqui... e o pior que ele não visa só a 

construção... ele visa a construção mas já pensando o que vai fazer com aquela 

construção.   Até ele mesmo costuma dizer o seguinte: “O pecado não é você não 

construir! O pecado é você construir e deixar fechado!”   então, se tem espaço, 

tem que ter uma atividade!   Então, essa é a realidade!   É assim a mentalidade de 

Padre Jaime.   E, não adianta... ninguém pára, ninguém faz ele calar, faz ele ficar 

queto, não!   Ta certo!   Muito obrigado, senhor Ilzon! 
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ANEXO 09: Transcrição da Entrevista com o Sr. Fabia no Estevan, Agente de 

Pastoral da Paróquia Santos Mártires 

(entrevista concedida no dia 14/02/12, às 09:40h, na sala de Atendimento da 

Secretária de Pastoral na Comunidade São Sebastião) - Duração: 26 Minutos e 10 

Segundos 

 

Certo!   Pode começar!    Meu nome é Fabiano Estevan, eu sou imigrante, 

imigrante porque eu vim do Estado de Minas Geria para São Paulo e, quando eu 

vim pra cá, na época, eu vim com a mentalidade de estudar mas, para uma 

pessoa pobre era muito difícil.   Então, eu consegui uma bolsa de estudos com os 

Padres Carmelitas e fiquei com eles durante seis anos, lá na Comunidade como 

seminarista.   E, depois, fechou o seminário lá de Itu, vim pra São Paulo, terminei 

o curso, o curso clássico, naquela época, o clássico, né? e, no colégio público, lá 

no Brás e com a ajuda de Dom Joaquim, lá dos beneditinos, que arrumou uma 

vaga lá pra mim.   Aí, devido à situação de pobreza de meus pais, também, eu 

comecei a trabalhar e, em 66, é eu vim morar aqui em São Paulo, Capela do 

Socorro que, a Paróquia lá e Paróquia Nossa Senhora do Socorro e, em 66 eu 

comecei a trabalhar lá com um grupo de jovens – nós chegamos a ter lá um grupo 

de jovens com 120 jovens, né? e, a gente continuou com esse trabalho, junto aos 

jesuítas também... porque aqui mais na região, quando a gente chegou, essa 

região aqui era, do Socorro pra cá, de Piraporinha pra cá, não tinha absolutamente 

nada: os ônibus, o ponto final, fazia ali na Vila Remo e, a gente vinha até Vila 

Remo e depois tinha que vir à pé pra cá!   E, aí também, todos os movimentos 

sociais, reivindicação de água, luz, transporte... essas coisas todas!   E, aí, com a 

criação da Paróquia – que faz 25 anos – o Jaime mais o Padre Eduardo, antes 

disso, eles estavam lá em Embu das Artes, nós conhecia!   Depois há 25 anos, foi 

em 87 foi criada aí a Paróquia Santos Mártires e, já tinha organizado várias 

comunidades e, em 87 quando foi pra criar a Paróquia, então pra ver o nome e a 

sede da Paróquia houve uma assembléia, que foi feito ali na Marcelino Coelho, na 

Comunidade São Judas com os representantes das 6 Comunidades que existiam 

na época e a discussão era: “aonde seria a sede e o nome da Paróquia!”   E, o 
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Padre Eduardo e o Jaime naquela época estava um pouco preocupado com a 

briga porque queriam que a sede e o nome da Paróquia fosse a Comunidade 

deles.   Eu, embora fosse da Comunidade São Francisco, eu defendi – eu fui 

inscrito por último, né? – eu defendi que a sede deveria ser aqui no Jardim Sônia 

Regina devido a proximidade com o Largo do Jardim Ângela e, quanto ao nome – 

tava tendo muita disputa, também – se seria Paróquia São Francisco, Paróquia 

São Judas, São José Operário e, não chegava à uma conclusão, quando me veio 

a ideia de dar o nome de “Santos Mártires”.   Então, sugeri o nome de “Santos 

Mártires”, nós já tínhamos um mártir aqui na região que foi o Santo Dias da Silva.   

O senhor conhece bem a história dele, um operário assassinado aqui da nossa 

região e que trabalhou junto com a gente: já tinha um símbolo, né?   E mártir, 

também, por ser um sinal de luta de um povo sofrido, de um povo que conquista 

tudo com sacrifício.   Aí, foi aprovado por unanimidade esse nome!   Aí, o Jaime 

mais o Eduardo viajaram pra terra deles, foram descansar e ficamos aqui, 

arrumando um lugarzinho pra eles morarem e arrumando, aqui, a Igreja.   E, foi 

logo em seguida, começou essa questão aí da violência, do desemprego, muita 

violência e, o Jaime sempre inconformado porque não podia estar vendo a nossa 

juventude assim vendo a vida passar de qualquer jeito.   Então, ele um dia me 

chamou pra reunião e fez a proposta: “Ó Fabiano, a gente tem que fazer alguma 

coisa aqui no Jardim Ângela pra que os nossos jovens tenham mais vida, tenham 

perspectiva de vida!”   Aí, chamou a Lucila também, o Padre Nicolau e nós 4, 

então, decidimos que nós íamos organizar um “Fórum em defesa da Vida”.   Foi 

quando nós organizamos, aí, o fórum em defesa da Vida.   Muitas pessoas, 

naquela época, não queriam que a gente assumisse esse compromisso.   Eu, na 

minha família, tive pessoas contra porque ia trabalhar contra traficante, não sei o 

quê... ia correr risco de vida! E, nós tínhamos essa missão!   Nós já vivíamos 

suficientemente bem e, nós temos que fazer alguma coisa pra que a juventude 

viva também.   Daí, começamos esse movimento.   Em seguida o Jaime entra em 

contato com o dr. Laranjeiras, da Escola Paulista de Medicina, Psiquiatra, né?  e, 

aí, queria fazer um trabalho diferente de tratamento de álcool e droga e, achou por 

bem fazer aqui porque teve o apoio do Padre Jaime e um grupo de leigos que 
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ficaram uns três meses fazendo curso pra lidar com essa situação.   Durante 10 

anos também trabalhei nesse Fórum em defesa da Vida e no tratamento de álcool 

e drogas.   Eu era responsável pela questão da socialização: é quando o cliente 

não se abria com o psicólogo, nossa equipe tem um tipo de dinâmica que fazia 

com que a pessoa se abrisse.   Comecei com uma parte da socialização e 

comecei a trabalhar a auto-estima das pessoas, ouvir a história... porque era tudo 

imigrante que vieram da Bahia, que vieram de Minas... resgatando aquelas 

coisas... tristeza na hora de sair, de se despedir de um pai, depois de tanto tempo 

fora, a primeira cartinha... a gente encontrou.  E, aí, o pessoal começou a se abrir 

e fizemos pesquisas sobre a quantidade de bares que havia aqui na região e 

várias pessoas treinadas, a gente ia nas casas.   Nesse ínterim, eu comecei, 

também a dar aulas no colégio Raul Polito e nessa escola tinham dois grupos 

rivais que eram os ninjas, do Jardim Tupi e os brônquios, do Jardim Kagohara.   

Dois segmentos que disputavam espaço por drogas, violência, e tudo isso.   E, 

pelo fato de eu estar dando aulas no colégio e de estar participando, aqui, do 

curso de tratamento de álcool e drogas, facilitou o trabalho meu na escola 

também.   Juntamente com a Valdeísa, outra professora, sempre com  o apoio aí 

do Padre Jaime.   E, eu consegui uma vez colocar esses dois grupos dentro de 

uma sala – as professoras ficaram amedrontadas, mas eu tinha que fazer aquilo – 

fomos pra sala e começamos a discutir a importância do viver que era aquilo que a 

gente discutia aqui todas as sextas-feiras.   E o Jaime quando veio pra cá – eu me 

lembro – na Diocese que me perguntou o que eu achava da vinda dele pra cá e, a 

minha resposta foi que eu via aquilo como um presente de Deus.   Eu já conhecia 

o trabalho deles lá no Embu das Artes e, aquela dedicação que o Jaime tinha, a 

persistência dele que quando ele tem uma meta, enquanto ele não consegue 

atingir essa meta, ele não desiste. Isso é, eu acho, uma grande característica que 

eu vejo no Padre Jaime.   E outra coisa que eu vejo muito nele é a facilidade de 

dialogar com todos os outros segmentos religiosos.   Ele não tem dúvida nenhuma 

em abrir a igreja, o espaço aí pra Pastores, outros segmentos de religião pra 

discutir junto a questão da vida.   Porque, acho isso muito importante, porque se 

você está defendendo uma vida todos os meios que contribuam para ter uma vida 
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digna , acho que são importantes e ele tem isso muito claro.   Às vezes, ele é um 

pouco polêmico, né? que tem, também, as suas opções políticas e, às vezes, isso 

aí causa... assusta algumas pessoas mas... eu... o Jaime é aquele tipo de pessoa 

que é o que ele é.   Ele não mente.   Ele é uma pessoa super autêntica e ele não 

esconde aquilo que ele é.   Então, o resultado disso aí foi, depois de tanto tempo 

que o Ângela passou como lugar mais violento do mundo, depois de 6 anos as 

coisas começaram a mudar e, aí, começou a ser referência – não só para o Brasil 

– mas internacionalmente porque, eu me lembro que policiais japoneses vieram 

fazer curso aqui.   Quando tinha discussão sobre os direitos humanos, tem a 

Polícia Militar também, na época do Governador Mário Covas, os policiais vieram 

fazer treinamento aqui, também... aqui na nossa Paróquia.   E tudo isso por quê?   

Porque o Jaime é um articulador de tudo isso aí.   Resultado: o Ângela, que era o 

rejeitado, hoje é  a partir daí tudo começou a mudar: a questão do comércio aqui 

na região que não tinha e com pouco tempo vieram aí as Casas Bahia, grandes 

comércios por aí e, hoje, o Ângela é um Centro Comercial, né?   Foram criadas as 

Bases Comunitárias, resultado do Fórum em defesa da Vida; a luta pelo Hospital 

que taí, também, ta construído, não ta funcionando totalmente mas... a luta pela 

educação, né? que o Jaime também lutou muito pra que aqui na nossa região 

tivesse uma Faculdade, uma Universidade e, já há esse projeto de uma 

Universidade pra ser construída na Cidade de Embu das Artes, Universidade 

Federal. Fora o campus, também da Escola Paulista de Medicina que está sendo 

construído próximo ali do Largo Treze, em Santo Amaro que foi uma reivindicação, 

também, uma luta.   Porque aqui o Jaime via o seguinte: quanto ao hospital, falta 

profissional porque o pessoal do Centro não quer vir pra cá.   A ideia dele é: 

“Então, vamos formar o nosso pessoal!”   Então, pra formar o nosso pessoal é 

preciso ter uma Universidade aqui.   Formar o nosso pessoal pra ter os 

profissionais.   Fora os incentivos que ele deu, formou muitos jovens aqui da 

região e hoje são psicólogos, advogados, enfermeiros, assistentes sociais né? 

tudo isso foi com esse trabalho, com essa visão que o Jaime tem, uma visão, 

realmente, do Reino de Deus.   E, agora nós estamos aí, mais uma vez, nesses 25 

anos, nesse Ano Jubilar, nós estamos aí abraçando, na luta pela construção do 
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espaço aí do lado dessa Igreja, alguns chamam de “Santuário dos Mártires”, o 

Jaime prefere “Igreja dos Mártires”, um nome mais simples, bem melhor com o 

povo dessa região mas o pessoal já tem na cabeça que é o Santuário dos 

Mártires.   Além da Paróquia Santos Mártires, já temos aí um mártir, temos outros 

que passaram por aqui e deram a vida, também, pra ter um lugar melhor – no 

caso da dra. Marli é uma delas – várias pessoas, vários elementos, várias pessoas 

aí vieram participar dessa luta e que hoje, né? já estão lá no Reino de Deus mas, 

a luta continua!  E, quanto há gente, quando há vida, há esperança.   Enquanto a 

gente ta vivo, a gente vai ta aí ajudando o Padre Jaime porque é uma grande 

liderança.  E quando me perguntavam o que eu achava da vinda deles pra cá eu 

dizia que era um presente de Deus, a vinda dele pra cá foi um presente de Deus, 

né? é um grande construtor, construindo aí, ta com 6 comunidades mas chegamos 

a ter 18, foram várias comunidades que foram construídas sob a orientação dele e 

que hoje são Paróquias, a Comunidade São Francisco, ali embaixo, que é uma 

grande Paróquia, o Alto do Riviera... que são Paróquias.   Tudo devido ao trabalho 

e... o Jaime tem uma vantagem, com relação às construções, ele não é aquela 

pessoa que só dá ordens, não!   Ele, também, abraçava... passava a mão na 

enxada com a gente, fazia massa, fazia concreto, carregava concreto pra construir 

as Igrejas.   Ele é um exemplo, assim, muito bom disso aí.  Isso conta muito, né? o 

pessoal vendo, assim o exemplo dele, sentia mais obrigação de participar dessa 

construção.   Uma região de classe pobre com grandes construções de Igrejas 

porque o pouquinho de cada um, com a força de um ajudava, se espelhando nele.  

Porque aos sábados e domingos, ele acabava de celebrar a missa e nós íamos 

todos para os mutirões e, ele ia junto.   E, aquilo ali, era uma coisa maravilhosa!   

O povo se sentia valorizado, né? porque ele sabe descobrir valores em pessoas 

simples... até pessoas simples tem suas qualidades e o Jaime sabe enxergar isso!   

Por mais simples que a pessoa seja, eu vejo aí, alguns moradores de rua, eles 

falam, né? que vem aqui e são bem acolhidos, a construção aí desta sede, aonde 

ele deixou esse corredor aqui do lado, com banheiros lá no fundo... quer dizer, é 

um espaço aberto pra que esses moradores de rua e, ele vêem de manhã cedo 

fazer as suas higienes, tomar seu cafezinho, essas coisas.   Eu vejo isso aí, como 
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essa coisa que você disse aí, eu acredito muito nessa proposta da participação na 

Igreja só tem sentido quando existe obras.   Não basta só a crença, as obras são 

muito importantes!   Mas quando você vê oração e obras, eu acho que aí, 

completa.   Que eu acredito que a oração, isso na minha concepção pessoal, que 

só ela é errado, isso aí!   A oração, só ela, eu não sei... se é bem aceito, bem 

acolhido, ou não!   Já obra, por mais simples que ela seja,  por mais insignificante 

que ela seja, eu acredito, tem sentido e é valorizado.  Isso eu acredito, é isso que 

eu penso!  É valorizada por Deus!   Quando você dedica um pouquinho de tempo 

pra uma pequena obra, por mínimo que ela seja – Padre Jaime tem um ditado que 

ele usa muito, que ele fala – “são gente simples, fazendo pequenas coisas, em 

lugares que não contam, conseguimos grandes obras!”   Isso aí resume tudo!    

Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor que eu faço pra todo mundo, pra 

todos que eu estou conversando: O senhor acha que o  Jardim Ângela seria 

o que é hoje não fosse a presença do Padre Jaime? Poderia até ser mas, aí, 

não saberia dizer quando que seria.   Então, o Padre Jaime agilizou o 

processo? Agilizou!  Ele foi o grande modificador disso aqui!   Ele é um símbolo!   

Tanto é que ele é respeitado por todos!   Pode ter algumas divergências mas, ele 

é respeitado por todos!   As pessoas, por exemplo, as pessoas envolvidas com 

outras formas de ganhar dinheiro, os traficantes, por exemplo, respeita o Padre 

Jaime, tem respeito pelo Padre Jaime.   Padre Jaime sai a qualquer hora da noite 

e passa em qualquer lugar.   Então... é claro... está na proteção de Deus porque 

tem obras. 

E o senhor acha: o que faz o Padre Jaime ser assim,  esse Padre 

diferenciado?   Eu acredito que o Padre Jaime já vem de uma grande luta desde 

a origem, da Irlanda, né?   Pelo fato, daquela época dos conflitos, dos irlandeses 

com a Inglaterra, todas aquelas lutas de lá; acho que a experiência que ele teve, 

também, de passar pela África, e o fato dele ter sido trabalhador de fazenda, 

trabalhador rural, ele conhece bem a situação das pessoas.   Ele ter que andar 

pela África, os outros lugar que ele passa, faz aquela comparação com os outros 

e, eu me lembro que, quando ele optou pra vir pra cá, ele já tinha um trabalho 

muito bom no Embu das Artes.   Porque ele viu que aqui estava precisando e, é 
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sempre assim!  Ele não foi, simplesmente, nomeado pra vir pra cá; ele foi 

consultado por Dom Fernando e, ele já tinha manifestado  o desejo de vir trabalhar 

aqui na região, uma região, totalmente, de pessoas excluídas e, ele tinha esse 

objetivo que é a inclusão.   É essa a impressão que eu tenho!    

E, de onde vem isso dele? O senhor conseguiria defi nir? Além dessa história 

que o senhor acha de vida dele, pra que ele se torn asse o que se tornou?   

Tem mais alguma coisa que o senhor percebe?  Eu não sei... eu acho... que é 

um instrumento de Deus, né?   O senhor acha que ele é um instrumento de 

Deus? É... Daí, ele se permite isso? Ele se permite isso: ser um instrumento de 

Deus, à luz do Concílio Vaticano II.   Acho que ele se entregou pra fazer esse 

trabalho, né?   Ele não gosta muito que a gente fale dele assim, não mas... a 

gente vê isso nele!   Eu acho que ele é um verdadeiro instrumento de Deus!   É 

um cara iluminado!   Sabe perceber as coisas, sabe como ir atrás das coisas, 

como conduzir os fatos.   Essa é a impressão que eu tenho!   Se ele não viesse, 

se ele não estivesse aqui, eu acredito que ... são 25 anos, né ? dessa 

transformação – senão fosse ele aí, eu acredito que nós estaríamos naquela 

mesma situação da grande violência que acontece em outras partes do Brasil, tipo 

Rio de Janeiro, que agora está se modificando e, outros bairros de São Paulo. 

É... uma outra pergunta... Todas essas organizações  que acabaram se 

transformando em lutas por melhorias, lutas sociais  ... quando lideradas 

pelo Padre Jaime, o processo, o trabalho... por exe mplo: um grupo que luta 

por melhores moradias, transportes, pelo asfalto, p ela educação... enfim 

esses trabalhos que foram realizados aqui nesses 25  anos, na base desse 

trabalho, esses trabalhos todos dos grupos que se r eúnem, tem nitidamente, 

um veio evangélico, de à luz da Palavra de Deus ...  isso está explicitamente 

nesses grupos ou não necessariamente?   Olha... particularmente, eu acho que 

existe sim uma coisa feita á luz do Evangelho.   Só tem que o Jaime, 

estrategicamente já, ele não entra assim em questões religiosas.   Sim, eu não 

estou falando assim religiosa no sentido de defende r o catolicismo mas, o 

senhor percebe que esses grupos, eles se reúnem, el es se formam, os 

benefícios que através desses grupos foram organiza dos, eles tem na base 
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esse desejo de ser fiel, por exemplo, àquilo que a Palavra de Deus pede ... 

tornar, grosso modo, a Palavra de Deus concreta e v isível aos olhos dos 

outros?   É isso que movimenta esses grupos, essas pessoas que se 

reúnem, o pessoal que luta por essa transformação s ocial ou é uma luta 

como acontece nas ONGs ?   A Sociedade Santos Márti res, o que ela tem de 

diferenciada de outra Entidades que tem por aí e, t ambém, lutam pelo social?   

O que tem de diferente aqui?  Se é que tem alguma c oisa diferente aqui?   

Saber acolher!   Saber acolher!   Qualquer tipo de ONG que vem aqui procurar o 

Jaime, ele atende e dá espaço pra se reunir.   O senhor acha que é devido a 

quê?   O que gera essa diferença?   O próprio Evangelho, né?   O Próprio 

Evangelho: saber acolher todos sem distinção e, ele sabe fazer, muito bem isso!   

E isso acaba passando pra todas as pessoas aqui... acaba passando!   

Embora, muitas pessoas nem percebam mas, no fundo ... influencia? Influencia, 

né? no fundo, influencia!   O senhor acha que todas essa pessoas que 

trabalham hoje, aqui diretamente na Paróquia e na S ociedade Santos 

Mártires, ela tem isso com fio condutor ... É... tem isso como fio condutor e a 

segurança de estar com alguém que, realmente, quer o bem estar das pessoas!   

E, aí, no ponto zero disso tudo, o senhor acha que está essa experiência de 

Deus?  É... o Padre Jaime, é!   Essa experiência!   É isso que faz o Padre Jaime 

ser uma pessoa diferenciada?    E muito!   E muito?    Muito!   Quantas pessoas, 

às vezes – comentários que a gente ouve quando a gente vai ... – se tivesse, aqui 

na região uns 4 ou 5 Padres da linha do Padre Jaime , as coisas, aqui teria ido 

mais rápido.   É a avaliação que o povo faz!   Inclusive pessoas de outros 

segmentos religiosos.   Outros segmentos religiosos não tem preocupação 

nenhuma... às vezes quer fazer um encontro, num espaço difícil ou toma um lugar 

e dizem: “Ah, não!   Vamos lá falar com o Padre Jaime e, ele , tem respeito pelos 

outros segmentos religiosos.”   Isso é muito interessante! 

Muito bem, seu Fabiano... acho que eu cheguei no po nto que eu queria!   O 

senhor tem quantos anos? 70! Muito bem e, mais da metade do tempo está 

aqui no Jardim Ângela, dedicados aqui!   Outra coisa que quando nós 

conversamos sobre o Fórum em defesa da Vida, as pessoas perguntavam pra 
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gente se a gente não tinha medo de morar aqui.   Você está aqui desse jeito, você 

tem medo de morar aqui.  A gente dizia que não e o Padre Jaime tinha essa 

mesma filosofia: não adianta você fugir do problema.   Eu acho que se ele está aí, 

você tem que tentar resolver e, não, fugir do problema.   Quantas pessoas que? 

Quantas mudaram?   Conheço muitas pessoas que mudaram mas retornaram 

com o trabalho e a segurança que eles viram no Padre... então, retornaram!   Não 

adianta você fugir do problema!   Ele está aí, você tem que tentar resolver!   Essa 

filosofia, né?  Não fugi do problema... o problema tem que enfrentar!   Muito bom 

isso aí!  Está certo! 
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ANEXO 10: Transcrição da Segunda Entrevista com o P adre Jaime Crowe, 

Pároco da Paróquia Santos Mártires 

(entrevista concedida no dia 13/04/12, às 09:40h, na sua sala de Atendimento) - 

Duração: 33 Minutos e 05 Segundos 

 

Podemos!   Vamos ver a pergunta... 

 

Olhando para a história de vida, o que pode ser des tacado como 

aprendizagem de valor? 

Acho que a maior aprendizagem que eu destacaria é a ligação fé, acho que... e 

vida.  Acho que a importância que tem, acho, a fé do dia-a-dia da gente dentro da 

história, vindo da história da Bíblia, ah... partindo dos momentos da Igreja vivido: 

Concílio Vaticano II, Medellín e Puebla, etc. e, também, acho que a maior 

aprendizagem, eu diria, tem sido, escutar o povo, eu diria, ah... que as melhores 

aulas da Bíblia que eu peguei, foram nos círculos bíblicos, que eram muito 

comuns, inícios dos anos 70 e, a gente participava ouvindo as colocações do 

povo, o povo fazendo esta ligação a fé no verdadeiro Deus com a vida deles, no 

Embu das Artes, que tinha, junto com os Círculos Bíblicos, as mestras daquela 

época... acho que foi uma aprendizagem de saber escutar o povo, foi construindo, 

acho que... aproveitando, acho que... a Palavra de Deus, com o método Paulo 

Freire que também, que sempre dizia: “Todo mundo sabe, tem que aprender que 

os outros sabem também!”   Acho que foi um momento importante! 

O senhor conviveu com Paulo Freire assim diretament e? 

Sim.   Inclusive ... Ele foi Secretário de Educação, aqui, da cidade... no governo 

Erundina!    E, logo que ele voltou do Exílio, senão me engano, 78... 79..., então, 

em 80 convidamos ele pra um encontro aqui na região, era ainda no tempo de 

Dom Fernando Penteado, o encontro foi realizado... tinha, acho, umas 80 

pessoas, no Salão de Nossa Senhora do Carmo.   Ah... eu estava coordenando a 

reunião, padres, freiras, etc e, a época era muito ruim a visão de comunista e 

coisa assim... era muito delicado... era época da Ditadura ainda.   E, aí, eu 

apresentei Paulo Freire para o grupo e elogiando, e dizendo que era um grande 
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cristão etc. e, aí, quando passei a palavra pra ele, ele falou: “Olha...infelizmente, 

eu quero contradizer o que o Padre Jaime acabou de dizer porque eu não me 

considero cristão!”   Aí, a minha barriga estava... cara... se ele fala que é 

comunista, eu estou ferrado! (risos) Falou: “Cada dia, quando eu levanto de 

manhã, eu procuro ser cristão!”    Olha... (risos) Deu uma lição pra todos nós ali 

(risos) com aquelas palavras.  Nunca esqueci!   Era uma pessoa, lógico todo 

mundo riu, mas, ah... já deu uma aula para a gente aqui de: “procura ser cristão; 

procura ser padre; procura aprender a cada dia pois nunca somos!”   É uma lição 

diária, não?   Muito bem!  Não, era muito simpático, muito simples.   A filha dele, 

a Vera, ainda ajuda muito a gente aqui no MOVA... não tanto agora, o marido dela 

morreu, faz dois anos, o Barreto e, ela vem aqui de vez em quando.   Mas, agora, 

ela já está com mais idade.   Ela mora aqui em São Paulo? Mora aqui em São 

Paulo, sim, mora aqui em São Paulo.   Certo!   Muito bem...  mas foi um grande 

educador... o assessor dele, você deve conhecer, o que foi com ele como 

secretário, Mário Sérgio Cortela! Ah sim!  É um grande educador também!  

Professor da PUC, aí! 

 

Se poso dizer, a partir da minha história, como a r eligião contribui para a 

socialização da pessoa e da comunidade...   Voltando, de novo, para toda a 

questão bíblica, a história na Bíblia, acho que é... povo de Deus que iniciou uma 

caminhada e, não foi uma caminhada só, não foi uma caminhada só de Abraão, só 

de Moisés ou só dos profetas mas, foi uma vida em comunidade e, uma vida, acho 

que desde o início, quando a gente pensa no início do Êxodo, do Deus entrar na 

história, na vida do povo, de escutar o grito do povo, de descer para libertar o 

povo.   Até o Concílio Vaticano II, antes disso, o próprio Jesus ao escolher os 

apóstolos, os 12, o grupo de 72, a vida das primeiras comunidades que tinham 

tudo em comum... então, é... a questão comunitária e com o Concílio Vaticano 

também definindo a Igreja como Povo de Deus a caminho e isso reforçado e, acho 

que vem manifestado de modo especial, aqui no Brasil nas Comunidades 

Eclesiais de Base leva a dar importância à dimensão comunitária que a Igreja tem 

que ter; que a relação da fé com Deus não é somente uma relação pessoal, 
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egoísta mas uma relação através dos irmãos, das irmãs vamos chegar a Deus.   A 

importância da fé na religião e da religião na vida do povo é essencial e, acho que, 

como São Paulo, definiu muito bem, é muito bonito, a Igreja como corpo que tem 

muitos membros e, cada membro agindo da sua forma, da sua maneira, do seu 

jeito... assim, também, que deve ser a Igreja, Povo de Deus a caminho, como um 

corpo interligando e valorizando, acho que respeitando os dons de cada um e no 

mesmo tempo construindo uma inter-relação  entre as pessoas para valorizar a 

vida de cada um.  Acho que já está... 

 

Poderíamos dizer que a religião contribui mesmo, ef etivamente para a 

construção de um tecido social e como?    Acho que toda religião constrói isso 

e, de modo especial a Igreja Católica com a sua organização, na sua articulação 

desde, aqui no Brasil de modo especial, CNBB, as Dioceses, as Paróquias, então, 

aqui tem um tecido já de uma relação.   Agora, este tecido social, acho que tem 

que ser à serviço da vida, da esperança de toda sociedade.  É... a Igreja não 

existe em função de si mesma!   Acho que a Religião não existe em função si mas, 

como o Evangelho fala muito, é sal, acho que sal e luz... ah... o sal não existe em 

função de si mesmo mas em função da comida; a luz, a gente não fica olhando 

para ela mas, a lâmpada clareia toda a sala e, assim a Igreja tem que clarear todo 

esse tecido social, para ser, fielmente fermento na massa.  Certo! 

 

Com base na sua experiência com a Palavra de Deus, que conselhos daria 

para a formação dos novos agentes de pastoral e edu cadores sociais?    Acho 

que o grande desafio, seja para agentes de pastoral e dos educadores no mundo 

de hoje, porque eu acho...ah... eu pondero desde os anos 60 que... na minha 

convivência, os anos 60 foi um ano de olhar pro social, pro comunitário... os anos 

60, 70, até os meados de 80, dos anos 80.   A partir dos anos 80, parece que 

entrou na sociedade um tipo de individualismo, acho que com a chegada da 

informática, computação, informatização entrou uma certa personalização e 

individualismo e, o aspecto social e comunitário dos anos 60, 70 e meados dos 80 

mudou nos 90, 2000 para um certo individualismo, o egoísmo das coisas, não de 
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olhar o geral etc. em geral da sociedade.   Os grandes movimentos estudantis nos 

anos 68, nos Estados Unidos, também, da libertação sexual etc. Depois entrou o 

cada um por si e Deus para todos.   Eu acho que os agentes de pastoral e 

educadores sociais, hoje em dia, tem que reaprender a trabalhar em grupo, a 

trabalhar e escutar em equipe e sair só do olhar bitolado... acho que pegando, 

também, o método Paulo Freire “Estamos todos aprendendo e todos ensinando” 

seja alunos, professores, acho que esse intercâmbio é indispensável!  Acho que, 

talvez, re-trabalhar, tanto nas faculdades quanto nos seminários este espírito de 

partilha, partilhar ideias... quando a gente fala em partilha a gente pensa só em 

dinheiro... acho que o principal é partilhar ideias, visões de vida e de experiências. 

 

O senhor acha que essa transformação, que o senhor falou dos anos 60, 70 e 

metade dos anos 80, aonde o trabalho era mais comun itário e que passa a 

ser mais individual como o senhor disse, isso se re fletiu na Igreja?   Refletiu 

muito!   Quando eu comparo a Igreja dos anos 70, de quando eu comecei aqui no 

Brasil e, esta nossa região mesmo, pessoas que você chegou a conhecer, 

Verimundo... Dom Verimundo, Padre Edimundo... outros como Guido, Thomaz ... 

outro que tinha aqui na Nossa Senhora de Fátima?  Mauro Batista!   Mauro 

Batista!  Mauro Batista, Luis Giulianni que estava aqui na Vila Remo... cada um, 

com as mais variadas visões de comunidade e da igreja, desde de Dom 

Verimundo que veio da Humgria até o... oo... Mauro Batista que foi um grande 

incentivador e refletor da Teologia da Libertação mas... tinha reuniões com as 

maiores diferenças e, no mesmo tempo todos sentávamos para almoçar e 

estávamos todos amigos, com todas as diferenças que tínhamos, seja de idade... 

eu, moleque, ainda na época mas tinha um entrosamento, ah... respeitável, muito 

respeitado.  Ah... Saturnino, também estava nessa que também, naquela época 

era uma outra cabeça, conservador também mas, depois, ele foi melhorando, 

também.   Saturnino foi conservador?  Foi!  Foi?   Foi, foi bem conservador aí 

nesses anos 70.   Mas, depois, melhorou muito! (risos meus)   Mas, eu acho que 

esse espírito... enquanto, hoje em dia, se discute muito pouco... eu, eu, eu fico nas 

reuniões dos padres... não se discute mais as questões... ah... eu diria... as 
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reuniões se tornaram em lugar de discussão, se tornaram local de comunicações 

e fomos formados para sermos ouvintes e não para discutir a coisa.   Esta é a 

questão que eu questiono.   Eu sinto isso.... eu sinto que Dom Luis quer discutir 

mais as questões e que Dom Emílio não queria discussão das ideias... agora, mas 

acho que está difícil resgatar esse espírito... passamos por uns 20 anos que não 

se discutia mais nada... palestras e acabou... mesmo os encontros de estudo... se 

transformaram em palestras e pouca ou nenhuma discussão.   Ah... eu acho que 

faz parte da caminhada da igreja, acho que chegamos a esse individualismo nos 

agentes de pastoral.   E como... não é só Campo Limpo, dizer, eu não quero 

culpar Dom Emílio ... é geral na sociedade, é geral ... acho que em São Paulo, é a 

mesma coisa e voltou, um pouco a questão de cada padre ser o rei na sua 

Paróquia, enquanto a própria ideia que era chamada de setores, quando foram 

criados nos anos 70, na época de Dom Paulo, usava a expressão “o setor era 

para ser laboratório de pastoral”.   Então, esse foi o objetivo do setor, quando 

foram criados, ah... nos inícios dos anos 70.   Esta era a palavra que Dom Paulo 

usava.   Ah... não somos mais laboratórios... não se cria mais nada nos setores e, 

Campo Limpo, é a mesma coisa!   Quase toda a região!    

 

Essa mudança de postura da igreja, das comunidades tem alguma relação 

com um certo medo, receio da Igreja Católica frente  ao avanço de outras 

Igrejas Pentecostais, Evangélicas, Neo-Pentecostais ... esse surto que, de 

repente, surgiu com uma massa muito grande de fieis  e a Igreja se sentiu 

ameaçada, atacada nos seus números estatísticos, fo i perdendo... então 

vamos usar a mesma metodologia, a mesma estratégia e, aí o social perdeu 

um pouco a sua força?   Ah... eu acho que a Igreja, muitos padres da Igreja... 

acho que de modo especial o Movimento Carismático foi mais, acho, que nesta 

direção, de resgatar os fieis, etc.   No mesmo tempo, se a gente analisa, na minha 

experiência, os participantes da Igreja não tem caído o número... até diria, até, tem 

aumentado em número. Os que buscam os Pentecostais, etc. são, eram católicos 

só de nome, assim, foram batizados... participam da estatística? Era só 

estatística.  Abriu outras possibilidades de participar!   Eu não vejo como 
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negativo... ah... ontem eu estive no ônibus e tinha uma mulher ao meu lado 

falando no celular o tempo todo, gritando e berrando, era ... eu não sei se ela 

estava falando no celular ou estava falando alto para dar aula pra todo mundo, 

para o ônibus, ao mesmo tempo que irritava, a gente tem que dizer que era 

alguém que estava achando que estava divulgando a Palavra de Deus e, por pior 

ou melhor que seja, ela diversas vezes repetia a Bíblia, conhecia de modo 

especial os Evangelhos e usava muito isso, na conversa que ela estava tendo com 

alguém e cada resposta, citava uma frase da Bíblia ou do Evangelho, era irritante, 

mas... que que tem em tudo isso?  Os Pentecostais, que são a maioria? Mas eu 

acho que não são tanto, assim, não!   O senhor acha que mais haver com a 

mudança da própria sociedade e a Igreja acabou refl etindo um pouco isso?   

É como dizia, uma publicação, não sei se me lembro, se era na Veja dos anos 70 

“A Igreja optou pelos pobres mas os pobres optaram pelos evangélicos!”   (risos)  

Mas, ah... levou a igreja, também, a olhar esse lado!  Mas, ah... eu não vejo como 

preocupação, inclusive eu tenho uma boa relação com muitos Pastores por aí, são 

gente de boa vontade.   Como dizia um amigo meu: “Graças a Deus que existem 

os Evangélicos porque não ia caber todo mundo nas nossas Igrejas se todos 

viessem!”   (risos) Ta certo!!! 

 

Algumas implicações práticas de como utilizar a Pal avra de Deus e a 

Comunidade para influenciar as Políticas Públicas e  Sociais:    Acho que a 

gente tem que reconhecer que o nosso povo é um povo religioso.   Ah... acho que 

quando se fala dos evangélicos e pentecostais etc. ah... todos têm... muitas vezes, 

eu diria há 10 anos atrás, quando eu estava metido em muitos movimentos, 

poucas vezes eu dizia que eu era padre, sabe?   Acho que foi 2002 que a Globo 

lançou “São Paulo sem Medo!”  Ah... no ano 2002!   A gente com o trabalho aqui 

em Jardim Ângela, mas me convidaram no Parlatino, a fazer parte de uma mesa.   

Acho que foi a primeira vez que eu, falando em público, falei: “Olha, eu sou 

padre... padre!”  Quer dizer, antes de mim tinha falado um professor, acho que um 

médico e, acho que era eu o terceiro.   Aí, eu peguei e falei: “Olha, eu sou padre e 

como pastor, padre e pastor, eu me preocupo com a vida das pessoas!”   E falei 
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algumas frases do Evangelho que,  como o professor tem outro olhar para a 

questão, padre, também, tem outro olhar e, esse olhar eu fui explicando, a partir 

da Bíblia o que era.   Mas, engraçado, foi assim, um dos encontros que me 

marcou que a grande maioria das perguntas depois voltaram para mim.   Eu 

coloquei um pouco os trabalhos, etc. mas... ah... o fato de assumir o compromisso 

com a Bíblia gerou muito naquele encontro.   Era um encontro com mais de 1000 

pessoas, não sei, lá naquele auditório lá, estava lotado no Parlatino.   Ah... então, 

a base da fé, eu acho que a gente aprende coisas todo dia... eu acho que a gente 

tem que saber como aproveitar isso melhor na caminhada das vidas.   Conheci um 

outro, faz pouco tempo, fui chamado para falar numa conferência de saúde, aqui 

na região, tinha todos os funcionários da região nessa reunião e , a conferência da 

saúde, fundamentei que, ah... começou a partir da Constituição de 88 e, por que a 

Constituição de 88?  Aí, voltei á questão dos dez mandamentos que foram criados 

pelo Povo de Deus para nunca mais voltarem à escravidão; a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos foi criado, declarado em 48 para nunca mais ter a 

guerra e a Constituição de 88 como as Conferências, os Conselhos que 

recomendam foi criada para nunca mais termos a Ditadura e, a partir daí que a 

gente tem que valorizar essas Conferências como parte da história. Para nunca 

mais termos Ditadura no Brasil é importante a participação popular nesses dois 

Conselhos de Saúde etc.   Então...  foi... marcou muita gente e me perguntaram 

depois como que faria esta ligação.   Acho que na questão social do nosso povo, 

acho que é facilmente ligado com a fé, com a religião e, de modo especial, com a 

História do Povo de Deus. 

 

Todos os trabalhos que o senhor tem aqui na Paróqui a, dentro do Serviço 

Social, tem nitidamente essa marca religiosa?  Tem!   Tem!   A gente procura 

ah... a gente respeita todas as religiões, inclusive temos muitos funcionários, 

colaboradores de outras religiões mas, a gente sempre procura... temos a ... uma 

vez por mês... é engraçado... uma vez por mês temos, o que a gente chama de 

coordenação ampliada com os coordenadores de todos os projetos que são umas 

30 pessoas.   Sempre começa com uma oração, com uma leitura da Bíblia, uma 



 297 

leitura conforme a época e, ah... engraçado que as pessoas que não são muito 

ligadas à Igreja sempre pedem mais e são as que mais refletem como fazer para 

aproveitar melhor esses momentos. 

 

Isso da parte do senhor é... vou fazer uma pergunta ... não sei se está meio 

atravessada: O senhor acha que se o senhor não foss e padre e não tivesse 

passado pela experiência de Igreja que o senhor pas sou, o senhor teria se 

transformado nesse agente de transformação social a ssim ou, tem de fato 

essa marca religiosa naquilo que o senhor acabou se  transformando?   Eu 

acho que não!   Eu acho que eu teria feito a minha vida na Irlanda, num sossego, 

numa tranqüilidade.   O que mudou pra mim, acho que a partir do fato de ser 

padre, acho que toda a minha vivência aqui no Embu das Artes, aqui no Jardim 

Ângela ... acho que fé, como falei no início, que é fruto da família, experiência 

religiosa mas, a minha família, meus irmãos e minhas irmãs não compreendem e 

nem conseguiriam compreender as minhas atitudes aqui e agora.   A realidade 

deles é outra.   A minha realidade, a minha vivência aqui, acho que mudou o meu 

olhar para a vida, para a realidade, para o mundo, a participação e, para que é a 

Igreja?  Para que serve a Igreja e o que é a Igreja acho que foi a partir da 

realidade de vida com o povo aqui na região.   Acho que tem uma carência para 

suportar, acho que tanto os, como eu estava falando, os colaboradores nos 

projetos etc. que tem projetos complicados, envolvidos por aí.   Precisamos 

manter uma mística, uma espiritualidade para o pessoal ser motivado a caminhar.   

Acho que isso é desafio de construir esta mística ou espiritualidade e mantendo o 

olhar... porque quem trabalha por aqui não vem somente por conta do salário ou 

quem trabalha nos projetos não vem só por pensar... porque sabem que os 

projetos atrasam os salários.   Então, precisa ter uma outra dimensão para olhar.   

Acho que esta é a dimensão da fé com o trabalho e, tanto para os que trabalham 

na Sociedade, de modo especial os coordenadores encarregam por aí, tanto para 

o povo  é preciso uma mística que nos leva a suportar o dia-a-dia: só de entrar nos 

ônibus, de ficar quase 4 horas, 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar do trabalho, ah... 
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é, é... não se faz isso, ainda mais ganhando uma mixaria.   Tem que ter algo para 

caminhar! 

 

Aqui, nós temos de um lado a Paróquia Santos Mártir es e de outro lado a 

Sociedade Santos Mártires.   Há uma ligação harmoni osa, é... não há atrito... 

as pessoas que participam da Comunidade Eclesial, e las olham, entendem, 

compreendem esse trabalho social que está na comuni dade de maneira 

serena ou há conflitos, há atritos, há...?   Olha, é tranqüilo a relação como eu 

acho que falei no início todos os trabalhos surgiram das Comunidades Eclesiais de 

Base.   Mas, vem a caminhar, acho que como falei, com 25 anos agora e, nem 

todos sempre lembram da história... dizem que o povo tem uma memória muito 

curta ... ah... de vez em quando entra, acho que é lógico, um pouco de ciúme ou 

de coisa assim (risos) que a gente dá mais atenção para os projetos, mais atenção 

para... mas, acho que é normal, como numa família e, a gente sempre coloca que 

a Sociedade é o braço jurídico da Paróquia Santos Mártires, isso já é... Essa 

compreensão já é...? Sim!   São dois nomes, assim para fazer convênios, para 

fazer, em 87, 88 não existia Cáritas Diocesana como temos hoje; existia a 

Arquidiocese, éramos parte da Arquidiocese.   Então, para conseguir um convênio, 

era impossível para a Cáritas Diocesana acompanhar.  Era uma realidade nova 

também.   Eu diria: “se fosse hoje a Sociedade Santos Mártires seria Cáritas 

Paroquial!”   Mas, nasceu antes da Cáritas Diocesana e ... compreende, acho que 

é a mesma coisa... há uma vantagem também, acho que os nomes Paróquia 

Santos Mártires e Sociedade Santos Mártires.   Então... Dá esse vínculo? Faz 

esse vínculo tranqüilo, assim...   Bom, aqui, eu chamaria, há umas 

incompreensões hoje, mais ligadas ao ciúme como são em qualquer família.  

(risos)   A família aonde um irmão não fica com ciúme do outro, quanta inveja, 

alguma coisa ou que não tem um arranca rabo de vez em quando (risos).   Então, 

a compreensão de que a Sociedade Santos Mártires é esse braço jurídico, 

social da Comunidade, da Paróquia Santos Mártires i sso é bem ... tranqüilo!   

Tranqüilo?   Tranqüilo!   Tranqüilo!   Muitos que trabalham na Entidade vem das 

Comunidades, também!   Estão ligados...? Estão ligados ao trabalho pastoral etc.  
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Não tem...  Nunca teve maiores problemas!   Não sei... como eu já estou nos dois, 

há muito tempo, desde o nascimento aí é outra coisa.   Eu teria pena do sucessor! 

(risos)   A experiência que tivemos com a divisão das Paróqui as, com a 

criação das novas Paróquias que não foi um... não foi um processo tranqüilo!   

Uma experiência meio traumática... para muita gente! 

Ta ótimo padre!   Acho que é isso!   Pronto!  Muito  bem! 
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ANEXO 11:Transcrição da Terceira Entrevista com o P adre Jaime Crowe, 

Pároco da Paróquia Santos Mártires 

(entrevista concedida no dia 10/12/12, às 09:20h, na sua sala de Atendimento) 

Duração: 37 Minutos e 15 Segundos 

 

Acho que para responder essa primeira pergunta sobre questão sobre a 

Democratização, essas perspectivas dentro da Igreja, acho que tem que ser 

colocadas dentro da América Latina nos anos 60 e... 60 e 70... que era dentro de 

uma Ditadura em muitos países: Chile, Argentina, o próprio Brasil desde 64.  E, 

aí... isso foi numa época, logo depois, seguindo o Concílio Vaticano II, em que 

uma das palavras, assim, reconhecendo que a “Igreja é uma hierarquia”  e, com a 

definição de Igreja, como “Igreja, Povo de Deus” e, ah... como uma das palavras 

muito usadas no Concílio Vaticano II era a Colegialidade  aí, houve seja no 

Encontro de Medellín, em 68, umas perspectivas da Democratização da Igreja 

nesta época e, de construir uma Colegialidade dentro da Igreja assim... que... ah... 

além do mais, acho que o compromisso que a Igreja tinha, com o Brasil como 

exemplo, pegando a própria CNBB, pegando as grandes lideranças que tinha na 

época a nível de Igreja: Dom Hélder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns, Ivo 

Locksheider, Dom Aloísio Lochsheider... tinham uma cabeça, uma visão de 

democratizar, também, a Igreja, assim... que, nem sempre deu certo.    Mas, ao 

mesmo tempo, nesta época, há tanta luta para a democratização do País, quanto 

a luta pela colegialidade dentro da Igreja, eram as palavras de ordem... Então, a 

perspectiva de uma sociedade democrática e a perspectiva de uma Igreja, Povo 

de Deus, tava marcando toda a história, a caminhada na época.   Portanto, ah... 

eram perspectivas que a gente tinha e, a gente pode dizer, 40 anos depois que 

continuamos tendo essas perspectivas e estas esperanças mesmo que não deu, 

concretamente, muita coisa... acho que houve...   Mas também tem que 

reconhecer que a Igreja, a vida é feita de altos e baixos, assim... é como maré na 

praia, assim: que tem os altos e os baixos... tem os avanços e tem os retrocessos 

e, acho que nisso, a História vai se construindo e, queira ou não queira, na 

História seja da Igreja, seja do país, 40, 50 anos é pouco tempo... é uma 
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construção que está em movimento... eu diria , atualmente, que estamos 

comemorando 50 anos do Concílio Vaticano II, eu sinto que algumas coisas estão 

tomando o momento, assim... Mas, acima de tudo, acho é que significa a  

Democratização?   Mas, de levar o povo a ser dono de sua história.   Eu acho que 

isso tem acontecido nas Comunidades, nas Ações, nos Projetos de Santos 

Mártires em que a gente procura que o povo se aproprie da proposta, da causa e, 

assim, caminhe adiante. 

 

A segunda pergunta: A Sociedade Santos Mártires, junto com uma 

perspectiva religiosa dão uma ideia de aceitação e fortalecimento do 

sofrimento das pessoas.   Como esta perspectiva pod e interferir na 

formulação de Políticas Públicas que tem um Estado que se confessa 

secular? Como o senhor lida com essa contradição?    Primeiro, acho que não 

dá pra aceitar que a perspectiva religiosa dá uma ideia de aceitação e de 

fortalecimento do sofrimento.   Acho que o próprio nome da Entidade que surgiu 

“Sociedade Santos Mártires”... eu acho que... foi numa época em que tinha sido 

publicado o livro “Brasil, nunca mais!” e, a Sociedade e a Paróquia Santos Mártires 

foram criadas na perspectiva de dizer “Martírio, nunca mais!”   em homenagem 

aos mártires que tinham, nos anos 70 e 80- lembrando de modo especial, o mártir 

da região daqui do Jardim Ângela, Santo Dias da Silva, assassinado por causa de 

sua luta e  uma pessoa totalmente comprometida com a Igreja e com a mudança 

na sociedade, lutando por melhores condições, de modo especial para a classe 

operária, no mundo dos trabalhos; assassinado enquanto formava piquete, na 

frente da fábrica de Silvânia, em 30 de outubro de 79.   Então, a perspectiva era 

vencer o sofrimento e dizer “Não” ao sofrimento; e dizer: essa realidade não é uma 

realidade que Deus quer; que o desafio religioso e evangélico é “que todos 

tenham vida e a tenham em abundância”.   E, acho que a perspectiva da Teologia 

da Libertação ou do Anúncio do Evangelho é libertar as pessoas de todo tipo de 

escravidão, de todo tipo de aprisionamento, de todo tipo de opressão.   Eu estou 

lembrando, na época uma das  frases do grande bispo e Teólogo, Dom Pedro 

Casaldáliga, que dizia: “Temos o desafio de amar o próximo!  Como que eu amo o 



 302 

patrão que me oprime e...? Eu amo o patrão que me oprime na medida em que eu 

liberto ele do poder opressivo que ele tem.    Eu liberto ...eu... desculpa... eu amo 

o oprimido na medida em que eu liberto ele da situação de opressão em que ele 

está!”   Então, acho que ... o amor evangélico e o amor que vem de Deus é um 

amor libertador, um amor que leva à vida e, jamais à escravidão ou à opressão.   

E, dentro disso, acho que ... a luta por Políticas Públicas, seja o Estado Secular ou 

Religioso, ou qualquer coisa assim, acho que a luta por Políticas para que as 

pessoas tenham condições dignas de vida é acima da Religião, é acima... é acima 

das divisões religiosas.   É... acho que é uma Mística, uma Espiritualidade... acho 

que a religiosidade nos dá uma mística e uma espiritualidade para assumir essas 

causas seja com ou contra o Estado.   É... não sei se respondi... Sim... 

 

Terceira pergunta: Como a afirmação do sociólogo Max Weber, o alemão, 

que diz que os países de formação protestante são d esenvolvidos e, os de 

formação católica, atrasados.   Será que os trabalh os comunitários 

desenvolvidos fazem... pela Igreja do Brasil, não c ontribuem, um pouco, no 

seu atraso?    Olha, na minha experiência, como irlandês e... a história da Irlanda 

Católica e da Irlanda Protestante ou da Inglaterra que, no caso, Anglicana, acho 

que... não dá pra concordar com esta colocação do Max Weber que o 

Protestantismo e  o Anglicanismo na Inglaterra era sempre aliado ao poder... 

inclusive, tendo o rei ou a rainha como chefes da igreja e, a dominação inglesa 

sobre a Irlanda ... que tinha o Império em outros países ... ah... então... a 

Inglaterra foi muito esperta, no sentido da, o que chamava na História da Irlanda 

das plantações, em que plantava nas melhores terras, nas melhores casas os 

aliados ao Reino, aliados ao Rei e,... portanto, os Protestantes eram. Sempre, os 

ricos, sempre os dominadores, sempre... portanto, a lei, acho que de todas as 

religiões da época, de ajudar os pobres era um tipo de assistencialismo e, 

inclusive, na Grande Fome da Irlanda, em 1840, os ingleses tinham, promoveram, 

o que chamaram a “Sopa dos Pobres” e, até hoje, meus pais diziam: “Fulano 

aceitou a sopa!”  E, aceitar a sopa dos ingleses, as pessoas ficaram 

marginalizadas.   Então, não era de se entregar... ficaram marcadas por centenas 
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de anos depois, assim... por ter “tal família aceitou a sopa”.   Então, era mais ou 

menos a... na minha infância se começasse a olhar pra uma menina  ou namorar 

uma menina de uma família que tinha aceito a sopa, era (risos) puxado a orelha 

imediatamente e explicado.   Tinha na história... isso, eu estou citando....   acho 

que a Alemanha, da qual o Max Weber tem a mesma história do Protestantismo, 

era sempre do extrato mais rico da sociedade... então, tem um pouco de 

classismo mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer fortemente,  nas tradições 

sejam católicas, sejam protestantes, ajudar o pobre era assistencialista.    

Enquanto, eu diria, nos anos 70, 80 foi, sobretudo e de modo especial, com as 

reflexões dos teóricos da Teologia da Libertação, era fazer o oprimido, tornar o 

oprimido, sujeito de sua história e não ficar aceitando favores dos irmãos.   Acho 

que aí que seus grandes entraves, seja na política ou seja nas Igrejas, da Teologia 

da Libertação com o Autoritarismo presente na época, porque era para fazer o 

pobre se apropriar da sua história.   Aí, acho que deu os entraves, seja com as 

Ditaduras da América Latina, de modo especial no Brasil, e, seja, também, com 

um autoritarismo dentro da Igreja.    É por isso que foi tão abafado.   É nesse 

período, então, que há esse rompimento da caridade religiosa como sendo um 

mero assistencialismo?   Sim. Na verdade foi uma mudança de rumo da coisa... 

acho que a Igreja e a Política tinham construído uma história de fazer favores em 

vez de reconhecer os direitos do pobre em ter vida e a sua dignidade.   E, a Igreja, 

muito... nessa linha também.... de fazer isso.   E, de dizer que a Igreja... a Igreja 

colaborou no passado... acho que era mentalidade da época... é... não tem que se 

buscar culpados mas, era a mentalidade comum na época: “dar o pão velho para 

o pobre e achar que estava fazendo um favor!”   Mas, com a chegada da Teologia 

da Libertação, a visão foi mudando e, o mundo se tornou, também outra realidade 

e, a Educação tem muito haver com isso.  E isso era, como o senhor disse, uma 

espécie de Tradição Protestante? Sim. A sopa dos pobre, por exemplo, na 

Irlanda? Não era uma coisa que estava fora, também, da Tradição Protestante?   

Eu veria os protestantes, talvez, mais comprometidos com o assistencialismo, sei 

dos meus pais, falar das filhas dos pobres nas portas dos castelos, recebendo as 

doações e, os castelos todos eram dos protestantes. 
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Quatro: Até que ponto a Teologia da Libertação – pa ra outros, a Filosofia da 

Libertação – mais que uma espiritualidade, ela tem produzido um desejo de 

vingança e não uma construção de cidadania.   Como vejo essa afirmação 

em sua história?   Totalmente ao contrário!   Acho que (risos)... acho que o... eu 

vejo a Teologia, seja Teologia, seja Filosofia ... pegando todos os autores, assim, 

dos livros de Teologia: Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Boff, o próprio 

Frei Beto... são todos pessoas, totalmente comprometidos com o Evangelho e, 

para mim, a Teologia da Libertação foi “um voltar às raízes”, buscando o alicerce 

bíblico, evangélico e, tornando isso, tratando isso com outro olhar: não sendo 

assistencialista mas libertador.   Acho que, como todas as teologias, são 

interpretadas, cada uma na sua realidade e, eu não vou negar que entrou, estava 

muito presente algum espírito vingativo, de vingança etc.   No mesmo tempo, a 

vingança, de modo especial, pelo o que estamos vivendo em São Paulo no atual 

momento de violência, faz parte, até da vida de muita gente que não consegue 

superar.   O próprio canto popular no momento: “Ai, se eu te pego...” é (risos) para 

pegar e para vingar as pessoas.   Mas, eu não colocaria, jamais, o espírito de 

vingança fazendo parte da Teologia da Libertação ou da Filosofia.   Não conheço 

nenhuma ... que às vezes era colocada assim ... que, quando a gente usava muito 

o exemplo da pirâmide, nunca foi colocado, assim, no sentido de virar a pirâmide 

de cima para baixo, para o pobre se tornar opressor.   Os exemplos que sempre 

foram usados, seja na Igreja como Colegialidade, Povo de Deus, seja na 

Sociedade Piramidal, sempre era passar para sermos uma roda, os desenhos 

eram para sermos uma roda, não para se tornar uma outra pirâmide com os pobre 

encima, pisando encima dos ricos... acho que isso nunca foi colocado 

oficialmente.   Mas, também, não dá pra negar que essa vontade existia em 

algumas pessoas... da coisa... mas é ... que é natural... é tudo... trabalhamos 

como seres humanos, santos e pecadores (risos)   Essa perspectiva do trabalho 

social da Paróquia, ela é presente até os dias de hoje?   Essa construção não de 

uma pirâmide de cabeça pra baixo mas do círculo, de fazer o pobre ocupar o seu 

lugar mas, sem esse desejo de vingança, de rivalidade...?   Acho que tanto na 



 305 

Paróquia quanto na Sociedade, por exemplo, a gente sempre defende a ideia de 

cada Comunidade ter a sua Coordenação, as decisões serem tomadas em 

conjunto, tanto nas Comunidades Paroquiais quanto nos Projetos ... mesmo que 

os Projetos cumpram um papel oficial e tem que prestar contas à Prefeitura ou ao 

àqueles que mantém o convênio, em que tem que ter... os convênios, por 

exemplo, usam a palavra “gerente” – que eu não gosto – o gerente, parece de um 

banco, o gerente do banco... na Sociedade, a gente chama de Coordenador e, 

temos um pedido, pra que cada proposta, que cada projeto tenha, não somente, o 

coordenador mas que tenha uma equipe de coordenação, de pelo menos, três 

pessoas, tanto para dividir as responsabilidades e levar as pessoas a se 

apropriarem dos Projetos, dos trabalhos, quanto, também para que a pessoa não 

fique como “Pároco” da coisa (risos); que não fique uma hierarquia, mas as 

decisões sejam tomadas em conjunto.   E, também, em tudo isso, tem que 

reconhecer o jeito das pessoas: têm pessoas que são mais autoritárias e não 

sabem partilhar e, têm pessoas que partilham que é uma beleza e... a gente tem 

que levar... o perfeito é só Deus e, “olhe lá”... (risos) 

 

A questão da conversão do indivíduo não parece mais  uma articulação, um 

fortalecimento do que nós chamamos, hoje, de neolib eralismo? 

Ah... aí, que eu acho que é todo um olhar, acho que: o que é que foi muito mais 

forte e defendido na Teologia da Libertação?   Foi o pecado social, o pecado 

coletivo, o pecado em que ... enquanto a Igreja, como tal, acho que sempre se 

concentrou no pecado individual e, o indivíduo era o culpado de tudo.   Não 

colocou o indivíduo dentro de uma sociedade que tem as suas estruturas 

pecaminosas e, acho que a Teologia da Libertação, acho que empenhou muito 

mais em enfrentar a situação pecaminosa da sociedade e para colocar o indivíduo 

dentro dessa sociedade.   Acho que aí, que também a Igreja, a Igreja se... a Igreja 

Oficial se afina muito mais com o neoliberalismo, nesse sentido de... olhar o 

indivíduo, esquecendo o comunitário, o social da coisa, da questão.   Acho que os 

pecados individuais existem mas, acho que muitos mais sérios, são os pecados 

sociais.   Acho que isso a gente pode dizer, pode ver em muitos atos da Igreja 
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que, de modo especial, na sexualidade e, deixa de lado toda questão da justiça e 

da paz... acho que ficou muito claro – e você estava lá, também – a moção pela 

vida e pela paz levantada na Assembléia da Diocese recentemente...   acho que 

mostrou esse individualismo quando nós nos colocamos diante de um conjunto de 

violência policial, marcante em nossa região, e querendo individualizar uma 

situação pecaminosa que existe há 40 anos em nossa Diocese que, foi colocado 

na citação da história, colocada na moção pela vida e pela paz e, no mesmo 

tempo, tentando desfazer uma coisa destas.   Então, mostra, ainda que, depois de 

50 anos de história do Concílio Vaticano II, o fato concreto mostra que deu poucos 

passos adiante... aliás, alguns passos para trás.    E, como que o senhor se coloca 

como Padre, pertencente a essa Igreja, que de vez em quando parece dar passos 

para trás mais do que para frente, diante da perspectiva que o senhor tem, do 

trabalho que o senhor faz... quando há esses conflitos entre a perspectiva que o 

senhor tem e o caminhar da Igreja como um todo, como que o senhor sai dessa 

situação... que caminho o senhor toma?    Acho que, em primeiro lugar, não me 

vejo como salvador do mundo mas acho que cada um tem a sua bandeira pra 

levar.   Eu não vou negar que muita gente, em muitas vezes e, a tentação em 

muitas vezes é: “larga disso... larga de ser besta... remando contra a maré”  (risos) 

isso não!   Uma das colocações que eu sempre faço: “enquanto a gente está 

dentro do barco, dá pra remar; se a gente cair fora, pula e cai no mar, aí vai 

afundar sozinho e, já era!”   E, no mesmo tempo, tem que colocar, nos meus 43 

anos de Padre que, com todos... qual a sociedade perfeita?   A Igreja não é 

sociedade perfeita pois a gente é santo e pecador... e, como tem em cada um de 

nós: tem um lado santo e pecador... tem na Igreja, também.  Ah... isso, acho que 

fica muito mais... eu sempre argumento: “Qual é a sociedade perfeita que temos?   

Olhando o PT no momento em que – eu ajudei a criar, ajudamos com aqueles 

sonhos, com apenas 30 anos de sua fundação e, eu fui um dos que, da parte da 

Igreja, tive muita participação nas propostas – no mesmo tempo cresce, como diz 

o Evangelho “a rede lançada ao mar, cata todo tipo de peixe!”  PT está nessa 

agora, está apanhando, está sofrendo... acredito que pode ser um momento de 

purificação dos ideais mas, também, daqui pra frente, não vai ser perfeito.   E, a 
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Igreja, fica na mesma... e, talvez, sendo irlandês, teimoso (risos) por isso que 

estou dentro dela e luto por ela e acredito nela.   De Esperança em Esperança, 

como diz o lema de Dom Paulo...   Isso... esperar contra os contratempos... que 

não é fácil mas, ao mesmo tempo, tem muitos apoios... tem muita gente 

olhando....   Interessante, eu fui outro dia, no feriado de 15 de novembro, teve um 

encontro sobre Concílio Vaticano II em Cidade Líder.   Não sei se conhece lá, 

Cidade Líder? Pra lá do fim do mundo... (risos) Aricanduva, Itaquera mais pra lá, 

mais pra lá mas... cheguei lá, quinta-feira, fim de semana prolongado, João Batista 

Libânio era que estava falando, o mineiro, teólogo e que tem seus oitenta e 

poucos anos de idade, sobre o Concílio Vaticano II... uns... pelo menos, 800 

pessoas no salão, às 08:30h da manhã para escutar Libânio falar.   São coisas 

que ... mostram que nem tudo está perdido... nem tudo está perdido (risos) e, até, 

estão lançando um movimento que nos dá esperança: “A Igreja, Povo de Deus, 

em Movimento!”   E... ah... acho que são essas coisas que faz a gente, também, 

continuar.   Não temos que ser 100%, 90%...  Acho que isso vem... eu sinto muito 

a Palavra “anawin” na Bíblia, o Resto de Israel...  eu acho que é esse resto que vai 

segurando e mantendo as bandeiras de vida, de paz, de justiça... de uma Igreja 

que acredita que Jesus fundou à serviço, não de Igreja, mas à serviço do Reino, 

que está em primeiro lugar, mas tímido da Igreja. 

É interessante, voltando à questão anterior, quando  o senhor falava do 

pecado social e do pecado individual que a Igreja d efende e defendeu, não 

sei se o senhor viu ontem, aquele programa “Canal L ivre”, que passa na 

Band, teve um debate sobre a questão da menoridade penal, da diminuição 

da maioridade penal, aliás,   ... de um lado, tinha  lá um promotor, um tal de 

Dr. Tales, que defende a redução dessa maioridade e , do outro... um... 

Malheiros... ah, sim, o Presidente da Comissão de Justiça e Paz, da 

Arquidiocese... ah, então, ele, contrário... muito meu amigo... e, aí, ele... a 

discussão era exatamente essa: de um lado, o promot or que defendia a 

menoridade, defendendo essa ideia, acho que mais ou  menos que o senhor 

falou, do pecado pessoal, dizendo: não podemos nega r que esse 

adolescente de 15, 16, 17 anos de idade, ele tem mu ita consciência do que 
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ele está fazendo... então, ele tem que pagar como u m adulto está pagando e, 

do outro lado, o Dr. Malheiros, defendendo que, ess a ação que esse 

adolescente faz é consequência de um monte de outra s ações que, desde 

que ele foi concebido, ele vem sofrendo.   É a pobr eza, é a miséria, é a 

exclusão... enfim que gera essa violência desses ad olescentes.   É preciso 

resgatar a história, o contexto social aonde essas situações, elas são 

geradas e, tentar refazer um caminho aonde essa sit uação possa ser 

revertida e, quem sabe, no futuro, a gente não terá  adolescentes que 

pratiquem esse tipo de coisa.   Isso é uma discussão de mundo... não tem nada 

com Igreja...  mas, a ideia me parece ... O Serra, na campanha dele, entrou por aí 

também.   Ele levantou uma proposta de pegar os adolescentes da periferia, que 

tem tendências a serem levados ao crime e colocar na Fundação Casa.... então, 

que é ligado a toda questão do neoliberalismo, acho que muito bem ligado e, se, 

continua nesse mesmo espírito... vai promover um aborto para todas a s crianças 

e, vai chegar a isso: vai diminuir para 15 anos, 14 anos, depois vem pra 13 anos 

e... nesse olhar, vemos uma estrutura de uma sociedade que se está criando.   

Temos uns exemplos, muito concretos aqui, que sempre me marcam: um trabalho 

que nós temos, que iniciou, acho, que em 97, para jovens em situação de risco, 

jovens que tenham sido – você deve ter entrevistado o RAC, assim as pessoas -, 

jovens que foram expulsos da escola ou que estão cumprindo liberdade assistida 

ou em outras coisas assim... nós temos umas atividades em Riviera...   Eu rezo a 

missa em Nossa Senhora do Caminho, às 07:00h da manhã...   Eu indo pra lá, as 

aulas começam à 08:00h, essa molecada que não queria ir pra escola, foram 

expulsos da escola, estão caminhando na estrada, 07:00h da manhã e, lá para 

essas aulas, seja de padaria, de confeitaria ou de informática, eles estão indo lá, 

uma hora antes da aula começar.   Agora, vai me dizer que não deve proporcionar 

outras opções para esses jovens e, só dizer: “Vai pra FEBEM!”   E, olha, esses 

grupos, nesses grupos, eu lembro de um menino que tinha, com 17 anos, 05 

assassinatos, que passou pelo grupo.   Então, é possível recuperar esse pessoal... 

é possível devolver a razão de viver e dar uma motivação pra esse pessoal, dando 

um interesse,, um tratamento personalizado – se é que a gente pode dizer assim – 
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pra molecada.   Acho que só penas – coisas assim – cadeia, Fundação Casa não 

resolveu e nunca vai resolver.   E, o grande problema que eu vejo, tanto nas 

escolas... temos uma escola aqui que é a pior da região no momento... aliás, duas 

que eu tenho ... uma aqui e outra no Horizonte Azul e Porfírio da Paz em Nova 

Santo Amaro , que tem salas de aula acima de 50 pessoas.  O que é possível 

fazer, em uma região aonde, eu diria, a grande maioria das crianças é 

traumatizada ou pela violência ou pela desintegração familiar ou por uma coisa ou 

outra ou pela falta de uma moradia digna... que cada um precisa de uma atenção 

especial... vai ser colocado numa sala de aula de 50 e poucos alunos... aí, o que 

dar pra esperar?   Aí que está!   A ideia da punição como solução dos 

problemas parece que vai ganhando força?   E a cada vez mais violência, as 

soluções que chegam são essas... são respostas negativas... não... “eu vou 

comprar uma arma” ou “eu vou andar armado”... e, coisas, assim.   Foi semana 

passada, não?  aquele motoqueiro que foi morto na Vila Olímpia, foi morto com a 

própria arma, se não me engano...   Teve um caso que alguém que foi assaltá-lo e 

pegaram a arma dele para matá-lo.   Então, tem mais gente morrendo das 

próprias armas que das armas dos outros.   Mas, ah.... a redução da maioridade 

penal. O mal disso é mais gente armada ... Aliás, Fernando Henrique fez um 

discurso interessante semana passada afirmando: “Violência só gera violência!”   

Pelo menos, Fernando Henrique falando isso na frente de Alckimim, em que o 

Alckimim tem falado umas coisas terríveis: “Bandido no caixão, não na prisão!” ou: 

“Quem reage, morre!”   É uma inversão de valores!   E o Alckimim é bem Católico, 

não?    Católico mais que o Papa! (risos)   E amigo de todos os Padres, coisa 

assim... (risos) Ta certo!   Acho que era isso, Padre! 
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ANEXO 12: Transcrição da Entrevista com a Professor a Aldaíza Sposati 

(entrevista concedida no dia 27/12/12, por e’mail) 

Face às questões colocadas ,vou respondê-las  e talvez nem precisemos ter uma 

entrevista pois são bastante simples até por que : não moro no Jardim 

Ângela,nunca morei por lá. Não trabalho no Jardim Ângela ,nunca trabalhei lá. Sou 

doutora em Serviço Social e pós  doutorada na Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra. Sou professora titular da PUC-SP, tenho 68 anos e meu 

nome como sabe é Aldaiza Sposati. 

Conheci Padre Jaime Crowe meio que desde a década de 90, períodos em que de 

início eu estava na Secretaria das Administrações Regionais, na gestão de Luiza 

Erundina. Nesse período o Jardim Ângela era parte da Administração Regional de 

Campo Limpo. No estudo sobre a constituição dos distritos na cidade de São 

Paulo, que coordenei entre 1989/1990, o Jd. Ângela pela concentração 

populacional, 178.373 em 1990, a nova concentração populacional, maior da 

cidade, já se destacava. Em 2000 tinha mais de 243 mil habitantes e em 2010 

mostrou um crescimento de mais de 21% na década, beirando os 300 mil 

habitantes, o 11º distrito com maior crescimento populacional. 

Durante a elaboração do Mapa da Exclusão/Inclusão Social (MEIS) em 

1994/1995, que realizamos com o apoio da Campanha da Fraternidade sobre o 

tema dos excluídos, desenvolvemos discussões com as 331 paróquias da cidade 

e estudo qualitativo de campo sobre a exclusão/inclusão social. 

O Jardim Ângela pelo MEIS/95 registrava altas taxas de homicídio, mortalidade na 

infância, mortalidade juvenil e APVP, anos de vida perdidos, ocupando a 13ª 

posição dentre os distritos com maior incidência IEX risco de morte (-0,62). Outro 

dado a destacar era de que o distrito apresentava um dos maiores nomes de vilas, 

jardins, bairros que o compunha, face inclusive o grande número de loteamentos 

clandestinos e ocupações de áreas que recebiam nomes diversos. 
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Na relação exclusão/inclusão social o distrito do Jd. Ângela ficou em 5º lugar 

dentre os 96 distritos como o mais excluído. Posteriormente no mapa realizado 

com os dados censitários de 2000 o Jd. Ângela ficou em primeiro lugar em 

exclusão social. 

A preocupação do Pe. Jaime com essa realidade sócio-economico-cultural e ainda 

histórico-geográfico nos aproximou para diversas discussões. Estas foram 

crescentes após minha eleição como vereadora em 1993. 

A situação alarmante quanto a violência levou a uma forte ação orquestrada por 

Pe. Jaime, e do que posso entender centrada em: 

- fortalecimento das forças sociais da comunidade de modo a torná-las 

reivindicativas perante os órgãos públicos de atenção a suas necessidades; 

- desenvolvimento de parcerias para realização de iniciativas de atenção social 

através do centro comunitário da Paróquia onde vão se destacar a parcerias com 

a Secretaria Municipal de Assistência Social através da realização de convênios 

para manutenção de serviços sócioassistenciais; 

- realização anual do “tribunal” de avaliação das realizações públicas no Jd. 

Ângela para o qual eram convocadas autoridades do Executivo e do Legislativo, 

sendo publicamente questionados sobre suas ações na região, promessas 

cumpridas, entre várias outras indagações. 

Este processo pedagogicamente democrático sem dúvida fez com que a relação 

estatal-privado fosse fortalecida na esfera pública. 

A partir dessas considerações tenho a afirmar que: 

6) o distrito do Jd. Ângela é hoje um dos que possui maior oferta em políticas 

públicas de saúde o que resulta sobretudo da luta local. Todavia o Hospital M’Boi 

Mirim iniciado na gestão Marta Suplicy, finalizado na gestão José Serra se acha 

gerido por uma ONG e não pela gestão municipal direta o que é motivo de muita 
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divergência. Com certeza Pe. Jaime influencia a presença de políticas públicas no 

Jd. Ângela. No momento a questão da mobilidade urbana tem centrado as 

discussões locais e com o governo, em todos os momentos em que Pe. Jaime se 

pronuncia perante autoridades. Começa a ser pleiteada a constituição do Jd. 

Ângela como uma nova subprefeitura uma vez que sua população já atinge a 

quase 300 mil habitantes numa área de 37,4km² e 7.899 hab/km². Uma ocupação 

de baixa verticalização e múltiplas moradias precárias. 

7) a Sociedade Santos Mártires tem forte articulação com movimentos sociais da 

zona sul, intensa vida política, social com lideranças locais. Entendo que é uma 

das poucas organizações sociais da cidade de São Paulo que embora tenha 

iniciativa doutrinária-religiosa seja distinguir e lugar pelo direito de cidadania. 

8) De momento não tenho críticas a apresentar. Pe Jaime nos parece bastante 

respeitoso entre os lideres religiosos sendo por eles reconhecidos, bem como, os 

reconhece. Via de regra é pouco falante em encontros coletivos. Todavia ao se 

expressar é quase sempre contundente em seus argumentos o que exige a 

reflexão dos presentes. 

9) sua pergunta não especifica a qual trabalho se refere. Entendo que do ponto de 

vista dos conjuntos das políticas públicas há sempre exigência da presença do 

Estado. Todavia há duas ressalvas: 

9.1) a primeira já o fiz quanto ao funcionamento do Hospital do M’Boi Mirim 

submedito a uma entidade social. Este assunto é polêmico. Alguns gestores 

públicos consideram que dessa forma garantem presença de funcionários e 

médicos. Todavia não se esclarece se para o imaginário da população fica de fato 

afirmado seu direito à saúde. Considero que deveria ter um conselho de usuários 

nesses hospitais validando as ações.  

9.2) quanto as ações no campo da assistência social entendo que a Sociedade 

Santos Mártires não apresenta ainda distinção das demais. Os serviços 

socioassistenciais não são reconhecidos como obrigação, responsabilidade do 
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Estado, somente seu financiamento para a organização social. Não há clareza de 

direitos da cidadania a partir dos serviços socioassistenciais. A sociedade mantém 

convênio com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, mas nem por isso 

essas ações recebem o caráter de serem públicas, dever de Estado e 

afiançadoras de direitos.  

Portanto entendo que a fragilização não é  propriamente do Estado mas do 

usuário como cidadão, sujeito de direitos. 

Considero que é preciso envolver maior avaliação dos usuários quanto aos 

serviços recebidos. Esta deveria ser uma iniciativa da Sociedade Santos Mártires 

bem como da Secretaria de Assistência Social através dos seus técnicos 

regionalizados. Não me parece que a tipologia dos serviços socioassistenciais 

esteja sendo seguida na nomenclatura das ações. 

Sendo o que tinha no momento agradeço  

Profa. Dra. Aldaiza Sposati 
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ANEXO 13: Transcrição da Entrevista com a Professor a Norma Braz   

 (entrevista concedida no dia 03/01/13, às 10:40h, na sala de sua casa) 

Duração: 01 hora, 34 Minutos e 39 Segundos 

 

Meu nome completo é Maria Norma de Oliveira Braz Peixoto da Silva e, como é 

um nome muito extenso, eu costumo ser identificada como Norma Braz.   Minha 

idade, eu tenho 54 anos e... bem... olha só... eu conheço a região do Jardim 

Ângela desde... mais precisamente... desde a década de 90 porque eu trabalhei, 

durante um período longo, como assessora parlamentar do Partido dos 

Trabalhadores, no mandato da Vereadora Aldaíza Sposati.   Antes disso, eu já 

acompanhava, um pouco – não diretamente, mas acompanhava – na gestão da 

Prefeita Luiza Erundina... então, nós conhecíamos porque existia, desde já aquele 

momento, em 89, um projeto de constituição de sub-prefeituras na cidade, que 

viesse a substituir a lógica das Administrações Regionais.    Então... ah... desde 

esse momento nós conhecíamos a região do Jardim Ângela, Jardim São Luiz, 

Capão Redondo ... e, a gente conhecia os problemas, as questões sociais dessa 

área, dessa região da cidade e, importante também, e... depois, durante o 

mandato – eu era assessora parlamentar nesta área das Políticas Sociais Públicas 

– inclusive, nesse momento, eu fazia o meu doutorado sob a orientação da 

vereadora e, nós tínhamos um vínculo, que era um vínculo tanto político-partidário 

e, um vínculo, também, acadêmico, intelectual.    Eu, embora não tenha 

participado diretamente da realização do que foi o mapa da exclusão social, o 

mapa da exclusão e inclusão social da cidade de São Paulo, da então vereadora 

Aldaíza Sposati, eu participei de algumas discussões iniciais e, na época, nós já 

tínhamos um conjunto de informações sobre indicadores sociais – principalmente 

de violência – nessa região que, na época, era inclusive, alarmante sobre 

homicídio juvenil.   Chegamos a publicação, a divulgação de que, durante um 

certo período de tempo, o maior índice de homicídios, de criminalidade juvenil do 

planeta era o Jardim Ângela.   Então, essa era uma informação que nós já 

conhecíamos. 
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Então, eu sou Assistente Social; depois, eu fiz o meu mestrado em Serviço Social, 

em Políticas Sociais e, depois, eu fiz o meu doutorado sobre a Política de 

Assistência Social, toda a discussão sobre a tramitação do Projeto de Lei dessa 

área, acompanhando ... foi o Projeto de Lei e, depois, o veto na gestão Collor de 

Melo... depois, as dificuldades para a aprovação de uma Lei Orgânica da 

Assistência Social no município de São Paulo e, também, a discussão sobre o 

significado desta área da Assistência Social na Cultura Brasileira, quer dizer, com 

todo nosso, - como vou dizer? – com toda a nossa história cultural de Assistência 

Social que sempre foi uma área de comando de primeiras damas, sempre serviu 

como moeda de troca política, se tratou, sempre, de um assistencialismo, uma 

área mais de políticos do que de Política com P Maiúsculo, de uma concepção de 

Estado e não de Governo.   Quer dizer, tinha uma discussão aí das fragilidades, 

dos desafios para o trânsito só legal, formal, mas era um trânsito cultural, cultural-

político, né? político-cultural... enfim.. Essa foi a minha tese de doutorado... então, 

tinha essa discussão da política social, que era a área que eu acompanhava nos 

mandatos parlamentares... inclusive, eu coordenei, com outras pessoas, eu 

coordenei conjunta e coletivamente, o Fórum da...  um Fórum que nasce com um 

objetivo de tencionar o governo – primeiro, o governo Maluf e, depois, no Pita – 

para a apresentação de projetos de lei que viessem regulamentar a Lei Orgânica 

de Assistência Social – já aprovada em 93 – para extinção do fundo da Casa, dos 

fundos sociais de solidariedade, todos os fundos, todos os recursos que não eram 

tratados com transparência para essa área e criação do Fundo Municipal de 

Assistência Social e a convocação para a eleição do Conselho de Assistência 

Social – que só veio a ocorrer em 2000 – sob muita pressão, sob muita... então, 

é... eu trabalhei bastante nesse nicho, nessa Lei Orgânica da Assistência Social.   

Muito bem... nós conseguimos que o Fórum tivesse um protagonismo nessa 

implementação da Lei no Município de São Paulo; a, então, secretária Alda Marco 

Antônio – que era a Secretária Municipal de Assistência Social no Governo Pita e, 

depois voltou, agora, na gestão Kassab – ela ... nós convocamos, nós 

conseguimos um número, muito significativo de abaixo-assinados para pedir que 

fosse apresentada a Legislação, que tivesse o Conselho, que tivesse a eleição do 
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Conselho Municipal de Assistência Social e, nós conseguimos a primeira eleição 

do conselho Municipal de Assistência Social do Município de São Paulo, 

conseguimos eleger os representantes e, o Pe. Ângelo foi o primeiro Presidente 

do Conselho, ele era do Dom Bosco e, enfim, a gente conseguiu avançar nessa 

direção.   Com isso, nós tivemos, depois ...   Isso já era em que época, mais ou 

menos?   Isso era no ano de 2000.   Sete anos depois da aprovação da Lei 

Orgânica da Assistência, foi a Lei que demorou mais a ser apresentada e a ser 

aprovada... o primeiro Projeto foi vetado, completamente, pelo Collor e, a 

Constituição de 88... nós tivemos a Lei Orgânica da Saúde, em 90; da 

Previdência, em 91 e, da Assistência Social, só em 93.   E, isso já é um indicativo 

do que significa essa área e o difícil trânsito para constituí-la como área de Política 

Social.   E, aí, em 2000 – só em 2000 – após 7 anos a Lei Orgânica ter sido ... nós 

fomos a última capital da federação a ter implementada a lei Orgânica da 

Assistência Social em São Paulo e, com esforço da Organização da Sociedade 

Civil fundamentalmente. 

É... o que acontece?   Aí, nós tivemos as Eleições Municipais e... a prefeita Marta 

Suplicy escolheu a vereadora Aldaíza eleita – era o terceiro mandato – ela foi 

eleita para um terceiro mandato e, teve uma Aliança PSB – a ex-prefeita Luiza 

Erundina era candidata e retirou sua candidatura... não... retirou, não... foi no 

segundo turno, ela apoiou a candidatura da Marta e, quando eleita, a Marta a 

convidou para integrar o governo e, a indicação para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social partiu do PSB, exatamente da ex-prefeita Luiza Erundina, 

indicou para essa Secretaria o... Farias.... o Evaldo Farias... ele chegou a ser 

prefeito de Taboão da Serra ... Evilásio... Evilásio Farias assumiu a Secretaria de 

Assistência Social ... já tinha esse nome: Secretaria de Assistência Social.   Ao 

assumir a Secretaria de Assistência Social, procurou o mandato da Aldaíza Sposat 

e... ele tinha essa informação que o mandato tinha um acervo importante nesta 

área da Assistência Social no Município – no âmbito do Legislativo – com um 

acúmulo, né? porque nós havíamos acompanhado essa... enfim... essa 

tramitação.   Nesse diálogo, ele fez um convite a Aldaíza, pedindo o apoio dela 

para estruturar a área da Política de Assistência Social e, eu recebi um convite, 
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então, do Dr. Evilásio para ir assessorá-lo no seu Gabinete e eu declinei desse 

convite porque essa é uma relação construída ... então... quero dizer... eu concebo 

a relação que se constrói e, a partir de uma identidade ideopolítica.   Eu conhecia 

e, eu fui muito transparente, muito honesta e disse: “Olha, eu me coloco à 

disposição... não me furtarei ... sempre que o senhor desejar... é um conhecimento 

que não é meu, é um conhecimento que foi construído por um coletivo ... mas, vir 

e estar na assessoria, estar no gabinete... não é uma coisa que a gente consiga 

fazer”.   Ele concordou... só que, olha... como as coisas são interessantes... ele 

me chama, novamente, e diz: “Olha... eu já vi que você gosta de desafios e, eu 

tenho um convite que eu sei que você não vai rejeitar que é ir assumir a 

supervisão da Secretaria de Assistência Social em Campo Limpo.”   E, aí eu falei: 

“Bom, eu acho que esse é um bom desafio!”   Eu realmente fiquei muito ... mas, eu 

topei!   Aí, eu vim para a região do Campo Limpo como supervisora da Secretaria 

de Assistência Social, numa situação delicada porque tinha um grupo de 

funcionários – inclusive, com algumas organizações da região – que conheciam a 

Lina que tinha sido Assistente Social, ali, na Secretaria de Assistência Social de 

Campo Limpo e a indicou para a supervisão e, o Evilásio falou: “Eu recebi essa 

reivindicação mas não vou atender, não... parece que tinha um problema ... 

exatamente assim...”   e, aí, eu disse: “Tudo bem! Mas eu posso convidá-la a 

compor o mandato da supervisão?”  “Ah... não... tudo bem... você tem total 

autonomia!”   Aí, eu fiz alguns acordos no sentido de ter uma autonomia para a 

composição de uma equipe, uma interferência que eu julgava não ser positiva de 

pessoal dele que eu não gostaria de tê-los, de uma interferência direta, que eu 

gostaria de ter uma autonomia para poder montar uma mínima estrutura para a 

direção da supervisão e, ele concordou.   E, assim o foi durante o período que ele 

ficou à frente da Secretaria.   Nunca tive nenhum problema de ordem técnica ou 

política com o Dr. Evilásio.   Comigo sempre foi muito transparente, claro, objetivo 

e eu nunca tratei, também, com outra pessoa do gabinete, não... sempre eu tratei 

diretamente com ele e sempre me recebeu e sempre foi muito positivo.   Então, 

desde o começo foi sempre muito claro, assim... e... enfim... aí eu fui para Campo 

Limpo... um desfio enorme... muito, muito, muito forte... a Secretaria estava 
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totalmente desestruturada... nós tínhamos problemas de todas as ordens, 

natureza... nós tínhamos escassez de recursos humanos, falta de recursos 

humanos... uma divisão... a Secretaria, ela se organizava por seguimentos... 

então, tinham micro-equipes de criança e adolescente, de pessoa portadora de 

deficiência, do idoso... então, era muito segmentado todo o trabalho... é... enfim... 

nós temos um conjunto enorme de desafios e dificuldades e, ah... eu não 

conhecia... eu não tinha um mapeamento assim... eu tinha o mapeamento dos 

problemas mas não tinha um mapeamento das Organizações, do movimentos... 

eu não tinha a bússola.   Então, o começo foi muito difícil.   Eu contei com algumas 

pessoas que já tinham Assistente Social que participava do Fórum de Assistência 

e ela era da Supervisão de Assistência Social do Campo Limpo mas ela, por ser 

de lá, ela conhecia muitos meandros do poder e ela não queria assumir nenhum 

cargo... ela queria continuar protegidinha.  Aí eu falei: “Não, você tem que vir 

trabalhar comigo, como assim?   Você tem um conhecimento! Você conhece a 

área! Você conhece a região! Você conhece as pessoas!  Ah, não vai dar, amiga! 

Você pode vir para dentro da fogueira (risos)!”   E, assim, uma percepção que eu 

tive muito clara, é de que eu conseguiria poucas mudanças internas na 

Supervisão de Assistência Social do Campo Limpo, somente com um apelo 

técnico-burocrático, é administrativo, legal... teria que ter um movimento que seria 

um movimento mais de fora para dentro e, eu acho que isso foi uma decisão muito 

acertiva.   Nós começamos a trabalhar muito, no sentido de fortalecimento da 

promoção do Fórum de Assistência Social local e isso possibilitou, de um lado, 

mapear as Organizações, aglutinando as Organizações e fazendo uma discussão 

sobre as questões da região e do papel do Estado – a importância do papel do 

Estado – mas a insuficiência desse Estado e, essa aliança – eu acho que foi o que 

nós conseguimos estabelecer – foi uma aliança plural, muito ampla, múltipla 

porque tivemos um diálogo muito intenso com Dom Emílio, com a Cáritas 

Diocesana mais precisamente e com outras organizações.   E, nós conhecíamos 

os Distritos.   Então, essa foi uma estratégia importante para as mudanças que 

teriam que ser operadas no desenho da estrutura institucional da Supervisão de 

Assistência Social de Campo Limpo.   E, a partir disso, nós rompemos com uma 
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divisão por atenções segmentadas e partimos para a Distritalização.   Eu acho que 

isso foi um acerto também, estratégico, porque aí nós começamos a operar com o 

mapeamento das Organizações, com os Distritos... aí, nós pudemos ter uma 

autonomia, também, particular das Organizações da Sociedade Civil e com 

recursos da educação e da saúde.  E, aí, nós começamos a trabalhar muito... na 

época era NAE – Núcleo de Assistência à Educação – que na época era a 

Cristina, que veio a ser sub-prefeita do M’Boi Mirim e, nós trabalhamos com os 

Distritos de Saúde e, eu acho que isso foi interessante.   E, tivemos, na época, 

uma presença importantíssima, porque na época, a Campanha da Fraternidade 

era o “Combate à Fome e à Desnutrição” e nós tivemos a participação em muitos 

eventos patrocinados pela Igreja do Dom Mauro Moreli.   E, interessante porque a 

Igreja – eu vou dizer, desse momento, era 2001, foi esse período, de 2001 à 2004 

– esse período, eu costumava dizer que a Igreja ou mais vanguardista ou mais 

conservadora, ela chegava aonde o Estado não chegava e, o Estado tinha que 

fazer esse esforço de dar um apoio às ações que ele próprio – o que seria a 

primazia da responsabilidade, está na Legislação do Estado, que não chegava – 

ele tinha que, pelo menos, dar suporte a essas ações, que eram ações da 

sociedade civil.   Então, durante esse período, nós pudemos reestruturar o 

trabalho, reorganizar a instituição nessa direção e, o que acontece ou pelo menos 

o que acontecia na época em que eu fui gestora da área na região, da Assistência 

Social na região?   Nós tínhamos muitas dificuldades nas... primeiro... não 

tínhamos suficiência em equipamentos diretos da Prefeitura... tudo que nós 

conseguíamos ampliar de ofertas de serviços era a partir de uma tensão dos 

números, um tensionamento porque os números eram alarmantes.   Eu costumava 

dizer que nós tínhamos um milhão de habitantes na região, em 2001, na região do 

Campo Limpo, que eram esses Distritos: Jardim Ângela, Jardim São Luiz, Capão 

Redondo, Vila Andrade – Paraisópolis – e, Campo Limpo: tínhamos 05 Distritos, 

um milhão de habitantes que, à época, correspondia à Cidade de Campinas, à 

Cidade de Porto Alegre... então, nós tínhamos num pedacinho da cidade, uma 

população... então, tudo era sempre uma relação de insuficiência diante da 

demanda.   Essa era uma tensão permanente e nós lidávamos com isso, e nós 
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começamos a trabalhar na perspectiva de expor, de dar publicidade a isso, de 

mostrar as insuficiências e, foi muito interessante que um dos desafios maiores 

que nós encontrávamos era em relação à formalização de convênios e parcerias 

porque nós tínhamos poucas instituições, organizações da sociedade civil ou 

organizações socioassistenciais com estrutura para a formalização de convênios, 

que pudesse responder às exigências técnico-burocráticas da Prefeitura.   Era um 

problema...  Por exemplo: Capão Redondo era um problema porque nós tínhamos 

um Distrito pequeno, territorialmente pequeno em termos de quilômetros 

quadrados com uma densidade demográfica enorme e com poucos recursos de 

instituições, de comunidades legalizadas para assumir essas relações e, no caso, 

no Jardim Ângela, tínhamos a Sociedade Santos Mártires e, eu sempre brincava 

com o Padre Jaime e falava: “Olha, nós investimos, muito, nas organizações que 

respondem positivamente.   Quer dizer, que respondem satisfatoriamente, no 

sentido de dar respostas sociais aos... então, eu me lembro que quando nós 

chegamos à região eram poucos os convênios com a Sociedade Santos Mártires, 

eram poucos perto do que, ao final da gestão nós tínhamos de convênios.   Mas, 

por que isto aconteceu desta forma?   Todos os convênios cresceram, 

significativamente neste período.   No caso da Sociedade Santos Mártires, nós 

tínhamos na Sociedade Santos Mártires uma relação em que nós tínhamos uma 

facilidade, muito grande, de apropriação dos objetivos, tínhamos uma identidade 

de objetivos em termos daquela perspectiva com que nós trabalhávamos, que era 

uma perspectiva no sentido de uma participação democrática, de uma politização, 

de um enfrentamento às questões sociais mas que levassem aqueles cidadãos e 

cidadãs a participarem daquele processo, não só numa relação de recepção, mas 

numa relação de tomada de decisões, porque nós acreditávamos que era nessa 

perspectiva que os sujeitos poderiam tornar-se, efetivamente, cidadãos dos seus 

destinos, porque era uma decisão que dizia diretamente à vida deles, dos seus 

filhos, da comunidade e, essas respostas, elas vinham de uma maneira muito 

positiva da Sociedade Santos Mártires.   Eu me lembro que no primeiro ano que 

eu estava na região, a Sociedade Santos Mártires costumava fazer um almoço de 

natal no Centro Social São José (a entrevistada ficou emocionada com a 
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lembrança)... eu sempre que lembro disso , eu fico tomada...  foi uma coisa 

assim... porque era muito stress, uma vida de stress... Porque assim: de um lado 

nós tínhamos todas essas tensões da região, dos números da região e, os 

números, a gente fala números, e os números nos revelam nomes, pessoas... não 

são números, não são abstrações, são gente, né? gente que está demandando 

aquilo, pessoas que mostram que aqueles serviços, na verdade, é tão o limite, era 

tão grave que, aquele serviço, muitas vezes, significava a sobrevida, né? quer 

dizer... eu lembro de um momento em que nós fomos ao Bananal – que eu nem 

sabia que existia ... Bananal, era assim, indo para a região de Itanhaém – e era 

uma situação tão precária, tão absolutamente que... é, eu lembro assim: as 

pessoas que estavam nesse local não tinham documentos, nem existiam 

civilmente, não existiam, elas não faziam parte da cidade.   Então, todos os 

desafios eram... assim, no limite, no limite... Então, nós tivemos essa situação, nós 

tivemos ... então, assim, só pra eu não me desorganizar, assim... tudo isso tinha 

que rebater para dentro da institucionalidade porque eu lembro, assim, as 

situações, nós tínhamos que traduzir essas situações para a ... vamos dizer assim, 

para a burocracia institucional, dos gabinetes institucionais que não fazem ideia do 

que existe.   Eu lembro que nós tínhamos que formalizar um convênio para uma 

Casa-Abrigo e, foi muito interessante, porque quando nós conseguimos juntar 

todos os documentos e formalizar o processo, a Assessoria Jurídica da Secretaria 

bloqueou e, o argumento do assessor jurídico é de aquele lugar – que eu não vou 

mais lembrar... jardim alguma coisa – não existia no Mapa Oficial da Cidade, não 

existia no MOC e, foi muito interessante porque, aí, nossas equipes, nós 

conseguimos... aí nós fizemos um registro fotográfico de onde não existia no Mapa 

Oficial da Cidade, existiam quase 100.000 habitantes, existia Delegacia de Polícia, 

existia Equipamento de Saúde e Equipamento de Educação.   Então, só para 

dizer... e não constava no Mapa Oficial da Cidade?... Então, é... só para ilustrar 

as tensões... porque as tensões... existiam as tensões da realidade local e, ao 

mesmo tempo, como traduzir estas tensões, estes déficits, estas deficiências, 

estas dificuldades para dentro da instituição... porque a realidade não cabe dentro 

dos “programinhas” e, como convencer os colegas que estão na burocracia de que 
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não é... não são os programas que ... mas é a realidade que tem que reverberar 

para que os programas se constituam em respostas às demandas.   Então, esse é 

um desafio que ... exige mudança de paradigma... mudança de paradigma... 

exatamente, mudança paradigmática e qualificação porque se você não tiver um 

grupo de pessoas com competência e sensibilidade – porque, também, não 

adianta ter competência técnica e não ter essa sensibilidade para, minimamente, 

produzir essa alteridade, colocar-se no lugar do outro... porque senão, você, 

também... daí a mudança... foi uma mudança... – E, só para fechar o circuito... eu 

lembro que, nesse primeiro ano, tive lá no São José, primeira coisa quando eu 

cheguei era uma quadra poliesportiva, no São José, cheia de mesas com jovens, 

adolescentes, idosos, pessoas com deficiência... famílias... todos juntos 

celebrando o natal e, isso... acho que nunca (a entrevistada fica emocionada 

novamente) tinha sentido essa comoção... de ver e participar da possibilidade 

efetiva que a comunidade, ela pode ser uma comunidade viva, ela pode ser uma 

comunidade ativa, uma comunidade que participa, uma comunidade que é 

convocada e que responde a essa convocação e, isso, esse momento foi para 

mim um divisor de águas pois ali eu percebi que existia potência, que existia uma 

possibilidade... é... eu não digo, eu nem penso de transformação geral mas de 

transformação daqueles que estavam engajados naquela ação.   Então, isso foi 

um motor e, eu acho que com isso, nós conseguimos, também, nos nutrirmos de 

uma perspectiva de trabalho que nós tentávamos levar para as outras 

organizações.   Eu acho que isso foi uma referência, que nós fomos construindo, 

era uma construção... não estava nada pronto... Agora, isso era uma coisa que eu 

sentia muito, a abertura, a abertura para a gente pensar, para a gente criar, tudo 

era muito discutido, tudo... e, a gente tinha menos possibilidades... no entanto, eu 

quero dizer que, isso também, existiam com as outras organizações.   Por 

exemplo, eu lembro que a Cáritas, a Diocese de Campo Limpo, o Dom Emílio, 

inaugurou, à época, uma sub-cúria, na Vila Remo e, nós fomos à Vila Remo, numa 

circunstância muito difícil porque nós tínhamos um trabalho muito tradicional com 

idosos na Vila Remo, reconhecido, muito antigo e, nós começamos a ter... quer 

dizer, os grupos começaram a ter muitos problemas com um pároco que veio... 
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quer dizer, eu nem lembro direito... a Marli Martins que era a que acompanhava, 

que conhecia muito falou: “Olha, Norma tem as dificuldade porque existe um salão 

e o salão era utilizado pelos grupos e o padre quer alugar o salão para festas, 

para... (risos).”   E, aí eu falei: “Bom... nós não vamos falar com o padre porque 

não o conhecemos e não temos autoridade nenhuma mas, nós vamos falar com 

Dom Emílio porque nós estamos entendendo que o trabalho social está acima dos 

interesses, com todas as dificuldades que possam existir.”   E nós agendamos... 

nossa, eu nunca tive nenhuma dificuldade com Dom Emílio, sempre foi de uma 

prontidão e, ele nos recebeu e nós esclarecemos as dificuldades e, nós tínhamos 

muitos convênios com a Cáritas Diocesana e, isso era algo que interessava, 

fundamentalmente à população, não era nem à Prefeitura, nem à Cáritas, era um 

trabalho que tinha de ser realizado e nós sabíamos que todos os esforços ainda 

eram pequenos pra tanto problema que... e, eu sei que acabou, e o pároco foi 

afastado e o trabalho continuou.   Isso só para ilustrar porque eu acho que esta 

clareza nós tínhamos, do que era aquela região com suas questões, do que era ... 

dos significados das presenças, da importância das presenças de todos os setores 

ali e, ainda assim, a insuficiência diante das necessidades é algo que mobilizou a 

todos.   Então, eu acho que nós tivemos um êxito, uma direção.   Mas, 

obviamente, que eu acho que a vocação da Sociedade Santos Mártires, em 

particular, sempre foi uma vocação muito do chão da comunidade, da escuta do 

povo, das pessoas, é... foi uma relação muito igualitária, direta, muito cidadã, 

muito... nesse sentido, muito cristã, sabe?... por isso que eu acho que é muito 

difícil essa... essa... eu não sei até onde existe esse horizonte, onde começa um e 

termina outro... eu acho que as coisas estão tão embricadas porque quando nós 

fazemos esse trabalho, nós fazemos um trabalho que... ele também é um trabalho, 

perpassa todo ele, esses valores.   Esses valores, eles não se separam ou não se 

distinguem desses valores que são valores cristãos... então é... Isso, na 

Sociedade Santos Mártires, você percebia com muita clareza?   Eu percebia... 

eu percebia sempre que havia uma influência, que era uma influência – eu diria – 

mais vinculada à princípios democráticos e cidadãos muito claros.   Mas, de onde 

vinha isso?   De onde é que ele... de onde germinava?   E, eu acho... eu penso... 
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eles vinham, muito, da Teologia da Libertação; eles vinham, muito, daqueles 

valores que eram valores, já... bem... das Comunidades Eclesiais de Base, das 

Ceb’s, que eram, também, alimentados pelos irmãos Boff – Leonardo Boff – que 

germinava essa... e que tinha um – eu diria – essa perspectiva que é uma 

perspectiva Política, no sentido, vamos dizer assim, no sentido de que todo... todo 

homem é um Ser Político, todo ser humano é um Ser Político, é... eu acho que os 

princípios lá, filosóficos até, acho que eles sempre estiveram no germe do trabalho 

da Sociedade Santos Mártires.   Mais tarde, quando eu já não estava mais no 

trabalho da gestão, que eu... no final do mandato, é... já formadas as sub-

prefeituras, eu ainda saí da Secretaria de Assistência Social para a Coordenadoria 

de Desenvolvimento Social da sub-prefeitura de M’Boi Mirim, no seu nascedouro, 

no final do mandato, quando é... o Kassab foi eleito, eu me desvinculei.   Eu 

continuei mantendo contato porque nós tínhamos uma relação que transcendia a 

relação profissional, nós acabamos nos tornando amigos das pessoas, né? quer 

dizer... não dá para dissociar...  então, eu trabalhava como docente na UNISA, 

aqui em Santo Amaro e, eu vim coordenar um programa de pós-graduação em 

políticas sociais e, quando eu fui convidada para coordenar – eu coordenei esse 

programa e coordenei um curso de especialização latu sensu em políticas sociais 

públicas – e, nós fizemos um trabalho de pesquisa com estudantes da graduação 

e da pós-graduação e nós elegemos a Sociedade Santos Mártires como um foco 

do nosso estudo, que o foco era a violência, o combate à violência no Jardim 

Ângela e o protagonismo da organização não estatal, não governamental 

Sociedade Santos Mártires...  E, esse trabalho – trabalho de pesquisa nos 

serviços, nós fomos a todos os serviços que existiam à época – e, ele não chegou 

a ser publicado mas eu acho que é um trabalho bastante interessante é “A 

pertinência da Organização não estatal no combate à violência no Jardim Ângela, 

o caso da Sociedade Santos Mártires”, uma coisa assim...  Isso não tem nem na 

Internet, nada?... Não, não tem... eu tenho esse trabalho, nós apresentamos – 

que eu tive uma bolsa, eu recebi uma bolsa para efetuar a pesquisa – e ao final da 

pesquisa a gente tinha que apresentar o relatório da pesquisa... então, tínhamos, 

inclusive que apresentar, publicamente e, nós apresentamos na UNISA e 
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convidamos todos os coordenadores de todos os serviços da Sociedade Santos 

Mártires – isso, inclusive o Pe. Jaime – para participarem da apresentação.   

Então, os pesquisadores da Sociedade Santos Mártires e os pesquisadores dos 

serviços – duas equipes: nós fizemos uma parceria – apresentamos esse... aqui 

no  Auditório da UNISA e tal... então, não conseguimos publicar e, eu, ainda, tentei 

pleitear um recurso pra isso... tal... não foi... aí, acabou surgindo outras questões... 

aí, você vai fazendo outros ... tendo que desenvolver outras coisas o que fez 

perder o calor do momento... mas, eu achei um trabalho interessante porque nós 

fazemos um levantamento dos serviços... acho que tinha muito mais coisas ainda 

para... hoje, eu acho que teria até muito mais a dizer ... a gente conseguiu 

demonstrar a efetividade desse trabalho é... inclusive, acho que a primeira parte 

do trabalho é uma parte com uma reflexão importante porque a gente discute, 

exatamente, essa origem histórica, essa raiz que eu fui procurar, particularmente, 

assim... esses ideais que conduzem e que, na época, só para contextualizar, na 

época existia uma discussão que a Santos Mártires tinha crescido muito e existiam 

muitos desafios em relação com a gestão, porque, embora ela tivesse crescido 

muito – quase uma holding – existiam problemas de gerência, de gestão mas, 

como ter uma gerência – dentro do paradigma gerencialista – sem perder ... então, 

é aquela coisa da eficácia, da eficiência, vistos por cursos e ... sem perder esse 

tom que é o tom mais, vamos dizer assim, mais arraigado da história, da 

identidade?   A identidade... como não perder a identidade?  Porque, para mim, 

essa sempre era o chamado mais forte, a vocare – como dizia o Padre Jaime – a 

vocação... e essa vocação nunca poderia ser perdida.   Então, se pensou num 

Instituto... se pensou em várias possibilidades dessa gestão ganhar uma eficácia – 

até por uma necessidade de administrar – mais não poderia perder nunca de vista 

essa identidade.   Então, esse trabalho, ele vem nesse... nesta conjuntura, neste 

contexto... este trabalho, desta pesquisa da UNISA e Sociedade Santos Mártires, 

nesse programa de Gestão em Políticas Públicas e a Sociedade Santos Mártires.   

O primeiro capítulo, eu acho que é um capítulo interessante, porque ele discute, 

exatamente, essa ambivalência dos desafios que estão postos, inclusive, num 

momento em que o Estado que, embora tenha lá, na sua referência legal, 
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constitucional essa primazia, essa responsabilidade, Ele delega às Organizações 

esta responsabilidade e, cada vez se retira mais, ou seja, delega mais 

responsabilidades e menos recursos.   Ao mesmo tempo, repassa essa 

responsabilidade sem a efetividade dos recursos necessários para as respostas 

com qualidade, com competência.   Então, há uma orfandade do Estado, né? quer 

dizer, o Estado deixa de assumir a sua responsabilidade – inclusive constitucional 

-, passa para as Organizações... as Organizações tem que... e muitas vezes 

assumem responsabilidades que estão muito além da sua condição, das suas 

possibilidades e, isso, vai gerando problemas e dificuldades que não são só de 

ordem econômica, inclusive esta de desvirtuar e divorciar daquilo que é a sua 

origem, que é a sua identidade, que é história construída, não é?   É um pouco 

assim que eu me insiro nessa história.   Eu tenho um apreço enorme tanto pela 

região – que significa, sempre, para mim grandes desafios – como integrar – 

estava lendo, agora, o discurso do Haddad e, eu falei: “Ah, meu Deus...!”   que ele 

está com um discurso e tal que é isso... a gente discute... inclusive, como era 

injusto, como era desigual, como nunca foi equânime a discussão orçamentária da 

cidade, como você, realmente, tem uma política que integre esses vários pedaços 

da periferia, não é?   Então, tem muita, muita discussão...   

A senhora acha que a Sociedade Santos Mártires tem,  teve na época da 

senhora, com o conhecimento que a senhora tem ainda  hoje, tem essa 

capacidade de interferir na formulação das Política s Públicas, sobretudo lá 

pra nossa região?   Olha... eu acho o seguinte... um diferencial... eu acho ... que 

há um diferencial, no meu modo de compreender... há um diferencial na 

Sociedade Santos Mártires que é esta liderança do Padre Jaime, que é uma 

liderança com uma concepção, ele... há uma concepção... há uma concepção e 

uma concepção, do meu ponto de vista, é... que é abrangente e larga, né?   Ela 

abarca uma visão de mundo, de homem que tem uma perspectiva que é 

emancipatória mas... eu gosto, sempre, de usar com muito cuidado essa palavra 

porque aquela gente está tão aquém de uma perspectiva, enquanto gênero 

humano que, parece até uma bobagem, se a gente conseguir relativizar o termo 

emancipação no sentido de que as pessoas, elas estão tão ... as pessoas deste 
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pedaço da cidade, ela vivem com ... elas vivem o cotidiano, a sobrevivência no 

cotidiano é tão tensionado que não... que a satisfação dessas necessidades, que 

são necessidades vitais, básicas, são as necessidades de se alimentar, de ter um 

trabalho ou de ter educação, de ter saúde é... já é, uma perspectiva 

emancipatória... emancipatória dessa condição, que é uma condição que eu diria 

de violação de direitos humanos porque, se a gente for pegar lá os direitos 

humanos... essas pessoas vivem a violação dos direitos humanos porque elas não 

têm trabalho, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à saúde, elas 

não têm... então, é uma violação... então, quer dizer, quando você pensa nessa 

perspectiva de liderança do Padre Jaime sob essa concepção, você tem um 

diferencial.   Essa interlocução, hoje eu penso... às vezes quando eu participo de 

alguma reunião e evento na Sociedade Santos Mártires eu falo assim: “Padre 

Jaime, eu venho aqui porque eu tenho uma dívida, eu venho aqui porque eu tenho 

um sentimento de culpa para  com a Sociedade Santos Mártires (risos) porque, na 

verdade, é... houve, naquele momento, intensificação de demandas e, eu vejo que 

a Sociedade Santos Mártires, ela respondeu a isso mas, é... ela respondeu e num 

contexto que foi ficando, cada vez mais adverso de se” ...  então, talvez... uma vez 

Padre Jaime falou pra mim: “É... eu não sei até que ponto nós não tínhamos que ir 

trabalhando numa perspectiva mais formativa, de formação e, menos diretamente, 

na ação...”   E, hoje, eu tendo a concordar um pouco com essa perspectiva porque 

eu acho que essa liderança, ela tinha que ser potencializada – até como uma 

interlocução permanente – porque eu acho que há um conhecimento, um 

acúmulo, há uma ... há toda uma lógica, que foi desenvolvida nesses – acho que 

mais de 40 anos da Sociedade Santos Mártires – que não pode ser desperdiçada, 

entende? e que responde, sim, a isso que você pergunta, responde a uma outra 

perspectiva... eu acredito que as tensões, elas levam a uma apropriação e a um 

sentido, que é um sentido de uma cidadania ativa: os fóruns pela vida, em defesa 

da vida... os fóruns que são criados... os tribunais populares... há uma... se eu 

fosse hoje pensar, eu diria que é uma oficina criativa de transformação daquilo 

que é apreendido, das questões sociais que emergem e, numa perspectiva de 

criatividade, de uma criatividade potente, de busca de articulações, de dicas, de 
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engajamentos políticos para respostas... mas, respostas que não estejam 

divorciadas das raízes dos problemas... porque se você pensar do gabinete, você 

não consegue alcançar... você tem que estar ali... é uma solução que emerge 

localmente... em tempos globais, você tem que pensar localmente para que você 

possa... é um erro você achar que você pode ter respostas gerais e que os 

problemas são homogêneos, igualitários... não são... se você não chamar... se 

você não tiver essa comunidade num diálogo permanente... acho que a 

metodologia da Sociedade Santos Mártires é muito acertiva, que é a dialogicidade, 

é um diálogo permanente, é um canal aberto e... eu acho que assim... essa 

formação, ela não poderia... por isso que eu  digo que eu acho que é uma 

interlocução que teria que, inclusive, espraiar-se para outros... irradiar-se.   A 

senhora acha, não fosse o Padre Jaime... essa regiã o do Jardim Ângela teria 

passado por todo esse processo de transformação... de dar às pessoas essa 

consciência cidadã ou, de fato, a presença do Padre  Jaime ali foi algo...    É... 

então... a gente costuma dizer... os protagonistas, os protagonismos... como é que 

eles ... a gente pode dizer assim: “Ah... será que, de fato, as pessoas fazem 

diferença? Será que, de fato, as pessoas fazem diferença?”   Hoje, eu não tenho 

nenhuma dúvida para dizer que algumas pessoas, fazem, sim, diferença!  

Fazem... isso é inevitável... sabe... quantas pessoas geniais em algumas áreas do 

conhecimento tivemos?   Quer dizer... se pegar as artes, as ciências, na Política... 

seja qual for a área... nós temos... essas pessoas foram geniais em suas áreas, 

elas fizeram uma diferença e, elas são referências e, por que nós não vamos 

reconhecer isso?   É uma estupidez não reconhecer isso.   Então, eu não tenho 

dúvidas de que o Padre Jaime e o Padre Eduardo – o Padre Eduardo, ele sempre 

foi uma eminência parda ali, foi uma... – mas eu não tenho dúvida que a influência 

dele, também foi uma influência importante desse processo... ele sempre... ele 

sempre com aquele... muito diferente... muito diferentes mas... então, eu não 

tenho dúvidas, inclusive, é... o fato do Padre Jaime ser irlandês (risos) faz muita 

diferença porque... tem uma alegria, né? tem uma disposição que é diferente, é a 

persona, a luz dele, que é dele e que é, sem dúvidas contagiante... eu acho que 

ele... o trabalho dele, um trabalho que é reconhecidamente, que tem uma marca aí 
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e, que ele sempre foi muito vigilante, também, com esses... esses princípios.   Eu 

lembro de muitas ocasiões, de muitas discussões de trabalho e que ele sempre 

pontuou, com clareza, nunca deixou escapar as questões que ele considerava 

essenciais, de direção... então, isso denota que ele esteve, sempre, muito atento a 

esses valores, esses princípios, ele nunca abdicou de sua visão, da sua clareza, 

da sua lucidez e do seu compromisso.   Eu acho que isso sempre foi uma marca 

e, como isso foi sendo é... vamos dizer assim, como essa marca foi se difundindo 

– primeiro, no interior da própria Sociedade Santos Mártires e, depois, espraiando-

se – ele foi... eu acho que ele sempre teve muito, muita clareza das 

responsabilidades e dos compromissos e, eu acho que isso foi sempre uma coisa 

muito positiva e, uma capacidade de diálogo grande, né?  eu acho que ele 

dialogava... ele dialoga, ainda, com muitos e diferentes atores: com políticos, 

desde os próprios partidos, como com políticos mesmos, com empresários, 

como... e ... com o povo, com a população... eu acho que é uma personalidade, 

né? não é à toa que ele tem os prêmios que ele tem, o reconhecimento público 

que ele tem.   Acho que sim... acho que tem uma diferença... não tenho certeza... 

não poderia dizer porque a história é construção.   Essa história, ela... essa 

história, ela não poderia prescindir do Padre Jaime... seria uma outra história, 

talvez.   É pelo próprio exemplo que a senhora citou no iníci o com a questão 

do problema com o padre da Vila Remo: os dois sendo  padres, mas com 

histórias e visões construídas, completamente, dife rentes.   É ... sim... sim... 

é.. são visões, né...? não totalmente diferentes!  (risos)   É ... porque um dos 

objetivos, muito claros, do meu trabalho é perceber  isso: se de fato essa 

pessoa, que é o Padre Jaime, que ocupa essa coluna dorsal do meu 

trabalho, ela foi essa pessoa imprescindível... se ela fez essa diferença... se 

ela conseguiu, com a vida dela, movimentar todo ess e trabalho de 

transformação social...   É... uma coisa curiosa, é que eu, assim, fico pensando, 

realmente, é uma vocação mesmo, né?  Porque, não sei explicar!   Não... não! fico 

pensando: “Pô, o cara vem de um outro país, outra cultura e deita raízes... é isso, 

né? ele é daquele lugar... É... eu não sei se a senhora sabe mas, a vinda dele  

para o Brasil foi uma coisa... não era prevista... não sabia... porque a 
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Sociedade de São Patrício, a Congregação que ele pa rticipa, faz parte no 

momento foi uma Congregação criada para ser o rosto  da Igreja Irlandesa na 

África.   Então, todos os Padres eram da Irlanda e,  o objetivo era ser 

missionário na África e, exatamente, por ocasião...  quando ele entrou no 

seminário, em 1962... é... começou o trabalho do Co ncílio Vaticano II e, aí, 

houve um apelo, por parte do Papa, de que missionár ios viessem da Europa 

para a América e... meio que assim... ele foi orden ado no início de 1969 – 

foram 20 ou 21 padres ordenados no mesmo dia e, de repente, se criou a 

decisão de que desses 21... 21 padres é... 18 iriam  para a África e 03 viriam 

para o Brasil e, entre os 03 estava Padre Jaime... ele ficou desesperado 

porque não conhecia nada do Brasil, formado, sempre , para ir para África... 

ele não tinha nem noção do que era o Brasil... teve  todo o problema de visto 

– ele foi ordenado em março e só chegou ao Brasil e m novembro, 15 de 

novembro de 1969, porque na época da Ditadura Milit ar não dava visto, 

estava tendo problemas do governo com os dominicano s e achavam que 

padres que vinham de fora, vinha aqui para criar ma is confusão... então, a 

vinda dele para o Brasil foi uma coisa, assim, meio ... para nós que cremos, 

né? (risos) uma vocação, mesmo, sabe?   Aquela cois a de Deus escrevendo 

certo nas linhas tortas... É... porque não era para ele ter vindo para cá... 

Não... como ele... E, aí, quando a senhora falou lançou raízes... de f ato... quer 

dizer... ele vestiu a camisa... ele veio e... Por isso que eu falo... porque, por 

exemplo, as realidade são incomparáveis, não se compara, né?   Você lembrou do 

caso da Vila Remo... era um padre brasileiro... que conhecia muito, né? deveria 

conhecer muito a realidade e não tinha nenhuma... enfim, não há um julgamento 

moral, porque assim, eu fico até pensando... que formação é essa que você acha 

mais lógico alugar o salão e a participação de uma comunidade local, que é ativa, 

que usa aquele espaço, que é um espaço vital, com tanta carência de espaços e 

tal...   enfim... mas... Ah... Qual a sua avaliação... ah... acho que já está dito...   eu 

tenho alguns materiais é... não sei, se te interessar... me interessa tudo... eu 

estou catando tudo... eu tenho alguns exemplares desse que a gente fez da 

Secretaria de Assistência Social que presta contas, tinha que fazer todo ano com 
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a participação das organizações e, daí, você pode perceber, um pouco, quais 

foram as mudanças que nós implementamos durante esse período que nós 

estivemos na gestão... pra entender, um pouco, essa lógica do que eu estou 

colocando e porque nós inflacionamos as organizações, tanto Cáritas Diocesana 

como Sociedade Santos Mártires... não só a Sociedade Santos Mártires mas... 

como nós... nessa região de aumentar muito o número de vagas, de ampliar os 

nossos convênios para atender as demandas... nós tínhamos o mapa... nós 

tínhamos o mapa na mão e nós tínhamos poucos recursos da comunidade.   

Então, com o que nós tínhamos, nós tivemos que tomar uma decisão e foi uma 

decisão difícil pois não existiam muitas... não existia um leque de alternativas... 

existia pouca coisa.   Daí, esse trabalho que não foi publicado mas é um trabalho 

que tem um valor, é um trabalho... ficou um exemplar com a Sociedade Santos 

Mártires, eu fiquei com um exemplar e tem um exemplar na UNISA... ficaram 

esses três exemplares.   Mas, com certeza, se você considerar que ele tem 

alguma coisa... eu posso.   Aonde que eu posso – não sei se tem acesso – 

esse mapa da exclusão porque todos que eu estou ent revistando falam 

sobre isso e eu não consigo encontrar...    Esse mapa tem publicado... ele é 

temporal, né? porque é próprio de uma época.   A senhora sabe dizer se isso é 

feito até os dias de hoje? Não!  Não é mais, né?    Isso foi só um período!   Eu 

acho que ele não foi mais atualizado.   Eu tive, agora, recentemente... Porque eu 

sinto falta no meu trabalho... isso foi cobrado, ag ora, na qualificação, de 

dados mais objetivos.   Então, há toda uma discussã o encima das 

entrevistas, aonde as pessoas colocam que, de fato,  houve uma mudança, 

que é sensível... quem conhece o Jardim Ângela há 3 0, 40 anos, do que era e 

o que é hoje, mas eu não consigo, não estou consegu indo os números... eu 

acho...pra dizer assim: “Olha, de fato está aqui!”   Eu acho que, tem os dados 

estatísticos – eu acho que são importantes – tem os dados, inclusive de IBGE, 

facilmente acessados... você entrar no www.ibge.gov.br , a pesquisa nacional por 

amostragem de domicílios e hoje... eu outro dia entrei com meus alunos no 

laboratório para eles pesquisarem, a gente está pesquisando em vários sites... 

mas tem... você consegue, hoje, isso, é uma coisa incrível, você consegue por 
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município e é desmembrado, no município, por região.   Então... isso no site do 

ibge?  Do ibge... o site do ibge é bárbaro!   A gente conseguiu várias coisas.   Tem 

o do ibge... tem, também, o penudi – das Nações Unidas – que aí apresenta o 

ranking dos indicadores sociais e, aí, você tem do planeta... mas é muito 

interessante, esse do penudi – porque, tudo bem, não é ... é país... não é 

município mas, se você coloca o país e dentro do país – eu me ligo muito nisso... 

isso é coisa de professor... essa coisa de número – você precisa ter termos 

comparativos para você se situar, é importante ter parâmetros... Então, por 

exemplo, eu estava falando do discurso do Fernando Haddad, porque ele fala uma 

coisa que eu achei bastante interessantes, fala dos dados.   Isso é fundamental.   

Se você não tiver os dados, de qual realidade você está falando?   Do que você 

capta sensorialmente? Isso não é ciência!   Pode até ter valor filosófico, o valor 

especulativo, valores e tal... mas, isso não é ciência!   Você tem que dá... e 

mesmo quando a gente ... por isso que eu falo, a qualificação profissional é 

extremamente importante.   Por exemplo, eu lembro que – o Evilásio ficou um ano 

– logo no ano seguinte, a Marta Suplicy, então a prefeita, exonerou o Evilásio 

Farias e quis a Aldaíza assumisse a Secretaria de Assistência Social e, eu já 

estava há um ano na Secretaria, eu já estava há uma ano na Supervisão da 

Assistência Social do Campo Limpo quando a Aldaíza assumiu.   Como nós 

havíamos trabalhado muito tempo juntas, foi muito interessante ela ter assumido 

porque ela criou várias inovações na gestão, inclusive, nas Audiências Públicas 

para formalização de convênios, dando transparência aos processos de escolha e, 

eu acho que avançou muito nesse campo também.   Nós trabalhamos mais ainda 

com o Mapa da Exclusão durante a gestão da Aldaíza... Mas, essa questão da 

apropriação dos dados da realidade são fundamentais e estratégicos porque, por 

exemplo, existia uma questão, a prefeita... o primeiro ato formalizado pela prefeita 

Marta Suplicy foi a aprovação da lei que diz respeito a população de rua.   Essa lei 

era um alei da vereadora Aldaíza.   Então, ela ao regulamentar ou aprovar, ela 

tinha todo um processo de regulamentação da lei e, inclusive com dotação 

orçamentária para a política de ações para a população em situação de rua.   Qual 

era a questão? Em Campo Limpo não era a nossa... nós não tínhamos problemas 
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com população em situação de rua.   Tinha problema de população em situação 

de rua no Centro, em Pinheiros ... em algumas regiões era um dilema mesmo... 

acredito... Agora, em Campo Limpo, nós tínhamos áreas de riscos... isso era um 

problema.. não adiantava querer me dá dinheiro... quer dizer... ter orçamento para 

um programa que não tinha essa demanda e, a gente fez um trabalho mostrando 

que nós tínhamos um problema sério de área de riscos e, que, graças a Deus, 

durante toda a minha gestão, nunca houve problemas mais graves... as 

enchentes, todas as chuvas que chegam, agora, em dezembro e vão até... com 

todos os desmoronamentos, não houve nenhuma morte.    Isso era... nós fizemos 

um trabalho com a Defesa Civil, com a Administração Regional e com as 

Organizações.   Então, tudo isso pra dizer que é um trabalho sempre muito 

coletivo, de uma organização... e, se não há essa apropriação dos dados, você 

fica ... trabalhando nas nuvens...  é... sem bússola...   Por isso que eu acho... 

assim... tem esses ranking, que são importantes, tanto do penudi, que mostra qual 

a nossa posição em termos... porque nós somos a oitava, eu costumo dizer para 

os meus alunos, nós somos a sexta economia do mundo, entende-se “Aike 

Batista”... quem é a sexta economia?   Quem é? Quem são a sexta economia?   

Não somos todos nós a sexta economia... nós estamos lá.... nós estamos lá... veja 

lá o ranking da educação... aonde está... então...   Quais são as suas críticas ao 

trabalho...?   Eu acho que, assim, eu falei um pouco... eu acho que hoje, nós 

tivéssemos que pensar em algumas perspectivas em que o trabalho da Sociedade 

Santos Mártires viesse mais preencher uma perspectiva formativa, de formação de 

agentes e de outras organizações, criar novas organizações, novas... eu acho que 

precisaria pensar como esse trabalho poderia ser um multiplicador de outros, de 

outras organizações, em que ele saísse dessa execução, que toma ali toda a 

energia, para trabalhar nessa difusão, dessa concepção.   Eu acho que seria, 

talvez, nesse sentido, uma crítica construtiva, nessa dimensão crítica, criativa, 

peculiar do trabalho da Sociedade Santos Mártires, construída historicamente.   

Acho que isso, essa referência tem que pensar nela com uma perspectiva para um 

futuro porque eu acho que o desenvolvimento da região, ele teria um alcance e, 

não adianta pensar em entidades, assim, entidades formativas... pegar, aí, os... 
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existem muitas organizações de formação, situadas em outras áreas,  eu acho 

que hoje a Sociedade Santos Mártires, ela teria condições dela se tornar uma 

organização de formação... precisaria pensar num staff com pessoal para preparar 

isso, sabe?   Para construir isso...   eu acho que é, na verdade, um resgate do que 

já existe e trabalhar a partir da metodologia, recuperando isso, numa perspectiva 

de formação.   Isso seria uma rica e profícua alternativa para a Sociedade Santos 

Mártires.   Tinha que se pensar mais sistema... sistematizar mais isso...   Esse, eu 

acho que isso!   Você acha que esse trabalho?...  Não... Eu acho, essa última 

pergunta... Nós vivemos uma situação geral, eu diria, planetariamente muito 

complexa, assim... complicada... difícil ... porque, nós vivemos, hoje, um momento 

do capitalismo, é totalmente perdulário... nós vivemos um capitalismo destrutivo, 

né? quer dizer... isso não sou eu... não preciso eu dizer... tem tanta gente boa 

dizendo isso, né? eu acho que temos aí teóricos, hoje, que têm trabalhado a partir 

dessa perspectiva, buscado alternativas possíveis... mas, eu acho que existe 

muita gente na área que eu estudo, existem muitos teóricos que têm se debruçado 

sobre este momento do capitalismo, né? esse dilemático momento e, nós 

percebemos que há, em curso, uma total destruição, inclusive, do meio ambiente, 

né? quer dizer... hoje, o capitalismo, ele é quase, nós podemos dizer assim, não 

existem mais fronteiras, não existe Estado, não existem fronteiras entre nações, 

não existe... então, o... a gente pensa, existem movimentos, que são movimentos 

de resistência a uma derrocada total, daquilo que foi já regulamentado como 

direito: direito trabalhista e direito social.   O que existe, hoje, acontecendo na 

Europa – quando nós assistimos aí aos telejornais, nas paginas – é uma 

resistência àquilo que já foi consagrado, direito que não é mais porque hoje, o que 

existe é o total... o Estado, Ele é o braço, inclusive, Ele, hoje, Ele tem essa, essa, 

vamos dizer assim, assumido essa direção de conceder as possibilidades dos 

ganhos para o Capital e o trabalho cada vez menos ... valorizado...  valorizado e 

sem os direitos assegurados.   Então, o que a gente vem assistindo é essa dura 

resistência ... os wall estreet... os jovens na Europa desempregados, sem 

nenhuma perspectiva e, eu acho que nós vivemos no nosso país um Estado que é 

um Estado que alguns consideram ideologicamente neo-desenvolvimentista, isto 
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é, um novo desenvolvimentismo, com um equilíbrio, muito tênue, entre um Estado 

Intervencionista mas um Estado altamente concessor para o mercado.  Então, um 

Estado, que a gente fala, um Estado Mínimo... é um Estado Mínimo para as 

Políticas Sociais, porque para as Políticas Econômicas, ele é um Macro Estado, 

Super... Ele é um Mega Estado.   Então, não existe um neo-desenvolvimento, isso 

é um engodo total... é um recurso ideológico que a gente está assistindo... a gente 

tem discutido e coordenado um núcleo de Políticas Sociais na Universidade... a 

gente tem discutido muito a importância dos Programas de Distribuição de Renda, 

os bolsas-famílias... a gente não descarta essa importância, o significado, 

principalmente para aqueles que têm o acesso.   Todavia, não podemos ser 

irresponsáveis em fazer essa análise e essa avaliação sem considerar que essa 

mudança não é uma mudança estrutural, ela é uma mudança superficial e, 

colocado as pessoas num circuito de consumo que elas não tinham antes porém 

não há nenhuma mudança estrutural que, de fato, leve essas pessoas a uma 

autonomia... tanto é que no momento em que essa crise, que é uma crise 

planetária e não uma crise, apenas local, ela... a primeira coisa... você pode ter 

certeza... a primeira coisa que vai ser fragilizada, que vai ficar... são os programas 

sociais.   Então, esses programas sociais que hoje... são 16 milhões de pessoas 

que ... se, ele é importante mas, para ele sair desse patamar da importância e se 

tornar estratégico para uma nação, há um passo que ser dado e, esse passo é 

uma mudança de estrutura que tem enfrentar os problemas de educação desse 

país, de saúde, de infra-estrutura básica e isso nós não temos feito, os banqueiros 

ainda estão ganhando muito...   então, essa reforma vai ter que ser uma reforma 

mais estrutural.   Então, desse ponto de vista, eu lamento ser porta-voz de uma 

constatação que não é minha, que é mais geral, que é dos teóricos, dos cientistas 

políticos, dos teóricos de todas as áreas que têm nos informado que nós estamos 

passando por um processo terceirização das Políticas Sociais.   Aquilo que era, 

vamos dizer assim, um fenômeno social particular da Política de Assistência 

Social em função de seu legado histórico, da cultura, da história brasileira, que era 

da Assistência Social, eu diria, da história brasileira, americana... então, essa 

questão da Assistência Social é pontual, precário, para pobres, com toda essa... 
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essa... imiscuída do damismo, do voluntarismo e todos os ismos... isso que era 

uma característica mais particular da Assistência Social, quando nós, idealmente, 

nós tínhamos a saúde universal, a educação para todos... hoje, a gente vê que 

essa “Assistencialização”, ela é um fenômeno das Políticas Sociais, e as Políticas 

Sociais não são mais direitos, elas, de fato e efetivamente, elas nunca foram, né? 

nós sempre tivemos, aí, uma tensão entre o acesso à Políticas Sociais mas, hoje, 

o que a gente está assistindo é ainda pior porque hoje nós estamos assistindo à 

Assistencialização dessas Políticas Sociais e o que alguns chamam de 

judicialização dos direitos.   O direito social, ele só é, muitas vezes, garantido se 

você tiver o processo judicial que leve à termo esse direito.  Então, você não acha 

que esse trabalho fragiliza o Estado...?   Pelo contrário... eu acho que o Estado, 

infelizmente, já há muito, ele é um estado mínimo para o máximo, para o social, 

para as Políticas Sociais.   Ele é o máximo para o mercado.   Não há isso, esse 

tipo de trabalho fragiliza o Estado... eu acho, ao contrário... eu acho, como eu já 

disse anteriormente, o mínimo, esse Estado mínimo, um Estado que não assume 

as suas responsabilidades legais, não assume aquilo que está 

constitucionalmente determinado, um Estado, nesse sentido, irresponsável 

socialmente, delega para organizações responsabilidades que são de sua 

primazia, que são prioridades do Estado e ao fazê-lo se desresponsabiliza e ao 

desresponsabilizar-se, coloca os seus “parceiros” numa condição de absoluto 

algoz, não são parceiros, né? você fica numa condição totalmente vítima dessa 

irresponsabilidade do Estado.   Eu acho que isso é uma situação muito grave e, as 

organizações têm vivido situações drásticas.   Então, eu acho que, esse slogan 

das parcerias, ele deixa muitas vezes as parcerias em situações desiguais... é ... 

exatamente.   Então, de modo geral, eu acho que eu respondi às suas questões... 

Não sei se teria mais... não, não... eu acho que está claro e o meu objetivo  foi 

alcançado.   Eu agradeço a atenção da senhora, a pa ciência... a nossa 

entrevista, eu falei que duraria uns 40 minutos e, foi quase um 1hora e 40m.   

eu falo muito também!   Não, mais é bom porque as informações vão ficando 

mais claras por isso a ideia de entrevistar quanto a gente puder porque... é 

como eu falei... eu tenho essa dificuldade... pra m im, a grande dificuldade do 
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trabalho está em conseguir esses dados que a gente não acha com tanta 

facilidade.  Então, quando a gente encontra uma pes soa que fale de fato, que 

lembre, que consiga demonstrar, quanto mais, melhor .   Eu agradeço.   Mas 

eu vou fazer esse levantamento do que, inclusive do Mapa da Exclusão... vou 

levantar... porque nós temos isso e, posso disponibilizar.   Alguns trabalhos eu 

tenho em arquivos digitados.   Se a senhora puder, eu agradeço porque eu 

estou tendo muita dificuldade para isso.  

 

 
 


