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RESUMO 

 

  

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, tipo estudo de caso, cujo objetivo geral foi 

identificar, analisar e desvelar as percepções atribuídas pelos líderes voluntários às suas 

atividades de trabalho na Pastoral da Criança na Arquidiocese de Diamantina/MG. Participaram 

da pesquisa nove líderes que tenham atuado na Pastoral da Criança a partir de 1990. Foram 

selecionados de maneira intencional três sujeitos que iniciaram suas atividades entre 1990 a 

1999, três entre 2000 a 2009 e três que iniciaram suas atividades a partir de 2010. Para a coleta 

de informações foi utilizada a entrevista com roteiro semiestruturado. Para a análise das 

informações foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, por categorização temática. A análise 

das entrevistas proporcionou o desvelar da atuação do líder da Pastoral da Criança, 

possibilitando identificar as percepções atribuídas sobre o trabalho voluntário e sua atividade, os 

principais motivos atribuídos a permanecia, como eram recebidos pelas famílias que 

acompanhavam e as percepções atribuídas às atividades de trabalho na atualidade, 

comparativamente com as atividades realizadas entre os anos 1990 a 2017. De acordo com a 

metodologia proposta nesta pesquisa, as análises e discussões foram apresentadas segundo 

categorias e subcategorias. No decorrer das análises foi percebido que as líderes reconhecem a 

importância do trabalho por elas desenvolvido e que se sentem felizes e realizadas em participar 

da Pastoral da Criança. No que se refere a permanência os principais motivos encontrados foram 

relacionados a valores altruístas e a permanência e foram declarados como incondicionais, no 

que se refere aos entraves encontrados no passado foi relatado a falta de material e de recursos 

financeiros, sendo que para superá-los usavam de medidas criativas e contavam com a 

solidariedade da comunidade. Já no presente os principais entraves estavam relacionados a 

problemas como a falta de compromisso, interesse e visão assistencialista por parte das famílias 

e alta rotatividade e menor número de voluntários. Na visão das líderes o sucesso alcançado 

pelas ações da Pastoral da Criança se deu principalmente pela motivação dos voluntários 

envolvidos em cumprirem os objetivos estabelecidos. O presente estudo trouxe à luz aspectos 

importantes relativos às ações de trabalho da Pastoral da Criança que poderão subsidiar novos 

estudos e/ou estratégias que busquem fortalecer as ações de cidadania, educação e saúde na 

região e nas comunidades.     

  

Palavras-chave: Ação comunitária em saúde; Desnutrição infantil; Mortalidade infantil; Atenção 

básica; Vigilância em saúde. 



ABSTRACT 

This is a qualitative, descriptive, case study which has as its main goal identify, analyse and 

unveil the attributed perceptions of the volunteer leaders who work at the Child’s Pastoral in the 

Archdiocese of Diamantina, Minas Gerais. Nine leaders who worked in Child’s Pastoral, since 

1990, participated in this research. We intentionally selected subjects who had work in different 

periods, in this case, three subjects who started their activities between 1990 and 1999, three 

subjects from 2000 and 2009, and three who started working after 2010. To collect information, 

a semi-structured interview was used. For the analysis of the information was used the technique 

of content analysis, by thematic categorization. The interview analysis will propitiate unveiling 

the performance of Child’s Pastoral’s leaders. It will make possible to identify the perceptions 

attributed to volunteer work and its activities, the major issues found to execute them and the 

main reasons for their permanency. Also, how they were received by the families that 

accompanied and the attributed perceptions to the work activities nowadays compared to the 

activities carried out between 1990 and 2017. According to the proposed methodology, the 

analysis and discussions will be presented as categories and subcategories. During the analysis 

we could realize the leaders acknowledge the importance of the developed work and they feel 

happy and fulfilled for taking part at Child’s Pastoral. Regarding permanence, the main reasons 

were related to altruistic values and permanence and were declared unconditional, concerning 

past obstacles, they reported lack of material and financial resources. To overcome the problems 

they needed creative measures and count on community solidarity. In contrast, at the present 

moment the problems are regarding lack of commitment, interest and assistentialist point of 

view from the families, high turnover and fewer volunteers. At the leaders' view the success of 

the actions of Child’s Pastoral was mainly due to the motivation of the volunteers involved in 

fulfilling the established goals. The present study enlightened important aspects related to the 

work actions of Child’s Pastoral which may support new studies and / or strategies that seek to 

strengthen citizenship, education and health actions in the region and its communities. 

 

Keywords: Community action for health promotion; Child malnutrition; Infant mortality; 

Primary health care; Public health surveillance. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 A Pastoral da Criança (PCç) é uma organização comunitária com abrangência nacional, e 

suas ações são baseadas na solidariedade humana e na partilha do saber. A organização visa agir 

na promoção da saúde e no desenvolvimento integral das crianças de zero até os seis anos de 

idade, bem como em seus contextos familiares e comunitários, a partir de iniciativas de caráter 

preventivo que possam fortalecer a integração entre a família e a comunidade (PASTORAL DA 

CRIANÇA, 2007).  

 A PCç. está presente em várias cidades que compõem o território da Arquidiocese de 

Diamantina/MG, promovendo com a sociedade uma convivência de solidariedade e respeito, 

valorizando as diferenças entre as pessoas e contribuindo para o desenvolvimento comunitário. 

A contextualização do trabalho e da pesquisa de campo conferiu maior credibilidade ao 

confrontar as ideias gerais com uma situação empírica, pois estudou as percepções atribuídas 

pelos líderes voluntários ao trabalho desenvolvido na PCç. da Arquidiocese de Diamantina. Para 

isso entrevistou-se nove líderes voluntárias que trouxeram experiências de vida e deram 

exemplos de como é possível articular ações no combate à mortalidade e às diferenças sociais. 

As experiências compartilhadas entre essas pessoas (líder, criança e família) são gratificantes e 

valiosas para todos os envolvidos. 

 A dissertação foi dividida em: objetivos, revisão bibliográfica, processo metodológico e 

resultados e discussões. Na revisão bibliográfica contou-se com a fundamentação, as 

conceituações e reflexões a respeito do surgimento e das atividades de trabalho da PCç.. Nos 

resultados e discussões ficaram a parte mais específica do trabalho, ou seja, as análises e 

discussões das entrevistas.  

 A pesquisa utilizada foi de natureza qualitativa do tipo estudo de caso, elaborada a partir 

de entrevistas com líderes voluntárias que entraram em diferentes períodos na PCç. da 

Arquidiocese de Diamantina. Foram selecionados três sujeitos que iniciaram suas atividades 

entre 1990 a 1999, três entre 2000 a 2009 e três que iniciaram suas atividades a partir de 2010, 

dos municípios de Buritizeiro situado na região do vale do Alto São Francisco, de Corinto na 

região Central de Minas Gerais e de Capelinha no Alto Jequitinhonha. Para análise das 

entrevistas foi utilizada a técnica de análise de conteúdo e por questões éticas os nomes dos 

sujeitos entrevistados foram substituídos como a PCç. é uma organização social vinculada à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, optamos por escolher nomes de 

personagens bíblicos femininos para manter o anonimato das entrevistadas. 
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  As questões direcionadas às entrevistadas procuraram captar não apenas informações 

objetivas acerca do projeto da PCç., mas especialmente a subjetividade e motivação das líderes 

voluntárias, pois importou para esta pesquisa o sentido real das ações. Isso trouxe uma grande 

contribuição para a pesquisa, porque investigou exatamente a respeito das percepções dos 

líderes: sobre as motivações para a entrada e permanência na PCç.; como os líderes eram 

recebidos pelas famílias que eles acompanhavam e de que forma estes consideram as ações de 

trabalho na atualidade, comparando-as com as atividades realizadas entre os anos 1990 a 2017. 

 As entrevistas com as voluntárias da PCç. foram importantíssimas para compreender o 

real benefício desta ação, e quais os problemas e as dificuldades enfrentadas na prática pelos 

líderes. Percebeu-se que o projeto da PCç. é de um valor inestimável para os voluntários. Nas 

entrevistas com as líderes foi possível perceber no sorriso, no tom e no timbre da voz, bem como 

na expressão facial, o quanto é marcante esta ação e o quanto elas se sentem solidárias com as 

crianças de famílias acompanhadas.  

 Nota-se, a partir dos elementos introdutórios, que a construção desta pesquisa foi árdua, 

porém interessante. Buscou-se por conceitos, reflexões, estudos e uma série de autores no intuito 

de compreender as ações de trabalho da PCç. na Arquidiocese de Diamantina. Tem-se uma 

enorme expectativa para que os resultados da pesquisa sejam relevantes ao melhor entendimento 

das ações de cidadania, educação e saúde nas comunidades, de forma a desvelar as percepções 

dos líderes a respeito das atividades de trabalho.  

 O interesse por este estudo partiu da experiência profissional do pesquisador durante 

quatro anos, junto à PCç. na Arquidiocese Diamantina, onde a intervenção profissional ocorreu 

nos trinta e quatro municípios de abrangência do setor. Foram instigadores para o presente 

trabalho os questionamentos levantados pelos líderes, coordenadores e famílias assistidas a 

respeito dos trabalhos desenvolvidos pela PCç. na atenção básica de saúde materno-infantil.  

 Após pesquisar o trabalho voluntário da PCç., espera-se que os apontamentos 

apresentados possam contribuir para desvelar, a partir da percepção dos voluntários, a sua 

história de forma a valorizar o protagonismo local, bem como coadjuvar para o fortalecimento da 

PCç. na Arquidiocese de Diamantina.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  Geral 

• Identificar, analisar e desvelar as percepções atribuídas pelos líderes voluntários 

às suas atividades de trabalho na Pastoral da Criança na Arquidiocese de 

Diamantina/MG. 

 

2.2 Específicos 

 

• Identificar, analisar e desvelar as motivações dos líderes voluntários para a 

entrada e permanência na Pastoral da Criança. 

 

• Identificar, analisar e desvelar como os líderes voluntários eram recebidos pelas 

famílias que eles acompanhavam.  

 

 

• Identificar, analisar e desvelar como os líderes voluntários consideram as ações 

de trabalho na atualidade, comparativamente com as atividades realizadas entre 

os anos 1990 a 2017.   
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 3.1 – Condições de Saúde da população infantil brasileira na década de 80 e o surgimento 

do Programa de assistência integral à saúde da criança (PAISC).   

 

As crianças devem ser entendidas como sujeitos de direitos, com especificidades, e 

merecem tratamento prioritário pelas políticas públicas de saúde (BRASIL, 2012). A infância é 

um período em que a maior parte das potencialidades humanas se desenvolve. Neste contexto, os 

problemas enfrentados pela criança nos primeiros anos de vida podem se refletir em graves 

consequências para sua vida adulta (BRASIL, 2009). 

No Brasil, nos anos 80, a média de crianças que morriam antes de completar um ano de 

vida era de 87 por mil nascidos vivos, como essa média variava de área para área as 87 mortes 

por mil nascidos vivos neutralizavam os extremos. Naquela época, existiam áreas que o índice 

era de 25 mortes por mil nascidos vivos e áreas onde este índice ultrapassava 150 mortes por mil 

nascidos vivos. Estes termos médios escondiam enormes diferenças nas condições de vida de 

diferentes extratos da população e em diferentes regiões brasileiras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1984). 

A reversão desfavorável referente à saúde da população infantil brasileira estava 

condicionada à melhoria da qualidade de vida, pois boa parte da população, dependia de 

moradia, alimentação adequada, saneamento básico, assistência adequada de saúde, 

especialmente entre as famílias de menor poder aquisitivo cuja renda era quase que 

exclusivamente destinada a suprir as necessidades alimentares. A desnutrição e as infecções, nos 

anos 80, eram responsáveis por grande parte dos óbitos infantis; já a deficiência de nutrientes era 

a principal responsável por mortes relacionadas à desnutrição; e as principais causas das mortes 

por infecções estavam relacionadas às diarreias e às doenças respiratórias agudas (BRASIL, 

2012). 

Foi diante deste quadro que o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e 

Assistência Social e as Secretarias Estaduais de Saúde formularam as ações básicas de 

assistência integral a saúde da criança, visando a oferta de serviços para a solução dos problemas 

de saúde prevalentes na população infantil brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1984; 

BRASIL, 2002).  
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Em 1983, a Divisão Nacional Materno Infantil (DINSAMI) elaborou o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança (PAISMC) com o objetivo de reduzir a 

morbimortalidade, aumentando a cobertura e a capacidade resolutiva da rede pública de serviços 

de saúde do país. Em 1984, o PAISMC foi divido em dois programas específicos. Um para a 

saúde da mulher: PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e um para a 

saúde da criança: PAISC – Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 1984). 

O objetivo central do PAISC era dar condições para um atendimento integrado à saúde 

da criança de zero a cinco anos, com prioridade para os grupos de risco. O trajeto a ser 

percorrido para alcançá-lo passava por ações específicas, tais como: acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento (CD) como metodologia de assistência; promoção do 

aleitamento materno e orientação à alimentação complementar no primeiro ano de vida; aumento 

da cobertura vacinal; identificação precoce de patologias e a promoção da educação para a saúde 

destacando a importância da família, através das seguintes ações: controle das diarreias, da 

desidratação, das infecções respiratórias agudas (IRA), manejo do recém-nascido de baixo peso, 

prevenção de acidentes e intoxicações, e assistência ao recém-nascido (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1984; BRASIL, 2002). 

A figura 1 representa as interfaces do PAISC de acordo com as linhas de cuidados 

prioritários. 

 

Figura 1 – Interfaces da Atenção Integral à Saúde da Criança Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Saúde 

da Criança – Materiais Informativos, 2008. 
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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) orientava que todas as crianças 

deveriam ser acompanhadas em relação à imunização, ao crescimento e ao desenvolvimento, 

recomendando ações que visavam promover o aleitamento materno, o acompanhamento de 

crianças em risco nutricional, bem como a prevenção de todas as formas de acidentes e à 

assistência a doenças prevalentes na infância: diarreia, infecção respiratória aguda, anemias e 

parasitoses. Neste cenário o Brasil foi signatário das metas contidas nos (objetivos do 

desenvolvimento do milênio), entre as quais destacava-se a redução da mortalidade de crianças 

menores de cinco anos em dois terços, entre 1990 e 2015 (BRASIL, 2012).  

 

3.2 – A Pastoral da Criança 

 

A PCç. é uma organização não governamental (ONG) ligada à Ação Social da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/CNBB (FERNANDES;QUANDT, 2004) e atua, 

através do trabalho voluntário junto às comunidades carentes espalhadas por todas as 

Arquidioceses e dioceses do Brasil, levando ações básicas de saúde para prevenir  doenças,  

diminuir  a  mortalidade  infantil  e promover melhores condições para a vida das crianças e 

das famílias (NEUMANN et al. 2002; BARATA et al., 2013). 

De acordo com registros da própria PCç., em 1983, ocorreu uma reunião da Organização 

das Nações Unidas (ONU) em Genebra, quando o então diretor executivo do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), James Grant, em uma conversa com Dom Paulo Evaristo 

Arns, na época cardeal arcebispo de São Paulo, propôs que a Igreja Católica ajudasse a reduzir a 

mortalidade infantil no Brasil, salvando vidas de crianças através de ações básicas e de baixo 

custo. James Grant via na força das comunidades paroquiais espalhadas em todo o Brasil o apoio 

logístico necessário para o desenvolvimento dos trabalhos (ARNS, 2000). 

A partir daí, o trabalho da PCç. foi iniciado com um projeto-piloto na Arquidiocese de 

Londrina, no Paraná, na cidade de Florestópolis, no ano de 1983, sob a coordenação de Zilda 

Arns Neumann, irmã do cardeal Evaristo Arns e médica pediatra que trabalhava com saúde 

pública e junto à Igreja Católica. A escolha se deu após uma pesquisa na Secretaria de Saúde do 

Paraná onde verificou-se que em Florestópolis havia uma alta taxa de mortalidade infantil que 

era de 127 óbitos para cada mil nascidos vivos. Nesta cidade, a maioria das famílias era de 

boias-frias (73%) que trabalhavam nos canaviais, nas colheitas de café ou de algodão na época 
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de safra. No período de entressafra, a desocupação atingia mais de 50% das famílias que não 

tinham serviço e nem direitos assegurados. Segundo Batalha:  

 

No início dos anos 80, cada família humilde desta cidade ia a uma média de dois enterros 

de crianças por mês. A lembrança é de Maria Zélia de Oliveira, uma das primeiras 

voluntárias da Pastoral da Criança no local. Florestópolis é uma cidade de bóias-frias. A 

população vive em função do corte da cana para a Usina de Álcool e Açúcar Cofercatu, 

criada na região com recursos do programa Pro álcool. Também trabalham no plantio e 

colheita de algodão e café […]. É este o retrato de 73% da população de Florestópolis. Há 

vinte anos, as condições sociais, associadas à falta de informação, faziam a taxa de 

mortalidade infantil chegar a 127 óbitos para cada mil nascidos. Esta era a razão da ida a 

tantos enterros, que se tornaram parte dos compromissos sociais da comunidade 

(BATALHA, 2003). 

 

Após um ano de atividades da PCç, a mortalidade infantil em Florestópolis foi reduzida 

para 28 crianças para cada mil nascidas vivas. Diante dos resultados positivos o trabalho da PCç. 

se expandiu de forma gradativa por todos os Estados brasileiros: 1984 – Alagoas, São Paulo e 

Rio Grande do Sul; 1985 – Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Maranhão, 

Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso; 1986 – Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Minas Gerais; 1987 

– Pernambuco, Espírito Santo, Paraíba, Acre e Rondônia; 1988 – Distrito Federal e Goiás; 1989 

– Amapá, Tocantins; 1991 – Mato Grosso do Sul; 1992 – Roraima (PASTORAL DA 

CRIANÇA, 2018).  

Para desenvolver suas ações, nos seus três primeiros anos a PCç. contou basicamente 

com o apoio financeiro do UNICEF e com o apoio logístico da Igreja Católica (ARNS, 2000). 

Atualmente a PCç. possui em seu orçamento anual uma verba oriunda do Governo Federal 

(pastas do Ministério da Saúde e do Ministério de Educação), do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), do Projeto 

Criança Esperança da Rede Globo/Organismo das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e de pessoas físicas e jurídicas (BATALHA, 2003). 

Quanto à estrutura, a PCç. se organiza em cinco níveis de hierarquia de coordenações que 

começa na Coordenação Comunitária, passando pelas Coordenações Paroquiais, Diocesanas, 

Estaduais e a Coordenação Nacional. A Coordenação Comunitária é, portanto, a menor unidade 

administrativa, constituída por uma equipe de líderes voluntários responsáveis pela 

implementação das ações. (coordenações) – comunidade, ramo, setor, estadual e nacional –, 

tendo equipes de coordenação em cada uma delas, que são normatizados pelo regimento interno 

da referida instituição (NEUMANN et al., 2002; PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 
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A figura 2 elaborada pela própria organização demonstra a posição ocupada por cada um 

deles: 

 

Figura 2. Organograma da Pastoral da Criança. Fonte: PASTORAL DA CRIANÇA, 2018. 

 

 Com base no estatuto da organização, participam da Assembleia Geral o Conselho 

Diretor, os representantes estaduais das dioceses, os representantes da Associação Nacional dos 

Amigos da PCç. (ANAPAC), conforme o referido estatuto: 

Os componentes da Assembleia Geral exercem a função de avaliar o trabalho da 

Pastoral, aprovar contas das atividades desenvolvidas, prever orçamento para as 

atividades posteriores e criar estudos e programas de ação que possibilitem a efetivação 

dos objetivos institucionais. Além disso, cumprem a função de aprovar o estatuto e o 

regimento interno da própria instituição. É também este órgão responsável por eleger os 

seus representantes, como: o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal, e possui autoridade 

para sancionar o Conselho Econômico. Em caso de conflitos ou faltas cometidas por 

um de seus representantes, tem o poder de destituir os seus ocupantes e de tratar da 

dissolução da própria organização (PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

 Abaixo da Assembleia Geral há três conselhos vinculados e subordinados diretamente a 

ela, desempenhando funções estratégicas de gestão e de articulação dentro da instituição: o 
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Conselho Diretor, o Conselho Econômico e o Conselho Fiscal. O Conselho Diretor é composto 

pelo presidente, pelo diretor da PCç. , por um secretário, um tesoureiro e por dois suplentes. O 

Conselho Econômico é composto pelo presidente do Conselho Diretor e três peritos, 

responsáveis por acompanhar a administração patrimonial, financeira e econômica da 

organização. Já o Conselho Fiscal é representado por três titulares e três suplentes com 

habilidades administrativas, responsáveis pela emissão de pareceres da administração financeira 

e patrimonial da Entidade (PASTORAL DA CRIANÇA, 2015, PASTORAL DA CRIANÇA, 

2017).  

 A Coordenação Nacional é representada por uma pessoa escolhida pelo Conselho Diretor 

da organização, eleita em Assembleia Geral e ratificada pela CNBB. Segundo o Estatuto da 

PCç., a Coordenação Nacional é responsável por “captar recursos, estabelecer parcerias, assinar 

convênios ou contratos para a execução de seus programas e atividades” (PASTORAL DA 

CRIANÇA, 2018). É por meio dela que os recursos monetários (ou não) são angariados e 

repassados para as demais coordenações até chegarem às comunidades e serem convertidos em 

ações.  

 Essa coordenação assume o papel de estabelecer as diretrizes dos projetos e programas 

de ação da organização. Nessa instância ocorre a elaboração de metodologias e materiais a serem 

utilizados nos trabalhos voluntários, estando a ela vinculadas as equipes compostas por 

especialistas em saúde, educação, comunicação, administração e evangelização (PASTORAL 

DA CRIANÇA, 2015, PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

 Abaixo da Coordenação Nacional aparece a Coordenação Estadual que é responsável por 

administrar as atividades da organização nos estados. Os representantes destas coordenações são 

escolhidos pelos representantes da Coordenação Nacional e de Setor (ou diocese). Sua 

aprovação deve ser ratificada pelo bispo, o qual lidera a PCç. no estado. De modo geral, os 

representantes dessa coordenação cumprem a função de promover eventos, estabelecer parcerias 

com o intuito de conquistar recursos para custear as ações da PCç.. Além disso, é responsável 

por movimentar e prestar contas dos recursos financeiros recebidos e por representar a Pastoral 

nos conselhos de políticas públicas e pastorais (PASTORAL DA CRIANÇA, 2015, PASTORAL 

DA CRIANÇA, 2017). 

 Logo abaixo da Coordenação Estadual encontramos a Coordenação de Setor, cujos 

representantes são escolhidos pelos coordenadores de ramo (ou paróquia), aprovados pelo bispo 

diocesano. É função dos representantes repassarem os recursos financeiros para os ramos e 

mensalmente prestar contas dos mesmos. Além disso, os coordenadores devem prestar apoio ao 
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trabalho dos líderes no cumprimento de sua missão junto às famílias (PASTORAL DA 

CRIANÇA, 2015, PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

 Já na Coordenação de Ramo, e seus representantes são escolhidos pelos líderes 

voluntários e devem ser aprovados pelo pároco local. Os coordenadores de ramo são 

responsáveis por dar suporte aos líderes das comunidades que participam do seu ramo. Suas 

principais funções resumem-se em: providenciar a formação continuada dos líderes; visitar as 

famílias; revisar e enviar as Folhas de Acompanhamento e Avaliação Mensal das Ações Básicas 

de Saúde e Educação na comunidade – FABS; intervir em casos de não produção dos 

documentos esperados pela Pastoral; prestar contas mensalmente dos recursos repassados ao seu 

setor (PASTORAL DA CRIANÇA, 2015, PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

 Por fim, aparece a Coordenação de Comunidade, o coordenador é escolhido pelos líderes 

voluntários, que tem a responsabilidade de acompanhar as atividades dos líderes na comunidade. 

Na base de sustentação desta estrutura, encontram-se os líderes e as famílias. Os dois últimos 

níveis desta estrutura especificam as pessoas para quem a PCç. desenvolve seus projetos e 

programas de ação (PASTORAL DA CRIANÇA, 2015, PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

A  PCç. capacita os líderes voluntários, residentes na própria comunidade, para mobilizar 

as famílias nos cuidados com os filhos, pois eles conhecem e discutem seus problemas, 

conversam e trocam experiências. A metodologia foi inspirada no Evangelho de João na 

multiplicação dos cinco pães e dois peixes. É nesta perspectiva que capacita os líderes 

comunitários para a tarefa de multiplicar o saber e solidariedade (PASTORAL DA CRIANÇA, 

2017). Segundo Zilda Arns Neumann, médica pediatra e sanitarista fundadora e coordenadora 

nacional da PCç., “é a multiplicação do saber e da solidariedade, a metodologia empregada para 

realizar essa diversidade e quantidade de ações” (NEUMANN, 2003). 

 

3.2.1 – Caracterização das ações básicas desenvolvidas pela Pastoral da Criança 

 

Saúde, nutrição, cidadania e educação constituem os pilares centrais das ações básicas 

realizadas pela PCç. nas comunidades. A criança, a gestante e a família são os principais focos 

de cumprimento dessas ações. Os ensinamentos da PCç. repassados, pelos líderes, às mães 

buscam proporcionar um aprendizado, onde pequenas atitudes podem fazer grande diferença na 

vida da criança, da mãe e da família (PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 
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Segundo a PCç. as 14 ações básicas desenvolvidas pela PCç. envolvendo os quatro 

pilares citados acima são:  

 

1 – Apoio Integral às gestantes, com orientação e supervisão nutricional, valorização da 

vida a partir da gestação e preparo para o aleitamento materno; 

2 – Incentivo ao aleitamento materno, garantindo às crianças condições físicas, 

psíquicas e emocionais que a tornem capaz de desenvolver-se em plenitude, e à mãe, 

um maior espaçamento entre os partos;  

3 – Vigilância nutricional, mediante o controle mensal do peso e do crescimento da 

criança;  

4 – Alimentação enriquecida, orientando especialmente as mães sobre o aproveitamento 

de produtos de grande valor nutricional e de baixo custo, disponíveis nas próprias 

comunidades;  

5 – Controle de doenças diarreicas, ensinando formas de prevenção da diarreia e da 

desidratação, através da reidratação oral com o soro caseiro;  

6 – Controle de doenças respiratórias, identificando e encaminhando os casos de risco; 

7 – Remédios caseiros, divulgando práticas de medicina natural e caseira, 

principalmente técnicas de fitoterapia;  

8 – Estimulação para vacinação de rotina de crianças e gestantes, e participação nas 

campanhas a fim de prevenir doenças;  

9 – Educação essencial, orientando os pais, demais familiares e toda comunidade para o 

seu papel fundamental no desenvolvimento integral da criança a partir da gestação; 

10 – Prevenções de acidentes na infância, com o uso de técnicas educativas junto aos 

pais e à comunidade,  

11 – Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, feita junto às 

famílias, comunidades e grupos de jovens e em parceria com outras pastorais e 

entidades afins; 

12 – Catequese do ventre materno aos 6 anos, desenvolvendo a espiritualidade como 

valorização da vida e resgate da cidadania e da dignidade humana no seio da família e 

da comunidade;  

13 – Saúde mental – Terapia Sistêmica Comunitária – Abordagem Corporal 

(massagem) as terapias comunitárias são espaços de reflexão sobre os dramas das 

famílias, na busca de solução para os conflitos familiares, no reforço da esperança e no 

resgate da autoestima. As massagens surgem como processo de transformação, 

reduzindo o estresse e seus efeitos nocivos para saúde física e mental das pessoas da 

comunidade. Terapias e massagens se completam e se complementam e estão a serviço 

de pessoas que precisam de ajuda na solução de seus problemas; 

14 – Pequenas rodas de conversa, satisfazem as necessidades de aprendizagem, 

conhecimento e partilha de opiniões e sentimentos. Criando um hábito de conversa 

sobre esses assuntos do dia-a-dia das pessoas com suas famílias, amigos e comunidades 

(PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

 

A PCç. desenvolve também outras ações que reforçam o trabalho comunitário, sendo 

consideradas complementares: 

 

1 – Geração de Renda: Famílias acompanhadas pela Pastoral da Criança – CNBB 

recebem treinamento e recursos e montam seu próprio negócio comunitário, gerando 

renda e melhorando as condições de vida e saúde; 

2 – Alfabetização de Jovens e Adultos: as comunidades com Pastoral da Criança – 

CNBB dispõem de cursos de alfabetização destinados a lideranças comunitárias e 

familiares. A metodologia é baseada em palavras geradoras a partir das próprias ações 

da Pastoral da Criança – CNBB; 

3 – Participação no Controle Social: líderes da comunidade são preparados para 

participar do controle social dos serviços públicos municipais e estaduais de saúde, 
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assistência social, educação e direitos da criança e do adolescente. Um dos instrumentos 

é a Rebedia – Rede Brasileira de Informação e Documentação sobre a infância e 

adolescência, que processa e divulga informações e faz um trabalho de capacitação, 

atendendo principalmente os conselheiros municipais; 

4 – Comunicação e mobilização social: a comunicação está a serviço da melhoria das 

ações básicas da Pastoral da Criança – CNBB. Assim, a produção de materiais 

educativos impressos e em vídeo, jornal destinado às comunidades, programa semanal 

de rádio veiculado em todo o país e informações dirigidas aos meios de comunicação 

em geral são algumas das formas de mobilizar a sociedade e capacitar as lideranças 

para dinamizar o serviço de orientação às famílias e organização comunitária 

(PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

 

A PCç. mantém seus voluntários em constante processo de formação por intermédio de 

encontros, cursos, oficinas e palestras, a fim de melhor capacitar as pessoas envolvidas. O 

processo de formação da PCç. é amplo, procurando envolver as diversas dimensões da vida 

humana: espiritual, emocional, biológica, sociocultural e política (PASTORAL DA CRIANÇA, 

1996). 

Durante o processo de formação da PCç., os momentos de fé sempre vêm 

acompanhados de discussões sobre problemas sociais, seja a violência doméstica e sexual, a 

agressão às crianças, o não respeito ao direito à saúde, acidentes caseiros, a desnutrição ou a 

obesidade infantil, sempre se fala da importância da participação em conselhos, da busca de 

direitos. A PCç. traz em si essa mistura da mística da fé e do engajamento social (SILVA, 1994; 

BATALHA, 2003). 

Nas capacitações são utilizadas metodologias ativas, tendo como referência o 

pensamento de Paulo Freire: ação-reflexão-ação, sendo adotado pela Pastoral como: ver-julgar-

agir. É preciso “ver” com os olhos de Jesus. O “julgar” é analisar como melhorar a situação e 

sem preconceitos. O “agir” é pensar de que forma podemos agir e fazer. O “avaliar” é ver o que 

fizemos e refletir. Já o “celebrar” é agradecer a Deus por partilhar com a família, é sair da visita 

dizendo como foi bom estar lá e falar o que a família precisa ouvir (ARNS, 2003). 

Os líderes da PCç. são preparados para orientar as mães, pais e familiares a acompanhar e 

cuidar do desenvolvimento da criança em cada etapa da vida. Orientam também  sobre os 

direitos, o desenvolvimento e aprendizagem da criança, os sinais de risco para a saúde e dão 

informações para a prevenção e tratamento da diarreia e de infecções respiratórias. Realizam 

também orientação sobre higiene, saúde bucal e imunização. O voluntário da PCç tem a missão 

de transformar pais e mães em cuidadores e educadores, fortalecendo assim os vínculos 

familiares e comunitários (ARNS, 2000; PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 
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3.2.2 – O Guia do Líder  

 

O Guia do Líder é o livro de referência para todos os trabalhos da PCç., é uma ferramenta 

básica de trabalho do líder que contém informações sobre direitos e deveres, educação da 

criança, alimentação saudável dentre outras. Esse material é preparado pela PCç. para servir 

como instrumento de orientação durante o acompanhamento das crianças e gestantes nas 

comunidades. Quando existem avanços na saúde da criança e alterações em leis que afetam 

gestantes e crianças, o Guia do Líder é reformulado e sempre que isso acontece, ocorre uma 

nova capacitação dos líderes chamada de atualização (ARAUJO, 2000). 

A primeira edição do Guia do Líder foi publicada em 1987, quatro anos após o início da 

PCç. em Florestópolis, Desde então, mais de um milhão de exemplares já foram impressos 

(ARNS, 2000). Sua primeira versão tinha como foco central o combate à mortalidade infantil e 

os textos traziam orientações a respeito das ações que deveriam ser implementadas nas 

comunidades, para evitar as mortes de crianças principalmente por causa da desnutrição, 

desidratação, infecções respiratórias agudas (IRA) e diarreias. Sua principal campanha era o uso 

do soro caseiro que consistia em hidratação via oral para prevenção da desidratação, ou seus 

sintomas iniciais (PASTORAL DA CRIANÇA, 2018).  

É importante ressaltar que o Guia do Líder serviu também como ferramenta de trabalho 

dos Agentes Comunitários de Saúde. O médico Halim Antônio Girade foi quem implantou o 

Programa de Agentes Comunitário de Saúde em nível nacional e a médica Zilda Ans Neumann 

apoiou o Projeto e formou capacitadores do Ministério da Saúde e em 1991 a PCç. 

disponibilizou mais de 30 mil exemplares do Guia do Líder para que os Agentes Comunitários 

de Saúde fossem capacitados (PASTORAL DA CRIANÇA, 2016). 

Relato do Doutor Halim a respeito da PCç.: 

 

A Pastoral faz parte da minha vida há décadas. E esse contato com a Dra. Zilda e com o Dr. 

Nelson sempre foi extremamente produtivo e muito importante para as crianças. Esse 

trabalho, que salvou milhares de vidas no Brasil e no mundo, me inspira e me ajudou 

inclusive, a criar o Saúde da Família e os Agentes Comunitários de Saúde (PASTORAL 

DA CRIANÇA, 2016). 

 

A última edição do guia foi publicada em 2017 e conta com 324 páginas contendo 

textos, fotos e ilustrações. Esse guia é dividido em: introdução, etapas da capacitação (16 
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etapas) e para saber mais, aborda assuntos como: a missão da PCç., gestação (primeiros mil 

dias e nossa saúde), sinais de perigo na gestação, infecção urinária, anemia e obesidade na 

gestação, sinais de pré-trabalho e trabalho de parto, caderneta da gestante, alimentação 

saudável, aleitamento materno, problemas comuns na amamentação, teste do pezinho, sinais 

de perigo para o bebê recém-nascido, sinais de perigo para a saúde da criança de dois meses a 

cinco anos, higiene da mãe e do bebê, vacinas (imunização), anemia na infância, 

acompanhamento nutricional, obesidade infantil, desnutrição, diarreia e desidratação, 

desenvolvimento infantil, educação infantil (creche), acidentes domésticos e visita domiciliar 

(PASTORAL DA CRIANÇA, 2017).  Além do Guia do Líder, a PCç. elabora e distribui 

materiais educativos definidos para cada capacitação específica: brinquedos e brincadeiras, 

articuladores, missão e gestão, alfabetização de jovens e adultos e comunicadores 

(PASTORAL DA CRIANÇA, 2018). 

 

3.2.3 O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil prestado pelos líderes 

da Pastoral da Criança 

 

O acompanhamento sistemático da saúde e do crescimento da criança constitui o eixo 

central dos trabalhos da PCç.. O acompanhamento periódico da criança através das visitas 

domiciliares e no dia da Celebração da Vida (conhecido como dia do peso) permite que o 

acompanhamento da criança seja feito de forma individualizada, buscando identificar a 

desnutrição que é uma das principais causas da instalação, ou do agravamento da maior parte 

dos problemas de saúde infantil (PASTORAL DA CRIANÇA, 2017).  

O instrumento utilizado para a coleta e registro das informações referentes a cada criança 

é o Caderno do Líder que contém informações como: acompanhamento da criança e da gestante, 

registro do não atendimento pelo serviço de saúde, registro de mortes e resumo dos 

acompanhamentos de cada mês. Mensalmente estes dados são compilados e enviados para a 

coordenação nacional através da Folhas de Acompanhamento e Avaliação Mensal das Ações 

Básicas de Saúde, Nutrição e Educação na comunidade (PASTORAL DA CRIANÇA, 2016).  

A identificação de um ou mais fatores de risco, tais como: baixo peso ao nascer, baixa 

escolaridade materna, idade materna avança, uso de álcool e outras drogas, intervalo 

intergestacional curto (inferior a dois anos), criança indesejada, desmame precoce, mortalidade 

em crianças menores de seis anos, condições inadequadas de moradia, baixa renda e 
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desestruturação familiar exigem um acompanhamento especial, pois aumentam a probabilidade 

da existência de doença perinatal e infantil. Se a caracterização do risco e o diagnóstico precoce 

forem subestimados, a condição de saúde da criança pode agravar levando-a à morte, caso não 

sejam tomadas medidas adequadas (PASTORAL DA CRIANÇA, 2016; PASTORAL DA 

CRIANÇA, 2017).  

A partir do acompanhamento do crescimento e o desenvolvimento da criança pela PCç.  é 

possível estabelecer condutas curativas dirigidas aos processos de desnutrição e de doenças 

infectocontagiosas, bem como ações preventivas de educação em saúde adequada a cada idade 

que envolvem temas sobre vacinação, alimentação, estimulação e cuidados gerais com a criança. 

Além disso, as informações sobre peso e o desenvolvimento infantil coletadas pelos líderes da 

PCç. facilitam o diálogo e o aconselhamento com a mãe ou responsável, partindo-se de 

indicadores de saúde de fácil compreensão e próximos de seu universo cultural (PASTORAL 

DA CRIANÇA, 2016; PASTORAL DA CRIANÇA, 2017).  

Os líderes da PCç. são capacitados para compreender e analisar os indicadores 

compostos no cartão da criança principalmente, o peso/idade que são utilizados como 

indicadores diretos para avaliar o estado nutricional da criança. A criança é pesada mensalmente 

pelos líderes da PCç., no dia da Celebração da Vida (dia do peso), e esse peso é marcado no 

caderno da criança. O peso e outros dados importantes ao desenvolvimento são anotados neste 

cartão que fica com a mãe ou responsável, que são orientados pelos líderes para compreender as 

informações contidas no cartão da criança, para isso o líder precisa usar uma linguagem fácil e 

descomplicada (PASTORAL DA CRIANÇA, 2016; PASTORAL DA CRIANÇA, 2017).  

 

3.2.4  A Pastoral da Criança da Arquidiocese de Diamantina/MG 

 

           A Arquidiocese de Diamantina possui uma ocupação territorial de aproximadamente 

45.171 km2. Situada na região centro-norte do Estado de Minas Gerais, abrange as regiões do 

Alto Jequitinhonha e Médio São Francisco, abarcando 34 municípios. tem como limites 

geográficos a Arquidiocese de Montes Claros/MG e as Dioceses de Araçuaí/MG, Teófilo 

Otoni/MG, Guanhães/MG, Sete Lagoas/MG, Luz/MG, Patos de Minas/MG, Paracatu/MG e 

Januária/MG (ARQUIDIOCESE DE DIAMANTINA, 2017). 
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A Arquidiocese de Diamantina é dividida em seis foranias (regiões), conforme 

demonstra o mapa abaixo: 

 

Figura 3. Mapa das foranias (regiões). Fonte: Arquidiocese de Diamantina, 2017. 

A história da PCç. na Arquidiocese de Diamantina, segundo dados do sistema da PCç., 

começou em setembro de 1988, nas seguintes cidades: Diamantina, Couto de Magalhães de 

Minas, Felício dos Santos, Curvelo e Corinto (PASTORAL DA CRIANÇA, 2018). 

Atualmente, a PCç. está presente em 24 dos municípios da Arquidiocese de Diamantina e 

conta com 785 líderes comunitários atuantes, e com 431 outros voluntários na comunidade que 

fazem parte da equipe de apoio, totalizando 1.216 voluntários. A média mensal de famílias 

acompanhadas é de 8.915, a de crianças é de 9.800 e a de gestantes é de 770.  As ações da PCç. 

atendem 30% do total de crianças em situação de risco, residentes nos municípios de 

abrangência da Arquidiocese, valor que está abaixo da  meta estabelecida pela da coordenação 

nacional da PCç. que é de no mínimo 50%. (PASTORAL DA CRIANÇA, 2018) 
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Figura 4 representa a média mensal de crianças acompanhadas pela PCç. na Arquidiocese 

de Diamantina do quarto trimestre de 1991 ao terceiro trimestre de 2017. 

 

 

Figura 4. Média mensal de crianças acompanhadas pela Pastoral da Criança na Arquidiocese de Diamantina/MG de 

1991 a 2017. Dados referentes ao 3º trimestre de 2017, Fonte: Folhas de Acompanhamento e Avaliação Mensal das 

Ações Básicas de Saúde, Nutrição e Educação na comunidade – PASTORAL DA CRIANÇA, 2017. 

 

Nas comunidades da Arquidiocese de Diamantina, acompanhadas pela PCç., a média de 

todas as crianças assistidas foi aumentando durantes os anos, chegando o seu maior valor em 

2006, que foi próximo de 16 mil crianças. Atualmente o acompanhamento está em 9.800 

crianças (PASTORAL DA CRIANÇA, 2018). 
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Figura 5 demonstra a razão de mortes de crianças menores de um ano por mil nascidos. 

 

 

 

 

Figura 5. Razão de Mortes de Crianças Menores de um ano por mil nascidos na Pastoral da Criança na 

Arquidiocese de Diamantina/MG de 1991 a 2016 – digitados entre 06/02/1991 até 27/05/2017. Fonte: Folhas de 

Acompanhamento e Avaliação Mensal das Ações Básicas de Saúde, Nutrição e Educação na comunidade –  

PASTORAL DA CRIANÇA , 2017. 

 

Nas comunidades da Arquidiocese de Diamantina, acompanhadas pela PCç., a 

mortalidade por mil nascidos vivos, declarada nas Folhas de Acompanhamento e Avaliação 

Mensal  das Ações Básicas de Saúde e Educação na comunidade – FABS,  teve seu maior 

índice registrado em 1995 com 121 mortes de crianças menores de um ano e seu menor índice 

em 2016 com três mortes registradas. Desde o ano de 1995 vem ocorrendo um declínio no 

quantitativo de mortes de crianças menores de um ano acompanhadas pela PCç., o que pode 

evidenciar a importância dos trabalhos desenvolvidos nas comunidades da Arquidiocese de 

Diamantina (PASTORAL DA CRIANÇA, 2018). 
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3.3 A análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo se refere a uma decomposição do discurso e identificação de 

unidades de análise, ou grupos de representações para uma categorização dos fenômenos. A 

partir desta se torna possível uma reconstrução de significados que apresentem uma 

compreensão mais aprofundada da interpretação de realidade do grupo estudado. 

A análise de conteúdo esteve presente desde as primeiras tentativas da humanidade ao 

interpretar os antigos escritos, como as tentativas em interpretar os livros sagrados. Entretanto, a 

análise de conteúdo foi sistematizada como método,  na década de 20 devido aos estudos de 

Leavell sobre a propaganda empregada na primeira guerra mundial, adquirindo dessa forma, o 

caráter de método de investigação (TRIVINOS, 1987). 

De acordo com Bardin (2011), a célebre definição de análise de conteúdo surgiu no final 

dos anos 40-50, com Berelson, auxiliado por Lazarsfeld afirmando que a análise de conteúdo é 

uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Posteriormente, houve outras tentativas de 

aprimoramento, aprofundando o significado, regras e princípios do método. Em 1977, foi 

publicada uma obra notável sobre análise de conteúdo, na qual o método foi configurado em 

detalhes: Bardin, Lanalyse de contenu, que serve de orientação até os dias atuais. 

Posteriormente, a análise de conteúdo passa a ser definida como um conjunto de técnicas 

de análise de comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens (BARDIN, 2011). De acordo com Trivinos (1987), essa definição de Bardin volta-se 

ao estudo das comunicações entre os indivíduos, enfatizando o conteúdo das mensagens e os 

aspectos quantitativos do método. 

De acordo com Bardin (2011), é possível classificar a análise de conteúdo como uma 

técnica que se destaca por possuir uma variedade de estratégias metodológicas que permitem ao 

analista intuir relações no discurso do locutor e, consequentemente, explorar índices não 

previstos no início da pesquisa. Independentemente de qual estratégia seja escolhida para dar 

continuidade a uma pesquisa, faz-se necessário seguir um rigor metodológico para a realização 

satisfatória do estudo. Desta forma, a técnica para a realização da análise pode ser dividida em 

quatro partes: a organização da análise, a codificação, a categorização e a inferência. 
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Bardin (2011) afirma que a organização da análise, apesar de ser uma técnica de pré-

análise, é de suma importância para as etapas posteriores no processo. É a partir dessa que 

emergem os indicadores que serão utilizados na interpretação do próprio objeto. Para isso faz-se 

necessário que o analista primeiramente realize o procedimento de leitura flutuante que consiste 

na leitura do material sem a realização de inferências sobre ele, deixando-se contagiar por todas 

as impressões presentes no texto. Posteriormente, cabe ao analista organizar o corpus de análise, 

exaurindo dentro do material escolhido todos os elementos presentes, a partir daí  é possível 

observar a não seletividade desta primeira análise. 

A codificação é o primeiro tratamento realizado no material de trabalho. O procedimento 

consiste em destacar no texto palavras ou temas em torno das quais circula o discurso, 

permitindo ao analista estabelecer categorias para o prosseguimento das análises.  

Como nos diz Bardin: 

   

Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma transformação – 

efetuada segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, 

[...] permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão, suscetível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem servir de índices 

(BARDIM, 2011). 

  

Na sequência, se lança mão de operações de categorização. O processo é, basicamente, 

um conjunto de ações que busca isolar elementos e, posteriormente, reagrupá-los em categorias 

de acordo com suas relações e significações dentro do texto. A categorização deve possuir 

princípios de classificação aplicáveis a todos os elementos textuais. 

A inferência é o processo final de análise, sendo este o momento em que são feitas as 

observações e interpretações sobre o material obtido. O procedimento pode ser realizado com 

base em unidades lexicais, pausas, erros, contradições, expressões gestuais, posturas, dentre 

muitas outras observadas durante a entrevista, momento em que o analista passa a enxergar o 

que existe além do discurso bruto, desvelando mitos, valores e símbolos não expressos pelas 

palavras do emissor do discurso. 

 

 

 



 

32 

 

 4   PROCESSO METODOLÓGICO  

 

4.1 A pesquisa   

 

A presente pesquisa foi de natureza qualitativa do tipo estudo de caso. Elaborada a partir 

de entrevistas (roteiro semi-estruturado/recorrente), com líderes voluntários que entraram em 

diferentes períodos na PCç. da Arquidiocese de Diamantina. Para análise das entrevistas foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

A participação dos sujeitos na pesquisa foi voluntária. No momento da realização das 

entrevistas foi apresentado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), o qual 

foi assinado pelos participantes. 

O projeto de pesquisa foi analisado quanto à sua eticidade pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – CEP/UFVJM,  

aprovado conforme parecer nº 2.202.216 de 04 de agosto de 2017 (Anexo A). Assim, todos os 

preceitos éticos preconizados pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

foram respeitados.  

 

4.2  A região do estudo 

 

A pesquisa compreendeu a região geográfica da Arquidiocese de Diamantina/MG, mais 

especificamente os municípios das três regiões abrangidas pela referida Arquidiocese. Sendo 

assim foram escolhidos de forma intencional o município de Buritizeiro situado na região do 

vale do Alto São Francisco, Corinto na região Central de Minas Gerais e o município de 

Capelinha no Alto Jequitinhonha. 
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4.3 Sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa contou com a participação de nove líderes voluntárias que atuam na PCç. 

desde 1990, segundo regiões mencionadas. Foram selecionados de maneira intencional três 

sujeitos que iniciaram suas atividades entre 1990 a 1999, três entre 2000 a 2009 e três que 

iniciaram suas atividades a partir de 2010, de regiões e municípios distintos. Por questões éticas 

os nomes dos sujeitos entrevistados foram substituídos por nomes de personagens bíblicos 

femininos. Tal escolha se deu pelo fato da PCç. ser um organismo de ação social da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, instituição permanente que congrega os bispos da Igreja 

Católica no Brasil e exerce função de serviço da caridade, da justiça social e da paz em favor dos 

fiéis e das comunidades.  

Vale ressaltar que em pesquisas de cunho qualitativo, segundo Minayo e Gomes (2015), 

o “universo” em questão não são os sujeitos em si, mas as suas representações, conhecimentos, 

práticas, comportamentos e atitudes. Foram excluídos da pesquisa, os demais líderes voluntários 

da PCç., como também líderes voluntários que não manifestaram desejo e concordância na 

participação da pesquisa, ou que possuíam alguma incapacidade na fala, dificultando, desta 

forma, a realização de entrevistas audiogravadas. 

 

4.4 Obtenção das informações e estratégia analítica 

 

O modelo para realização do estudo seguiu-se quatro etapas. A primeira foi constituída 

da apresentação da pesquisa e de como se daria a realização das entrevistas com os líderes 

voluntários. Neste momento, foi agendada uma data para a realização das entrevistas com os 

sujeitos que aceitaram participar. Na segunda etapa, aqueles que aceitaram participar da pesquisa 

foram convidados a comparecer em uma sala reservada às atividades paróquias (salão 

paroquial), na paróquia mais próxima da sua residência, para a realização das entrevistas. O 

objetivo da seleção da sala era proporcionar ao entrevistado um local confortável, com 

privacidade, confidencialidade e ausência interrupções. Porém, caso fosse da vontade do 

entrevistado, o local poderia ser alterado, o que ocorreu com alguns sujeitos entrevistados. Para a 

realização desta etapa foi utilizado um roteiro de entrevista (Apêndice B) com o intuito de 

direcionar a entrevista que tive seus áudios digitalmente gravados como forma de preservar o 
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conteúdo original e aumentar a acurácia dos dados coletados. Possibilitando registrar palavras, 

silêncios, vacilações e mudanças no tom de voz, além de permitir maior atenção ao entrevistado 

(BELEI et al., 2008, p. 189). 

Posteriormente as entrevistas foram transcritas, não sendo necessário realizar entrevistas 

recorrentes. Estava prevista, também, a possibilidade de alteração do material por parte dos 

entrevistados, caso se manifestassem para acréscimo, ou retirada de informações à sua 

entrevista, o que não aconteceu. 

A última etapa foi constituída das análises das entrevistas. A estratégia analítica utilizada 

para a realização desta etapa foi a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (1977; 

2011). As análises das entrevistas foram iniciadas pela leitura flutuante do material transcrito, 

sendo posteriormente destacados trechos do texto (codificados) de acordo com o assunto 

abordado. Nesta etapa foram utilizados elementos presentes nas falas dos sujeitos, risadas, 

sussurros, contradição entre falas, dentre outras. Durante a realização de novas leituras, trechos 

referentes ao mesmo tema (código) foram aglutinados (categorizados), onde emergiram as 

categorias e subcategorias de análise referentes às entrevistas das líderes voluntárias. A partir 

destas, foi possível compreender sobre a atividade de trabalho dos líderes voluntários na 

Arquidiocese de Diamantina. 
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5   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Ao todo foram entrevistados, nove líderes entre os dias 29 de setembro de 2017 a 27 de 

dezembro 2017, o que gerou um material composto por 80 páginas referentes às entrevistas 

transcritas e 05 horas e 48 minutos de gravação de áudio. A duração média das entrevistas foi de 

38 minutos. 

 

5.1 O perfil dos entrevistados e a sua chegada na Pastoral da Criança 

 

Os líderes voluntários entrevistados, comumente, disseram que entraram na PCç. 

principalmente por convite de voluntários já inseridos (líderes ou coordenadores), por convite da 

autoridade eclesiástica (padre) ou por iniciativa própria, uma vez que já tinham conhecimento 

prévio das atividades de trabalho. 

 Rebeca, de 66 anos, mora em Corinto, aposentada, casada, possui o segundo grau 

completo. Conheceu a PCç. através de outra líder “[…] ela me convidou para participar e eu 

aceitei, foi um período muito bom assim, muito construtivo foi onde eu aprendi muito até para a 

minha própria vida”. Ingressou na PCç. no ano 2004, exercendo a função de coordenadora de 

Ramo (Paróquia) “[…] eu fui coordenadora neste período, ela me convocou e a gente fez todo o 

procedimento”, posteriormente deixou a coordenação assumindo a função de líder “[…] depois 

que eu sai da coordenação eu passei ajudar as meninas mais nessa parte de líderes nas 

comunidades”.  

 Salomé, de 38 anos, mora em Corinto, trabalha como agente comunitária da saúde, é 

solteira, possui o terceiro grau completo. Conheceu a PCç., através de outras pessoas “[…] igual 

minha mãe mesmo (risos)”. Depois de fazer cursos na PCç. foi convidada para ser líder. 

Começou o trabalho voluntário na PCç. em 1999 “[…] a data precisa eu não lembro não! Mas 

foi em 99 por aí, hoje tem moças e rapazes que eu acompanhei”. Exerce a função de líder e de 

brinquedista, sendo capacitadora na ação de brinquedos e brincadeiras. 

 Betel, de 68 anos, mora em Corinto, aposentada, pensionista, solteira, possui o ensino 

médio. Por ser Vicentina já conhecia a PCç., mas não ingressou por motivos de problemas 

pessoais e de saúde, criou dois filhos adotivos de pais que eram usuários de drogas. Sendo 
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solteira não tinha tempo para conciliar o trabalho e as tarefas da casa “[…] eu criei dois 

meninos, sou solteira, mas criei dois meninos que os pais eram usuários de drogas peguei a 

menina com seis meses e o menino com quatro meses e eu não tinha muito tempo agora deu 

certo porque eles já estão mais velhos a moça já está com dezoito anos e ele com treze”. Por 

problemas de saúde ficou sem falar por onze anos “[…] um certo dia perdi a minha voz então a 

minha menina que me ajudava”. “[…] eu sempre vi o movimento aqui, Irene com aquele 

movimento, eu sempre tive vontade, mas infelizmente eu não entrei…” “[…] fiquei 11 anos sem 

fala não tinha como”.  Chegou a PCç. ouvindo o convite do padre durante a missa “[…] o padre 

convidou o pessoal dentre da igreja, eu falei assim: chegou minha hora! Eu procurei Irene aí ela 

me convidou e eu estou sendo capacitada este ano”, começou a atuar como líder em 2017. Sua 

principal motivação para ingressar na PCç.  é por achar que a PCç. completa o trabalho de 

vicentina “[…] eu achava que como vicentina a PCç. completava, tanto que eu falei com o 

presidente que eu vou para a PCç. porque eu acho que a Pastoral completa o nosso trabalho 

vicentino. porque a gente lida com crianças, com famílias carentes aí eu fico mais por dentro 

porque a Pastoral está mais dentro da família, dos problemas das famílias do que a Sociedade 

São Vicente”. 

 Adriela, de 38 anos, mora em Buritizeiro, trabalha no comércio local, solteira, possui o 

terceiro grau completo. Conheceu a PCç. através da fala do padre na igreja "[...] o padre na 

época estava falando de movimentos e de pessoas pra participarem de movimentos e foi citando, 

aí ele foi citando e me chamou a atenção quando ele falou PCç.", possuía familiares que eram 

acompanhados pela PCç. “[…] na época meu sobrinho já era acompanhado pela PCç. E foi isso 

que me chamou a atenção e eu achei interessante, eu falei: eu poderia entrar porque na época eu 

não participava de movimento nenhum". Em 2010 começou o trabalho voluntário na PCç. “[…] 

em 2010 eu fui atrás da líder na época que acompanhava meu sobrinho que é minha vizinha"... 

“[…] falei com ela que queria participar da PCç. Aí ela falou comigo: vai ter celebração da vida, 

você vai que eu vou te apresentar"... “[…] assim eu fiz eu aproveitei e levei meu sobrinho e fui e 

fiquei lá, participei e ela foi e me apresentou a coordenadora que agora eu não tô lembrando o 

nome (risos)". Já exerceu a função de coordenadora de comunidade e de Ramo (Paróquia) e 

atualmente atua como líder, sua maior motivação para ser líder da PCç. é poder ajudar o 

próximo e de não ficar presa em casa "[...] a PCç. Não é aquela coisa que fica só presa não! 

Você vai conhece a realidade! É uma maneira de ajudar o próximo então é isso que me motiva: 

poder ajudar o próximo".  

Isabel, de 51 anos, mora em Buritizeiro, trabalha como cuidadora de idosos, casada, 

possui o ensino médio completo. Era mãe acompanhada pela PCç. "[...] eu era mãe 
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acompanhada, meus meninos eram tudo pequenos e aí a PCç. foi lá em casa, inclusive eu tinha 

uma menina que era de baixo peso", foi convidada pela coordenadora Maria de Jesus para ser 

líder e fazer a capacitação "[...] Lia falou assim: como Isabel é uma mãe acompanhada ela já 

sabe mais ou menos como que é o acompanhamento, como as meninas vão visitar, a gente vai 

fazer este convite pra ela", foi capacitada em 2000, atualmente exerce a função de líder e de 

coordenadora "[...] tem uns 10 anos na coordenação do movimento"... "[...] coordenadora e líder 

ao mesmo tempo". Dedicação e amor as crianças e famílias é o que movia a fazer parte da PCç..  

 Marta, 62 anos, mora em Buritizeiro, aposentada, pensionista, viúva, possui a sétima 

série do antigo ensino médio completo. Foi convidada por uma líder para uma reunião onde 

surgiu o convite para fazer parte da PCç. "[...] até então a coordenadora era Maria de Fátima e 

ela não estava conseguindo segurar o trabalho aqui, precisando de pessoas para trabalhar. Aí 

fizeram essa reunião tanto para encontrar líder quanto pra formar um grupo de apoio que era 

para apoiar o trabalho da PCç. Começou o trabalho voluntário na PCç. em 1996, dezembro de 

1996, ao longo dos anos exerceu várias funções na PCç. “[…] líder, apoio e vice-presidente do 

grupo de apoio esse que a gente conseguimos formar"... "[...] depois trabalhei com artesanato 

ensinado as mães e as crianças e também já fui coordenadora, já fui líder várias vezes e sou 

capacitadora do guia do líder de 2007 e de brinquedos e brincadeiras. Suas principais motivações 

é acreditar na vida e em Deus "[...] enquanto eu acreditar que fui escolhida por Deus para fazer 

esse trabalho eu vou continuar.  

Josefa, de 45 anos, mora em Capelinha, trabalha como Professora, casada, possui o 

terceiro grau completo. Chegou a PC. através do convite pároco "[...] foi um convite direto 

porque ele tava sem não tinha ninguém para assumir a coordenação já tinha um tempo que ele 

estava falando nas missas para aparecer um coordenador e não aparecia aí ele começou a me 

falar do trabalho e aí eu aceitei. "[...] através dele eu conheci o trabalho". Começou o trabalho 

voluntário em 2015, assumindo a coordenação de ramo "[...] eu primeiro fui fazer uma formação 

fora né como eu não conhecia nada de Pastoral e eu já entrei pegando a coordenação então eu fui 

fazer uma formação lá em Diamantina". É uma pessoa muito engajada e já desenvolveu vários 

trabalhos na igreja local "[...] Eu já assumi várias pastorais na igreja, já trabalhei com a 

catequese, com o dízimo, com a liturgia só que depois que eu assumi a Pastoral da Criança a 

coordenação eu acabei ficando só mesmo com a Pastoral". Suas principais motivações para atuar 

como voluntário na PCç. são as crianças e as famílias "[...] é gratificante acompanhar uma 

criança que está com problema e depois a gente vê ela superar uma desnutrição então o que me 

motiva é ver que a gente pode agir diretamente na vida principalmente de uma criança, é 

acreditar na vida e em Deus ".  
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Dalila, de 36 anos, mora em Capelinha, trabalha como doméstica, solteira, possui o 

ensino médio. Conheceu a PCç. por ser mãe acompanhada, "[...] desde que meu primeiro filho 

nasceu eu sou acompanhado pelas líderes, fui mãe acompanhada muito tempo". Entrou para a 

PCç. em 2009 onde fez a capacitação no guia do líder e começou a atuar como voluntário da 

PCç, "[...] Eu tinha vindo pra igreja aí a Regina tava aqui fazendo a capacitação eu cheguei na 

porta aqui com minha menininha que tava com onze meses, aí eu entrei e já fiquei para a 

capacitação no outro dia eu voltei e terminei a capacitação, e a partir daí eu comecei a seguir. 

Teve até um líder que virou pra mim e disse: você não fica um ano e esse líder já saiu faz um 

tempo e eu tô até hoje". Exerce a função de líder e de capacitadora do guia do líder "[...] minha 

função hoje é mais é líder porque capacitar está muito difícil porque não está achando as pessoas 

para ser capacitadas. Identificação com o trabalho voluntário é o que movia a fazer parte da 

PCç.. "[...] Eu faço porque eu gosto muito nunca pensei em sair até hoje é porque eu gosto 

mesmo é isso que me motiva muito, meus meninos também gosta muito porque eles foi 

acompanhado sempre que eu venho eles vêm junto. 

Ester, de 55 anos, mora em Capelinha, trabalha no estado como serviços gerais e como 

costureira em casa, divorciada, possui o ensino médio. Conheceu a PCç. por meio da 

coordenadora que a convidou para ser líder "[...] Eu conheci a Pastoral da Criança através de 

Sacramento uma que era coordenadora da Pastoral ela me convidou pra entrar na Pastoral da 

Criança eu entrei, eu gostei, porquê naquele tempo era muita família que precisava". Entrou para 

a PC. em maio de 1995 onde começou a atuar como voluntário da PCç, "[...] eu mais uma Líder 

né fez a capacitação e nós pegamos o carro e nós fomos em Diamantina e fizemos a capacitação, 

chegamos e pegamos os cadernos e fomos fazer as visitas e cadastrando as famílias". Atua como 

líder, capacitadora na ação de saúde bucal e exerce a função coordenadora do ramo São Judas, 

participa de vários espaços decisórios na comunidade “[…] Participo da Conferência São 

Vicente, eu sou vicentina, sou do Conselho Regional do Governo Estadual, na saúde, na cultura 

e na educação, sempre eu estou em Diamantina nesses encontros, fiquei sendo presidente da 

associação de mulher de Capelinha umas quatro vezes e agora eu sou secretária da associação de 

mulher, e sou conselheira da merenda escolar do município e sou do colegiado da escola 

estadual".  
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5.2 Análise das categorias e subcategorias elaboradas a partir das entrevistas com 

os Líderes Voluntários da Pastoral da Criança  

 

As falas obtidas a partir das entrevistas realizadas com as líderes da PÇc. foram  

transcritas e agrupadas em cinco categorias e dez subcategorias (Quadro 1). As categorias foram: 

motivação para a permanência na PCç.; relação dos líderes com as famílias e com as crianças 

assistidas; percepção dos líderes sobre a PCç. no passado; percepção dos líderes sobre a PCç. na 

atualidade e percepção dos líderes sobre a eficácia das ações da PCç.. Apesar de terem sido 

criadas categorias distintas durante as análises das entrevistas as discussões das subcategorias 

foram analisadas de forma conjunta de modo a facilitar a compreensão do leitor. 

QUADRO 1 – Categorias e Subcategorias de Análise levantadas a partir das entrevistas com os 

líderes voluntários da PCç. da Arquidiocese de Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2017. 

Categorias e subcategorias levantadas a partir das entrevistas com as Líderes da Pastoral 

da Criança 

Categorias Subcategorias 

 

I – Motivação para a permanência na 

Pastoral da Criança 

 

Motivos atribuídos a permanência 

Transformação pessoal 

II – Relação dos líderes com as famílias e 

com as crianças assistidas  

Relações interpessoais com as famílias 

Receptividade das crianças 

 

III – Percepção dos líderes sobre a 

Pastoral da Criança no passado  

Fatores que dificultavam a realização dos trabalhos 

no passado 

Condições sociais e de saúde da criança no passado 

 

IV – Percepção dos líderes sobre a 

Pastoral da Criança na atualidade 

Fatores que dificultavam a realização dos trabalhos 

na atualidade 

Ampliação das atividades de trabalho da Pastoral da 

Criança  

V – Percepção dos líderes sobre a 

eficácia das ações da Pastoral da Criança 

Promoção e melhoria na qualidade de vida na 

comunidade 

Protagonismo social 
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I – Motivação para permanência na Pastoral da Criança 

 

A categoria emergiu durante a leitura das entrevistas com os líderes, sendo possível 

identificar qual a motivação para a realização do trabalho voluntário na PCç. Durante o processo 

de análise, as falas foram separadas nas seguintes subcategorias: motivos atribuídos à 

permanência e transformação pessoal.  

 

Subcategoria: motivos atribuídos a permanência 

 

 Valores altruístas como: “amor ao próximo” e “ajudar ao próximo” foram alguns dos 

motivos apontados pelas entrevistadas para justificarem o que as levaram a permanecer na  PCç.    

Tais valores podem significar o fato de as voluntárias terem por base de permanência o 

sentimento de amor que sentem pelas famílias e crianças assistidas, conforme depoimentos:  

 

[...] O que me motiva é que eu gosto de ajudar […]  não é aquela coisa que fica só presa 

não. Você vai conhece a realidade é uma maneira de ajudar o próximo então é isso que 

me motiva poder ajudar o próximo. […] Amor ao próximo aquele sentimento de ajudar 

é tão gostoso quando você vê uma criança saudável, uma criança alegre e quando você 

vê o sorriso, eu acho que é amor, amor ao próximo (ADRIELA).  

[…] Eu tenho muito carinho pelas crianças. Então a gente vê a gente quer ajudar, a 

gente tem eles, eu pelo ao menos eu tinha eles como uns filhos como se fosse, cuidava 

como se fosse da minha família, como se fosse meus filhos. [...] Estar junto ali né com a 

população, com a comunidade. É muito bom estar junto com a comunidade. [...] A 

vontade ajudar, de trabalhar, de estar envolvida junto com as pessoas, com a 

comunidade e eu gosto demais, gosto muito de estar junto com a comunidade 

(REBECA). 

[…] O que mais motiva a gente é assim, vê uma pessoa lá precisando e a gente dá a 

mão (ESTER).  

[…] É o amor e o interesse pelo bem estar de cada um, das famílias, das crianças (ISABEL).

  

Penner e Finkelstein (1998), estudando uma amostra de voluntários, sugerem que a 

entrada em instituições de trabalhos voluntários se dá por vontade de ajudar os necessitados e 

por empatia ao outro, além de desenvolver atividades úteis junto às organizações e a sociedade. 

O que no âmbito da pastoral se materializa fundamentalmente no auxílio direto à manutenção e 

ou recuperação da saúde das crianças assistidas, bem como no resgate da dignidade humana. 
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Essa afirmação é reforçada no estudo de Mesacasa (2007) ao referir que o trabalho voluntário 

representa um valor importante na vida das pessoas, exercendo influências sociais, psicológicas 

e culturais. 

A duração e a permanência na PCç. foram declaradas como incondicionais pelas líderes 

entrevistadas, o que pode estar atrelada à determinação e ao sonho de ajudar pessoas pela via da 

solidariedade, pelo prazer e felicidade em promover o bem coletivo:  

 

[...] Eu não sairia por motivo nenhum (SALOMÉ); [...] Eu não saio mais! (BETEL);[...] 

Só se fosse por uma questão de doença bem grave que me deixasse de cama, mas acho 

que nem isso ia me fazer sair (ADRIELA); [...] Eu quero continuar enquanto eu 

aguentar (MARTA); [...] Não tem motivo nenhum que faria eu deixar a Pastoral só 

mesmo se chegar o último dia da minha vida (ISABEL); [...] Só se fechasse, se 

acabasse de vez (DALILA). 

 

Para Moura e Souza (apud Codo, 1992) o ser humano só se considera livre ao modificar 

o contexto em que vive. Os voluntários ao serem inseridos na PCç. se sentem pertencentes a algo 

útil e prazeroso, sendo movidos por valores como altruísmo, sociabilidade e afetividade.  

 

Subcategoria: transformação pessoal  

 

Sentimentos de satisfação pessoal, espiritual e social emergiram das falas das líderes 

entrevistadas, expressos pelas mudanças vivenciadas após a entrada na PCç.: 

  

[...] A mudança na minha vida foi essa né eu melhorei bastante da minha depressão que 

eu tinha, diminui muito nos remédios e aprendi a conviver mais com meus filhos, com 

meus próprios filhos. Antes eu não tinha muito assim aspecto de sentar de brincar com 

criança e hoje eu falto rolar no chão com os meninos mesmo eles estando grande como 

eles estão, eu era mais desligada (DALILA).  

[...] Eu estava muito desorientada e também a partir da hora que eu conheci o trabalho 

da Pastoral eu vi que eu errei muito na criação do meu filho muita coisa que eu fiz eu 

não teria feito, eu sendo pai e mãe, dele então eu me sinto uma pessoa assim  realizada 

[..]. Na parte ser humano assim eu acho que me tornei uma pessoa melhor.  (MARTA).  

[...] Eu comecei a participar da Pastoral da Criança eu vi muitas coisas na minha vida 

que era outra realidade totalmente diferente, isso faz com que a gente cresça, se 

valoriza, valoriza as pessoas através da gente porque o que eu queria ser aquelas 

pessoas ensinam (REBECA). 
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[...] A Pastoral mudou a minha vida para melhor sou mais ativa na minha comunidade 

paroquial conheci bastantes pessoas é que a Pastoral nos proporciona isso conhecer 

famílias, conhecer pessoas na Pastoral. [...] Eu me achava acomodada, sei lá parece 

aquele vazio parece que você não tem serventia. [...] Eu me tornei melhor, 

amadurecimento, como pessoa, que vê realidade isso me ajudou bastante a tomar 

decisões pessoais; encarar melhor os obstáculos da vida […]  (ADRIELA). 

[...] A Pastoral ela é bastante espiritual todos os trabalhos da Pastoral ele está sempre 

ligado com algum trecho bíblico, então a gente acaba espiritualmente crescendo 

espiritualmente porque precisa de espiritualidade para poder estar levando para as 

famílias além do espiritual também então a gente precisa estudar também para poder 

chegar e ter alguma coisa pra poder levar para as famílias (JOSEFA).  

[...] Antes a gente não sabia como lidar com as pessoas hoje a gente tem mais facilidade 

de chegar tem liberdade de conversar (ISABEL). 

 

[...] Eu melhorei bastante da minha depressão. [...] A Pastoral da Criança faz a pessoa 

que está derrubada levantar (ESTER). 

 

Morgan (1996) define interesses como sendo “um conjunto complexo de predisposições 

que envolvem objetivos, valores, desejos, expectativas e outras orientações e inclinações que 

levam a pessoa a agir em uma e não em outra direção”. O fato de pessoas servirem para o 

benefício de outras não os torna imunes aos retornos naturais que possam advir à atividade 

voluntária de forma direta ou indireta. O que pôde ser observado em alguns trechos das falas das 

entrevistadas, quando foram apontados que o trabalho desenvolvido na PCç. foi uma 

oportunidade de ajudá-los a sair de situações de baixa autoestima e depressão. Outro aspecto 

importante é que o trabalho desenvolvido exige uma forte comunicação entre o líder e as 

famílias assistidas e que a timidez acabou sendo vencida pela necessidade de interação, 

principalmente nas visitas domiciliares. 

Fernandes (2012) aponta em sua pesquisa realizada acerca do voluntariado na Cruz 

Vermelha Portuguesa que o voluntário é visto como um sujeito capaz de gerar mudanças na 

dinâmica social, dando apoio e melhorando as condições de vida de quem ele apoia. Neste 

contexto, podemos dizer que a relação voluntário e indivíduo assistido se dá em duas vias, pois 

ao mesmo tempo o voluntário ajuda ele é ajudado, ou seja, a atividade voluntária é responsável 

pelo aumento da sua própria qualidade de vida. Logo as motivações ligadas aos propósitos ou as 

causas da PÇc. propiciam aos líderes um sentimento de pertencimento, compartilhando assim 

sua missão, valores e objetivos.   
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As líderes entrevistadas relataram que ao fazerem parte da PCç. desenvolveram em si 

melhor  desempenho das atividades como podemos ler nas falas de Salomé:  

 

[...] O conhecimento da gente tem que estar constantemente em busca de aprendizado e 

a Pastoral vem ensinar a gente muita coisa, o material é muito bom é um material com 

demais [...] Ajuda a gente muito, tem ajudado muito é que as orientações por mais que 

você sabe, por mais que você ainda saiba você tem que está aprendendo. 

 

As entrevistadas garantem que o trabalho propicia o aprendizado constante e que este, ao 

ser ofertado às famílias e às crianças, trouxe sentimentos de gratificação:  

 

[...] Eu sinto feliz, porque eu posso estar ajudando as pessoas, eu posso estar ajudando 

meus filhos, estar ajudando os filhos deles. [...] Crescimento da gente que muitas vezes 

acontecem coisas na nossa casa que está dentro da pastoral e a gente não sabe 

(REBECA). 

[...] Pastoral da Criança levanta a pessoa, faz a pessoa viver, faz a pessoa ter um 

conhecimento a mais” (ESTER ).   

 

Nesse contexto, as atividades desempenhadas na PCç. provocam nas líderes a sensação 

simultânea de prover a si e ao próximo. Os sentimentos e mudanças destacados pelas líderes 

entrevistadas estão relacionados com o fato de aprender novos valores, compreender as 

dificuldades e necessidades dos menos favorecidos, obter novas habilidades e compartilhar 

ensinamentos e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, ou da capacitação constante a qual 

são submetidas na PCç., demonstrando, assim, que apesar de estarem propícias à melhoria da 

qualidade de suas vidas, há de se destacar que a permanência na PCç. não se dá unicamente em 

função de benefícios próprios, e, sim, com vistas ao coletivo e à justiça social.  

 

II – Relação dos líderes com as famílias e com as crianças assistidas 

 

Esta categoria emergiu das falas que dizem respeito às relações das líderes com as 

famílias e com as crianças assistidas, objetivando relatar a convivência entre elas durante o dia a 

dia sendo esta categoria formada pelas seguintes subcategorias: relações interpessoais com as 

famílias e receptividades das crianças.   
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Subcategoria: relações interpessoais com as famílias  

 

Faria e Lima Santos (2006) afirmam em seu trabalho que as competências emocionais e 

sociais são componentes que promovem e facilitam as relações interpessoais gerando o bem-

estar dos indivíduos contribuindo para a melhoria da saúde e do convívio social. O trabalho 

voluntário na PÇc. propicia as líderes o convívio e interação social não só com as crianças, mas 

com todas as pessoas das famílias assistidas (PASTORAL DA CRIANÇA, 1993). Clary et al. 

(1998) diz no seu modelo teórico que o trabalho voluntário pode oferecer oportunidades para 

fazer amigos ou mesmo de engajar-se em atividades percebidas como importantes para outras 

pessoas. Sampaio (2004) em seu estudo constatou que “Estabelecer contatos interpessoais 

afetuosos” está no rol de motivações entre os voluntários de uma creche. 

Um dos argumentos das líderes se sentirem motivadas a realizar as atividades de trabalho 

da PCç. é o fato de saber que gozam de boa aceitação das famílias, conforme podemos constatar 

em trechos das falas das entrevistadas: “Recebem a gente muito bem”, “Sempre fui bem 

recebida”, “Escutam e colocam em prática”, “Gostam do trabalho”, “Muitas mães gostam”, 

“Tem mãe que agradece”, “As próprias mães procuram”. A sensação de acolhimento gera 

momentos de bem-estar e gratificação como podemos ver abaixo:  

 

[...] Fiz novas amizades e isso foi pra mim muito bom, muito gratificante. [...] Quando 

eu entrei assim sempre tive aceitação da minha parte nunca tive essa recusa às famílias 

aceitam. [...] Nada que impeça essa aceitação pelo ao menos comigo nunca eu nunca 

tive essa recusa (ADRIELA).  

 [...] Aquelas famílias que recebem a gente muito bem, gosta desse trabalho. [...] 

Quando você já está mais familiarizado com a família você consegue conversar sobre 

assunto da vida delas mesmo, mas são de acordo com que você vai familiarizando, as 

famílias que eu acompanho elas se abrem sobre a vida delas. [...] A gente consegue 

fazer amizade mesmo e conversar assuntos pessoais já com as famílias (JOSEFA). 

[...] Elas colocam em prática o que é ensinado, é colocado em prática que no dia-a-dia 

você vê (SALOMÉ).  

[...] Vejo que muitas mães gostam principalmente no dia da Celebração da Vida muitas 

mães traz seus filhos e gostam de ficar contado caso aqui e nós sentamos e fazemos a 

roda de conversa e as mães se divertem e as crianças se divertem muito também. [...] 

Então eu acho que traz benefício assim para as mães (DALILA).   

[...] Eles têm que sentir assim segurança em você! Eu pelo menos eu dou muita 

segurança para pessoas que tão do meu lado (BETEL).  

  

A convivência com as famílias e as crianças foi outro fator apontado nas falas das líderes, 

bem como a dinâmica das relações de ajuda entre os líderes e as famílias assistidas, que traz 
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como consequência o compromisso para com os trabalhos e ensinamentos da PÇc.. Atuando nas 

comunidades com vistas à promoção humana, ofertando suporte às famílias, que vão além das 

ações básicas de saúde (BARATA et al., 2013). Buscando dar apoio e atenção as mães e famílias 

perante a expressão de sentimentos positivos e negativos que os mesmos vivenciam no seu dia a 

dia fortalecendo o vínculo de confiança.   

 

Subcategoria: receptividade das crianças   

 

A receptividade das crianças atendidas foi identificada nas falas transcritas a seguir, pois 

demonstraram aceitação destas através das atividades desenvolvidas pela PCç:  

  

[...] As crianças, que elas são muito receptivas a tudo que você leva, a tudo mesmo, 

uma simples coisa que você leva pra eles é uma felicidade muito grande [...] Eles têm 

um carinho muito grande pelas pessoas da Pastoral, eles veem como um tio mesmo, 

como um parente que está chegando, então eles já têm um carinho muito grande pelas 

líderes (JOSEFA).  

 [...] Quando a gente faz a celebração da vida eles chegam lá com aquelas carinhas de 

alegria [...] Eles chegam trazendo essa alegria (SALOMÉ).  

[...] Você chegar assim na rua e ser reconhecida pela criança que você acompanha que 

vem correndo te dar um abraço é demais, é muito gratificante, não sei nem usar a 

palavra certa o que eles representam pra mim porque é muita emoção, é muito amor 

(MARTA). 

[...] Elas me tratam bem eu sinto elas da família (DALILA).  

 

Para as líderes a interação criança-voluntária é maximizada pelo contato durante as 

ações de trabalhos da PCç.. Os sentimentos envolvidos na relação das crianças e líderes  

envolvem a generosidade, dedicação, comprometimento e sensação de felicidade. Sendo assim, a 

Subcategoria Receptividade das Crianças desvelou que os assistidos acabam estabelecendo 

relações afetuosas com as líderes. À priori, todas as entrevistadas demonstraram gostar muito do 

convívio com as crianças.   
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III – Percepção dos líderes sobre a Pastoral da Criança no passado 

 

Nesta categoria foram elencados quais eram os principais entraves encontrados para a 

realização dos trabalhos no passado, sendo também destacadas falas que evidenciavam quais 

eram as condições sociais e de saúde das crianças. Esta categoria é composta pelas seguintes 

subcategorias: Fatores que dificultavam a realização dos trabalhos no passado e condições 

sociais e de saúde da criança naquela época.  

 

Subcategoria: fatores que dificultavam a realização dos trabalhos no passado 

 

As principais dificuldades relacionadas às atividades de trabalho no passado estavam 

associadas à falta de estrutura física e de recursos financeiros. A falta de alimentação também foi 

identificada como uma das dificuldades presentes no período:   

 

[...] Nossas condições eram muito difíceis [...] Saía com balança e pesava debaixo de 

árvore [...] A celebração da vida era sem estrutura, a estrutura você tinha que estar 

procurando para poder realizar o trabalho [...] Na época mesmo que eu comecei [1999] 

as crianças passavam fome que a gente que não tinha estrutura e as famílias precisam de 

ajuda (SALOMÉ).  

[...] Tinha muita dificuldade da gente não encontrar o espaço porque primeiro a gente 

pesava até debaixo dos paus a gente pedia na casa de amigo perguntava se podia pesar 

lá [...] A gente não tinha fogão fazia o lanche em casa e levava. No dia das reuniões 

mesmo a gente não tinha um local adequado pra reunir a gente reunia numa casa num 

mês no outro mês a gente reunia na casa de outro (ISABEL).   

[...] Pesava embaixo de umas árvores depois que a gente conseguiu essa casa e tinha 

uns pés de goiaba e a gente amarrava a balança, pesava assim a alimentação a gente 

pedia ajuda no açougue, no sacolão e no mais a gente tinha é que levar de casa mesmo 

(MARTA).  

[...] Antes para nós fazermos a merenda a gente juntava às vezes uma amiga dava uma 

abóbora, a outra dava um arroz, a outra dava um macarrão e a gente cozinhava mesmo 

na casa da gente nem gás tinha era fogo de lenha [...] A gente levava a balança e pesava 

na casa de fulana nas áreas, uma a amiga, uma mãe doava a área dela, ou então a sala 

ou a cozinha e um mundo de criança juntava ali e a gente pesava no mês que vem já era 

em outro lugar. Quando começou não foi fácil não, mas valeu à pena (ESTER). 

 

Como forma de contornar os obstáculos citados, as líderes relataram que lançavam mão 

de medidas criativas e da solidariedade de pessoas das comunidades assistidas. Entre as medidas 

destacam-se: a doação de alimentos, cessão de locais (salas, áreas e cozinha) para realização dos 
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encontros e utilização de galhos de árvores para a montagem de balanças para a pesagem das 

crianças.  

Werle (2007) em seu estudo demonstra que a religião cria laços de solidariedade social 

entre as pessoas. Diz ele: 

 

O ideal da religião, como nos sugere a própria etimologia da palavra, tem sido ao longo 

da história, o de “re-ligar” as pessoas com um todo maior, que transcende as suas 

particularidades. "Religar" significa unir as pessoas tanto no sentido de criar vínculos 

com a transcendência (Deus) como no sentido de criar laços de solidariedade social 

entre as próprias pessoas (WERLE, 2007).  

 

As medidas criativas e de solidariedade expressavam a forma como as pessoas das 

comunidades se organizavam e se ajudavam, o que evidencia que a líder mesmo em momentos 

de desafios, conseguia ser capaz de encaminhar soluções para o bem comum. 

Morin (2011) destaca que o prazer encontrado na realização das atividades influi na 

satisfação do trabalhador e na realização de seu trabalho. O sentimento de satisfação também 

surgiu nas falas de algumas líderes durante as entrevistas o que evidencia o prazer das 

mesmas em desenvolver as ações durante a realização dos trabalhos da PCç. mesmo com as 

dificuldades encontradas. 

 

Subcategoria: condições sociais e de saúde da criança no passado 

 

 Freitas (2003) em seu livro “A história social da Infância no Brasil” relata que só no final 

do século XX é que a infância passou a ser uma questão importante para o Estado e para outras 

instituições. A concepção que se tinha antes sobre o tratamento dispensado à criança era de que 

os únicos responsáveis eram os seus pais. O Estado se isentava totalmente desta tarefa e a taxa 

de mortalidade infantil era alta. 

  Na década de 1980, as organizações governamentais e não governamentais passaram a 

realizar campanhas de combate à diarreia infantil e traçaram como objetivo conscientizar a 

população de que a diarreia era um grave problema de saúde pública e que poderia ser 

controlada com eficácia através da reidratação oral. Essas campanhas foram bem-sucedidas e 
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contaram com a participação do: Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da 

PCç., da UNICEF e da Organização Pan-Americana da Saúde, entre outros. Então foram 

promovidas atividades tanto no âmbito dos centros de saúde quanto dentro das comunidades 

orientando as pessoas e ampliando a escala da terapia de reidratação oral para evitar a 

desidratação e morte infantil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1984). 

No início das atividades de trabalho da PCç., a realidade era muita de fome, diarreia, 

desnutrição e morte, como podemos ler nas falas abaixo:  

 

[...] Quando não tinha Pastoral da Criança quantas mortalidade tinha, Quantas crianças 

com problema de diarreia, com vômito, com é anemia, com baixo peso por falta de 

que? Por falta de conhecimento dos pais principalmente das mães né que não tinha 

conhecimento de nada e a partir da Pastoral da Criança que foi vindo esse 

desenvolvimento e como que melhorou. (REBECA). 

[...] Naquele tempo que eu entrei na Pastoral da Criança era muita criança que não 

aguentava assim de 0 a 6 anos, até 1 ano, muita criança que morria a gente tinha até dó. 

Quantas crianças subiam ali no cemitério do outro lado com problema de desnutrição, 

fraqueza, muita fraquinha, família muito carente que não tinha condições. [...] Quando 

não tinha a Pastoral da Criança aqui, era difícil, tinha muita morte de criança, muita 

mesmo naquele tempo que eu entrei na Pastoral da Criança a gente ia visitar a família e 

tinha muito piolho a gente cuidava a gente fazia essas medicinas caseiras, remédio pra 

matar piolho [...] Antes era muita pobreza [...] O povo passava fome demais e agora 

diminuiu mais a fome, diminuiu mais as doenças que tinha (ESTER).  

[...] Antigamente tinha muito problema de diarreia hoje a gente dá graças a Deus que 

não tem mais as mães aprenderam o ensinamento que a gente passou da alimentação, do 

soro caseiro. Então eu acho que hoje essa parte teve uma melhoria (ISABEL).  

 

São causas relativamente comuns de desnutrição, sobretudo na infância: o desmame 

precoce, a higiene precária na preparação dos alimentos, o deficit específico da dieta em 

vitaminas e minerais e a incidência repetida de infecções, em particular doenças diarreicas e 

parasitoses intestinais. A falta de saneamento básico, fome, falta de cobertura de serviços de 

saúde, falta de conhecimento e educação, potencializaram ainda mais o risco dessas crianças 

serem acometidas pela desnutrição e morte (MONTERIO, 2003).  

A PCç. foi um dos primeiros movimentos comunitários desenvolvidos no Brasil com 

intuito de combater a desnutrição e a mortalidade infantil, salvando vidas com ações simples e 

de baixo custo financeiro (ARNS, 2000). A PCç. desde a sua criação, se propôs contribuir para a 

redução dos agravos a que estavam submetidas as crianças brasileiras que viviam na pobreza, 

através da organização de ações básicas de saúde. As ações desenvolvidas enfatizavam os 

cuidados primários à saúde e nutrição. 
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IV – Percepção dos líderes sobre a Pastoral da Criança na atualidade 

 

Esta categoria é constituída por duas subcategorias: fatores que dificultam a realização 

dos trabalhos na atualidade e ampliação das atividades de trabalho da PCç.  

Com o passar do tempo os principais fatores que dificultavam os trabalhos no passado na 

PCç. da Arquidiocese de Diamantina foram resolvidos e ao mesmo tempo outros surgiram.  

Podemos dizer que as condições sociais e de saúde das crianças e das famílias também se 

modificaram ao longo do tempo e que a PCç. ampliou suas ações de trabalho.    

 

Subcategoria: fatores que dificultam a realização dos trabalhos na atualidade 

 

Conforme comentado no passado, os principais entraves eram relacionados à estrutura 

física e a falta de recursos financeiros. Já na atualidade, segundo as entrevistadas, os desafios 

são outros como: falta de compromisso e interesse das famílias, visão assistencialista das 

famílias, falta de voluntários, falta de tempo para realização das atividades e outros fatores.  

As líderes apontaram que algumas famílias não estão compromissadas com as ações 

da PCç, relataram também que algumas famílias passaram a ter uma visão assistencialista: 

  

[...] A gente vai nas casas convida e tudo, mas elas não participam isso também 

atrapalha um pouco [...] Tem famílias que não aceitam, não aceitam não porque não 

sabem o que é a Pastoral e muitas vezes não querem ter compromisso [...] A gente ia 

fazer as visitas e a gente convidava para o dia da pesagem da celebração da vida ela 

(mãe) pergunta o que vocês vão nos dar? [...]. Levam muito para o lado material e 

esquece de quanta coisas que poderiam está aprendendo ali, nem todo material é mais 

importante que o aprendizado então eu acho que nessa parte aí o ser humano em si ele é 

egoísta ele só quer receber (REBECA). 

[...] Agora está um pouco mais difícil, muito mais difícil. As mães não estão querendo 

vim, hoje elas atendem a gente é na rua. Não é mais igual antes que chamava a gente 

para dentro da casa conversava bastante, hoje você bateu no portão, lá no portão mesmo 

te atente e já sai. Tem umas que chama a gente para dentro, tem outras que não 

(DALILA). 

[...] Mas a Pastoral não está me dando dinheiro, não está me dando isso, não está me 

dando aquilo (ESTER).  
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De acordo com a percepção das entrevistadas, a falta de interesse compromete a 

continuidade das ações da PCç. A maioria das líderes relata que diminuiu a participação e que as 

mães estão descompromissadas com as atividades da PCç.. Que algumas mães passaram a 

recebê-las no portão ou na rua. O que pode estar relacionado a melhoria das condições 

socioeconômicas das famílias, ou a uma maior oferta de políticas públicas nas áreas da saúde e 

da educação  

Dentre as políticas de saúde destaca-se a Política Nacional de Atenção à Saúde que 

promoveu um conjunto de estratégias como, por exemplo, a ampliação do Programa Saúde da 

Família que foi um dos responsáveis pela diminuição da prevalência de doenças infecciosas, 

particularmente as imunopreveníveis, e pela redução da mortalidade por diarréia, provocando a 

queda da mortalidade infantil pós-neonatal, além da melhoria das condições ambientais e 

nutricionais e de acesso à infra-estrutura básica por parte da população (MONTEIRO et al., 

2009; BRASIL, 2012). 

Diversos trabalhos têm mostrado uma diminuição em torno de 50%, nos índices de 

prevalência da desnutrição infantil no Brasil. No entanto, dois terços desse declínio se efetuaram 

por intermédio de melhorias na escolaridade materna, ampliação do poder aquisitivo familiar da 

parcela carente, em especial. Além dos avanços no que diz respeito ao acesso à assistência à 

saúde e às condições do saneamento básico. Mas ainda assim, a desnutrição nos primeiros anos 

de vida continua sendo um dos maiores problemas de saúde enfrentados por países em 

desenvolvimento (MONTEIRO et al., 2009)  

Nas últimas décadas, a população brasileira vivenciou transformações sociais 

consideráveis que resultaram em alterações substanciais no seu padrão de saúde e consumo 

alimentar, determinando impacto no decréscimo da pobreza e exclusão social e, 

consequentemente, da fome e escassez de alimentos, com melhoria ao acesso e variedade destes. 

Além da garantia da disponibilidade média de calorias para consumo, embora ainda existam 

cerca de 16 milhões de brasileiros vivendo na pobreza extrema (BRASIL, 2012). 
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Outro aspecto dificultador, apontado por uma líder, foi o fato de muitas mães pensarem 

que a distribuição de leite advinda do “Programa Leite pela Vida”
1
 estava vinculado diretamente 

à da PCç.: 

[...] Muita gente achava que a Pastoral fazia parte do Leite pela Vida só que isso nunca 

foi explicado para as mães que a Pastoral não tem nada a ver com o Leite pela Vida e na 

época eles colocaram na cabeça é isso que eu acho que dessa época que tinha leite eles 

participava mais porque o leite eles não participa mais igual eles participava antes. Vai 

fazer 2 anos que ele acabou e muitas pessoas afastaram da Pastoral não vem mais e aí 

tem gente que chega e pergunta e aí o leite vai voltar quando? Se o leite voltar eu volto 

para a Pastoral, mas eu falo a Pastoral não tem nada a ver com o leite eu sempre explico 

(DALILA).  

[...] As mães só iam à celebração da vida ou nos encontros se recebesse o leite [...] 

Falavam: “Eu não vou não porque eu não consegui o benefício do leite então eu não 

vou” (ISABEL).  

  

A partir dos relatos percebe-se que à época não foi explicado para as mães que a 

distribuição do leite por parte da PCç. advinha de uma parceira com a Secretaria de Estado 

Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de 

Minas (SEDVAN) / Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 

(IDENE), e que esta ação fazia parte do acompanhamento do quadro nutricional das gestantes e 

crianças que eram beneficiárias do referido programa. Segundo as líderes, quando o mesmo 

acabou, em 2015, várias mães saíram da PCç. o que pode evidenciar a visão assistencialista 

apontada pelas demais líderes. 

Outro fator apontado por duas voluntárias foi o surgimento da Estratégia Saúde da 

Família – ESF:  

 

[...] Eles até nos comparam muito com o PSF (ADRIELA). 

[...] Veio o PSF pra ajudar e em uma parte acabou atrapalhando porque às vezes 

falavam que, quem pesasse no PSF não precisava ir pesar na Pastoral e a gente 

precisava deles lá a gente ia pesar, já pesava e avaliava o peso daí pra cá complicou, 

andou atrapalhando às vezes (ISABEL). 

 

 

1 - O Programa  Leite pela Vida é um dos integrantes da Estratégia Fome Zero, foi instituído através da Lei Nº 10.696, de 02 de julho 

de 2003, tendo como objetivos: a) contribuir para o combate à fome e à desnutrição de cidadãos que estejam em situação de vulnerabilidade 

social e/ou em estado de insegurança alimentar e nutricional através da distribuição gratuita de leite; e b) fortalecer o setor produtivo local e a 

agricultura familiar, garantindo a compra do leite dos agricultores familiares, a preços mais justos e fortalecendo a cadeia produtiva 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME, 2011). 
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As ações da PCç. e da ESF. podem e devem ser direcionadas para a soma de esforços. 

Porém, percebe-se nos trechos transcritos que existem lugares onde ocorreram problemas, 

principalmente, relacionados à pesagem das crianças. Uma forma de resolver esse obstáculo 

seria uma ação conjunta no dia da Celebração da Vida para que não ocorram duas pesagens das 

mesmas crianças no mês, assim os agentes comunitários anotariam o peso das crianças nos seus 

relatórios e as líderes anotariam o peso das crianças no caderno do líder. 

Outro fator relatado foi a rotatividade e o número insuficientes de voluntários o que se 

tornou um dos entraves da atualidade. Na percepção das entrevistadas, isso acaba 

comprometendo a continuidade dos trabalhos desenvolvidos com as crianças:  

 

[...] O único problema que eu vejo no trabalho da Pastoral é a questão da rotatividade 

das pessoas, as pessoas elas vêm e capacitam e muitas vezes não têm compromisso [...] 

Número de maior de líderes pra está fazendo esse trabalho também (SALOMÉ).  

[...] Capacitar mais líder pra poder está conversando mais com as pessoas, tinha que ter 

mais líder (DALILA).  

[...] É pessoas voluntárias para estar ajudando poderia ter um número maior de pessoas 

ajudando hoje em dia está difícil encontrar voluntários para poder está compartilhando 

com a gente [...] Por falta de apoio de voluntários da própria comunidade, da própria 

comunidade porque hoje em dia está muito difícil de encontrar pessoas que queiram 

trabalhar gratuitamente, voluntariamente e isso tudo dificulta o trabalho que poderia ser 

maior poderia ter mais pessoas e mais pessoas assistidas não tem por causa de falta de 

voluntários (REBECA).   

[...] Eu vejo assim que está diminuindo líderes então eu vejo assim que está tendo esse 

problema, quando eu entrei a Pastoral era muito rica em líderes desses anos todos só 

tem diminuído então essa é a dificuldades e sinceramente eu não sei o porquê 

(ADRIELA).  

 [...] Hoje nós não estamos podendo oferecer muito mais essas ações por causa das 

dificuldades mesmo da Pastoral é poucas líderes e não estamos podendo atingir muitas 

famílias.  (ISABEL).  

 

Segundo Medeiros (2013) a rotatividade é um problema enfrentado por muitas 

organizações pertencentes à sociedade civil e que traz consigo inúmeras consequências 

como, redução da prestação de serviços contínuos e qualificados pelos voluntários, bem 

como gastos relativos ao recrutamento, seleção e treinamento de um novo voluntário. 

 A alta rotatividade prejudica a realização das ações da PCç., pois quando o líder 

voluntário sai o trabalho pode ser interrompido, ficando as crianças e suas famílias 

sem devido acompanhamento. Nas falas citadas, os mesmos não apontam quais são os 

motivos para não encontrarem pessoas dispostas a serem líderes.  
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Subcategoria: ampliação das atividades de trabalho da Pastoral da Criança 

 

Segundo as entrevistadas, ao logo dos anos últimos anos, outras ações foram 

incorporadas à PCç. sendo estas baseadas na educação, saúde e cidadania. Tendo como foco a 

busca da efetivação e garantia de direitos, assim como em orientações para a prevenção de 

acidentes domésticos. Dessa forma, essas novas ações passam a ser atividades de trabalho dos 

líderes voluntários da PÇc: 

 

Tem mães que ainda até hoje não sabem que elas têm direito numa certidão gratuita do 

filho e as vezes ficam demorando. [...]. Tem uma casa que não tem banheiro, vai lá na 

secretaria faz um pedido, fala sua situação, se for qualquer coisa tira uma foto da sua 

situação, da sua vida e com seus filhos, vai procurar seus direitos [...] Eu chego e visito, 

tem uma panela com um rabo por ali: olha mãe não pode fazer isso [...] Criança 

brincando num barro, numa lama, numa coisa que você vê que ali é podridão mesmo 

então é verme na certa aí eu iria chamar a mãe e falar: você evita um pouco isso aqui 

coloca uma terra, uma areia nisso (MARTA).  

[...] A gente sempre está levando para eles o direito que tem, às vezes foi procurar uma 

consulta e não conseguiu a gente procura mostrar para eles que eles têm esse direito 

dessa consulta [...] A questão de saneamento básico a gente também está sempre 

falando e mostrando pra eles os direitos que eles têm de está cobrando é assim no geral 

a gente acaba agindo de acordo com a necessidade que aquela família está tendo 

naquele momento (JOSEFA).  

[...] Tem a educação, tem a parte da saúde, tem a parte social, todos é envolvido dentro 

das visitas, dentro da Pastoral da Criança. Falo do meio ambiente, da limpeza da casa, a 

limpeza de um terreiro, de uma roupa limpa, alimentação adequada no dia-a-dia, 

tratamento de água, ter uma hortinha dentro de casa (REBECA). 

 

Os trechos relatados mostram que as famílias são constantemente orientadas pelas líderes 

a buscarem seus direitos junto às instituições governamentais. Para Romano e Antunes (2002) 

“As abordagens de empoderamento e de direitos estão presentes nas estratégias e práticas de 

campo das ONGs [...]” estando presentes também na PÇc. 

Durante as atividades de trabalho nas comunidades, os líderes da PCç. encontram um 

grande número de acidentes. No entanto, os mais comuns são os acidentes domésticos: asfixia, 

ingestão de objetos, quedas e queimaduras, engasgos, envenenamentos por medicamentos ou 

produtos de limpeza e afogamentos. O Guia do Líder explica os principais cuidados que se deve 

ter em cada fase de desenvolvimento da criança. Os cuidados com os acidentes domésticos 

devem, então, levar em conta as características mais comuns de acidentes envolvendo bebês, 

como podemos ver: 
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O bebê tenta se movimentar pela casa toda, e a cozinha é o lugar que mais chama a sua 

atenção. Lá é onde a mãe ou quem cuida dele passa muito tempo, e ele encontra coisas 

interessantes para brincar. Por isso, é na cozinha que com frequência acontecem os 

acidentes com a criança. [...] A família deve cuidar para que cabos de panelas fiquem 

virados para dentro do fogão. É preciso muito cuidado com o forno quente, para o bebê 

não encostar-se a ele e se queimar. (Pastoral da Criança, 2017). 

 

Como podemos ver na fala de uma líder entrevistada, durante as visitas domiciliares, as 

mães são orientadas a manterem a atenção redobrada para prevenir e evitar acidentes 

domésticos. Quando pensamos em acidentes domésticos, a palavra principal é prevenção e no 

caso de acontecer algum acidente, deve-se prestar socorro imediato, procurando sempre um 

hospital ou posto de saúde (PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

 

V – Percepção dos Líderes sobre a eficácia das ações da Pastoral da Criança 

 

Esta categoria é constituída por duas subcategorias: promoção e melhoria na qualidade de 

vida na comunidade, e protagonismo social que tratam de partilha de conhecimento, mobilização 

e transformação social.  

 

Subcategoria: promoção e melhoria na qualidade de vida na comunidade 

 

Quanto às ações desenvolvidas pela PCç. nas comunidades, as líderes consideram os 

trabalhos desenvolvidos como eficaz: 

 

[...] É o resultado que a gente vê nas ações que são desenvolvidas [...] É a semente 

plantada que você vai vê o resultado, é gratificante [...] O resultado muitas vezes não é 

rápido, mas você vê aquele resultado ali com muito esforço você vai vendo o resultado 

[...] É visível a diferença, muito visível (SALOMÉ).   

[...] O líder explicando a saúde melhora, as crianças passam a adoecer menos [...] 

Aquela criança estava desnutrida, aquela criança não desenvolvia e foi através da 

Pastoral Criança que a criança mudou (REBECA). 

[...] Resgatar vida, resgatar família as vezes até do álcool já conseguimos [...] Eu te falo 

que salvou vida e continua salvando vida! E se não deixar acabar continua salvar vida 

(MARTA).  

 



 

55 

 

A PCç. em função de suas ações de trabalho tem ajudado a melhorar a realidade de 

muitas famílias e de muitas comunidades, a partir do acolhimento e das orientações oferecidas 

pelos líderes voluntários. A prática educativa da PCç. é pautada na busca conjunta, na qual todos 

são sujeitos, visando à conscientização e a transformação da realidade de líderes e mães. Como 

destaca Martins: 

 

Desenvolvimento local propõe que um processo efetivo de desenvolvimento pode 

surgir de forma sustentável, contínua e endógena por meio da participação ativa, 

cooperada e solidária dos vários agentes da comunidade. Nesse contexto, entende-se 

que desenvolvimento significa um processo contínuo de melhorias para uma 

comunidade, não somente nos aspectos econômicos, como também sociais (diminuição 

de desigualdades, melhorias na saúde, educação, cultura e demais indicadores sociais). 

Isto é, desenvolvimento significa melhoria das condições de vida de uma comunidade 

(MARTINS, 2003). 

 

O informativo especial do ano de 2008 “Promovendo a vida plena para todas as 

crianças”, produzido pela entidade, usa títulos como “A partilha que salva” e “Transformação 

Social” para definir a ação da PCç.. “A partilha do conhecimento ajuda a promover o 

desenvolvimento integral da criança e a melhoria da qualidade de vida das famílias” 

(PASTORAL DA CRIANÇA, 2008).  

Essa partilha do conhecimento e essa transformação social podem ser vista através da 

luta coletiva para a implementação de políticas públicas, como também em mudanças na vida da 

pessoa, seja líder ou mãe. Destacamos aqui as falas das líderes:  

 

[...] A Pastoral que cuida daqueles que os governantes não olham por mais que façam 

campanha [...] A Pastoral luta por aqueles que estão sem voz, que estão sem força [...] 

A Pastoral acolhe a tudo e a todos, independente de raça, de cor, de religião e que só 

quer o bem pra todos (ADRIELA).  

[...] Então muitas vezes não só aquela criança que esta sendo assistida mas as outras que 

são mais de idade também. Tudo já vai mudando dentro da família a maneira deles vê, a 

maneira deles agir muda tudo (REBECA). 

[...] Ela busca é a evangelização das famílias, é a questão da saúde, da cidadania, 

porque Ela age num todo, na cidadania, na evangelização, na saúde e educação [...] É 

devagar que a gente vai agindo na vida das pessoas a Pastoral da Criança é muito 

importante na vida das famílias principalmente na vida das crianças [...] Eu acredito que 

um trabalho muito importante na comunidade porque assim a gente vê a mudança na 

vida das famílias [...] A gente consegue agir num todo na vida da família, é 

evangelização, na vida social, o cuidado com os filhos, higiene, os direitos que a gente 

passa, faz com que as famílias conheçam então eu acho que é uma das pastorais da 

igreja que eu acredito que a mais completa (JOSEFA). 
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As líderes entrevistadas acreditam que as ações de trabalho na PCç. contribuem para que 

as pessoas se transformem e transformem a realidade das famílias assistidas. As líderes dizem 

reconhecer mudanças na qualidade de vida das pessoas depois que passam a ser acompanhadas 

pela PCç. e ponderam que essas mudanças ocorrem devido à sua intervenção.  

 

Subcategoria: protagonismo social 

  

Além de atuar de forma preventiva na saúde das gestantes e das crianças de até seis anos 

de idade a PCç. atua diretamente nas comunidades carentes seja fomentando e gerando 

mudanças, ou sociais combatendo situações adversas a partir de ações de educação e cidadania 

que procuram diminuir os agravos socioeconômicos (PASTORAL DA CRIANÇA, 2007). 

O tema participação em espaços decisórios têm feito parte das capacitações destinadas 

aos líderes e das ações da PCç. Sendo assim, espera-se como resultado dos ensinamentos da 

PCç. o aumento da capacidade dos líderes, famílias e da comunidade ao definirem, analisarem e 

atuarem para a resolução dos seus próprios problemas através da aquisição de habilidades para 

responder aos desafios da vida em sociedade (PASTORAL DA CRIANÇA, 2017). 

Em suas falas as líderes entrevistadas relatam que vêm atuando em espaços decisórios no 

campo cível, além de atuarem em outras funções na própria PCç.: 

 

[…] Participo do Conselho Regional do Governo Estadual, na saúde, na cultura e na 

educação […] fiquei sendo presidente da associação de mulher de Capelinha umas 4 

vezes e agora eu sou secretária da associação de mulher, e sou conselheira da merenda 

escolar do município e sou do colegiado da escola estadual (ESTER). 

[…] Sou  líder e brinquedista também […] Capacitadora ação de Brinquedos e 

brincadeiras (SALOME); […]  Já fui coordenadora de comunidade e já fui 

coordenadora de ramo (ADRIELA); […]  Sou capacitadora é do Guia do líder 2007 e 

brinquedos e brincadeiras (MARTA). 

 

A presença dos líderes voluntários da PCç. em outros espaços decisórios amplia o sentido 

de participação dentro da comunidade, pois “a participação da comunidade está sendo, hoje, 

revista como poderoso instrumento para o desenvolvimento local” (KLIKSBERG 2003). Neste 

contexto, a metodologia participativa da PCç. busca colocar os líderes e as famílias no processo 

de definição de prioridades, buscando encontrar soluções para seus próprios problemas e serem 
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agentes ativos no processo de participação social, visando o aumento do controle sobre a vida 

por parte de indivíduos, famílias e comunidade. 
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6     CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O objetivo da pesquisa foi identificar as percepções atribuídas pelos líderes voluntários 

às atividades de trabalho desenvolvido na PCç. na Arquidiocese de Diamantina/MG. De acordo 

com a metodologia proposta nesta pesquisa, as análises e discussões das falas obtidas a partir das 

entrevistas realizadas com as líderes da PÇc. foram agrupadas em categorias e subcategorias. As 

categorias foram apresentas da seguinte forma: motivação para a permanência na PCç.; relação 

dos líderes com as famílias e com as crianças assistidas; percepção dos líderes sobre a PCç. no 

passado; Percepção dos líderes sobre a PCç. na atualidade e Percepção dos Líderes sobre a 

eficácia das ações da PCç..  

 Na categoria motivação para permanência na PCç. foram identificados valores altruístas 

presentes nas falas das lideres como: “amor ao próximo” e “ajudar ao próximo e sentimentos de 

satisfação pessoal, espiritual e social bem como mudanças pessoais vivenciadas após a entrada 

na PCç.. Tais mudanças evidenciam que as atividades desempenhadas na PCç. provocam nas 

líderes a sensação simultânea de provimento a si e ao próximo; e que apesar de estarem 

propícias à melhoria da qualidade de suas vidas, a permanência na PCç. não se dá unicamente 

em função de benefícios próprios, e, sim, com vistas ao coletivo e à justiça social.  

 Na categoria relação dos líderes com as famílias assistidas fica evidente nas falas das 

líderes entrevistadas que a boa receptividade das famílias e das crianças acompanhadas geram 

momentos de bem estar e gratificação, logo fortalecendo a interação social e o vínculo 

comunitário. Que a generosidade, dedicação, comprometimento e sensação de felicidade são 

sentimentos que permeiam a relação família, crianças e líderes, fortalecendo, portanto, o vínculo 

de confiança. Além disso, com a continuidade das ações da PCç., vínculos de amizades são 

criados entre as líderes e as famílias o que favorece ainda mais a receptividade ao trabalho 

desenvolvido.  

 Nas categorias percepção dos líderes sobre a Pastoral da Criança no passado e na 

atualidade, foi relatado que no passado os principais entraves encontrados eram decorrentes da 

falta de recursos materiais e financeiros e que para superá-los, as líderes contavam com a 

solidariedade dos membros das comunidades ou utilizavam a criatividade para realizarem suas 

ações. Já no presente, as principais dificuldades relatadas estão relacionadas à falta de 

compromisso, interesse e visão assistencialista das famílias, No que tange os líderes: o menor 

número de voluntários acarreta uma redução dos acompanhamentos de crianças e famílias, e que 

a alta rotatividade tende a causar descontinuidade do trabalho, desfavorecendo a expansão das 

atividades da PCç. 
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 No começo das atividades da PCç. no território estudado, o quadro demonstrava muita 

diarreia, desnutrição e morte, eram causas marcantes que estavam relacionadas principalmente à 

falta de saneamento básico, fome, falta de cobertura de serviços de saúde. Outros pontos 

negativos como falta de conhecimento e baixa escolaridade das mães também foram apontados. 

E ao compararem as atividades de trabalho realizadas entre os anos de 1990 a 2017 com as 

existentes na atualidade, as líderes ressaltaram que o sucesso alcançado pelas ações da PCç. se 

deu pela motivação e disposição dos voluntários envolvidos em cumprirem os objetivos 

estabelecidos (combate a desnutrição e mortalidade infantil) e que vencida esta batalha inicial, 

hoje, se veem envolvidos em ações que buscam a conquista dos direitos e da cidadania. 
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Apêndice A 

 

Trechos destacados para a elaboração de categorias e subcategorias em relação às entrevistas 

com os líderes voluntários da Pastoral da Criança. 

 

Categorias de 

análise 

 Subcategorias de análise e trechos destacados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Motivação para 

a permanência na 

Pastoral da 

Criança 

Subcategoria: motivos atribuídos a permanência 

Me identifiquei com o trabalho/ Eu me identifiquei com a Pastoral  

Ajudar as pessoas/Ajudar ao próximo 

Amor ao próximo 

Eu gosto de ajudar  

Por amor ao trabalho 

Faço porque eu gosto/ Faço com gosto 

Gosto muito de estar junto ali com a comunidade  

Convivência com as crianças/ Lidar com crianças/ Identificando 

com as crianças  

O que motiva é lidar diariamente com as crianças  

Brincar com eles um pouquinho  

Aquelas pessoas ensinam  

Fazer mais por elas  

O amor que a gente tem por essas crianças  

A dedicação que a gente tem por elas  

eu sinto elas da família/Como se fosse a minha família  

Trabalho que faço com muita força de vontade 

Carinho por eles de filho  

Querer dividir o que você aprendeu 
 

Subcategoria: transformação pessoal  

Ter meu ensino médio  

Melhorei muito minha depressão  

Foi o que me levantou  

Eu estava muito desorientada  

Eu era muito ignorante 

Melhora minha autoestima 

Pensava mais em mim 

Sou mais ativa  

Passei a ser uma pessoa mais vivida  

Me tornei uma pessoa melhor 

Mudança de vida 

Hoje eu consigo ver as coisas de maneira mais clara 

Foi o que me levantou  

Eu me achava acomodada  

Eu fui bem capacitada [empoderamento]  

Eu era uma pessoa muito caseira/ Ficava dentro de casa não saia 

para nada   

Não sabia lidar com as pessoas  

Adquiri confiança  

Transformação na minha vida  

Respeito para com o outro  
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Crescimento da gente  

Eu posso e quero melhorar  

Eu sinto feliz  

Aprendi a conviver com meus filhos  

Pra crescimento da gente  

Faz a pessoa viver  

Crescendo espiritualmente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Relação dos 

líderes com as 

famílias e com as 

crianças assistidas  

 

 

 

 

 

Subcategoria: relações interpessoais com as famílias 

Escutam e colocam em prática  

Ficou [mãe ficou] muito satisfeita 

[mães tem] Carinho muito grande pelas líderes 

Muitas mães gostam  

Tem boa aceitação  

Tem mãe que agradece 

Amizade  

Eles se abrem, eu me abro 

Família tem esse costume de receber 

Famílias que recebem a gente muito bem/ Sempre fui bem 

recebida  

Gosta do trabalho [da Pastoral] 

As pessoas aceitam 

Recebe a gente muito bem 

A família confiou  

Se abrem sobre a vida deles  

As próprias pessoas procuram  

Fala que a visita da gente melhorou eles 

As mães se divertem [Celebração da Vida]  
 

Subcategoria: receptividade das crianças 

Muito receptivas 

Chama de tia 

Sorriso da Criança 

Satisfação deles  

Chega trazendo essa alegria 

Vem correndo te dar um abraço 

Te recebe bem 

Ser reconhecida pela criança 

As crianças gostam muito 

Chega trazendo essa alegria 

Elas me tratam bem 

Tem um carinho muito grande pelas líderes  

Como um parente que está chegando 

As crianças se divertem muito [Celebração da vida] 
 

 

 

 

 

 

Subcategoria: fatores que dificultavam a realização dos 

trabalhos no passado 

Não tinha estrutura 

Não tinha local adequado 

Pesava embaixo de árvore 
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III – Percepção dos 

líderes sobre a 

Pastoral da 

Criança no 

passado   

 

A gente não tinha fogão 

Era fogão de lenha 

A gente cozinhava  

Levar [alimentos] de casa mesmo 

Uma dava o arroz, uma dava o feijão 

Lona para forrar o chão 

Quando começou não foi fácil não 

Não tinha lugar para fazer a Celebração da vida  

Levava a balança e pesava na casa [da família]  

Famílias não sabiam escrever  

 

Subcategoria: condições sociais e de saúde da criança no 

passado 

Não tinha Pastoral quanta mortalidade tinha 

Problemas de desnutrição, fraqueza 

Os meninos eram tudo assim desnutrido  

Antes era muita pobreza 

Criança que não agüentava [morria]  

Muita morte de criança/ Muita criança que morria  

Tinha muito piolho 

Menino cheio de gás 

Era magrinho, muito magrinho 

Problema com diarréia 

Criança a beira da morte 

As condições [de vida] eram bem difíceis 

Muita morte tanto aqui quanto na roça  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Percepção dos 

líderes sobre a 

Pastoral da 

Criança na 

atualidade 

 

Subcategoria: fatores que dificultavam a realização dos 

trabalhos na atualidade  

Famílias que não valorizam tanto o trabalho  

As mães participavam mais/ Elas não participam  

Muitas mães deixaram de vim/ As mães não estão querendo vim 

Atende a gente na rua  

As mães atendiam melhor as líderes  

Não estão levando a Pastoral a sério  

A gente conversa uma coisa aqui e eles vão fazer uma coisa 

diferente lá  

Não quer saber de alimentar o filho  

Não quer ter compromisso  

Ganhar tudo na mão 

O que vocês vão me dar 

Só quer receber 

A pastoral não está me dando dinheiro  

Lava muito pro lado material  

Se o Leite voltar eu volto  

Tinha o leite elas participavam mais  

Acabou o leite e muitas pessoas se afastaram da Pastoral 

Dificuldade de tempo 

Dificuldade financeira  

Falta de líderes/Poucas líderes 
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Diminuindo líderes 

Falta de voluntários/Encontrar voluntários  

Trabalho voluntário hoje é muito difícil 

As coisas vem ficando mais difícil 

Rotatividade 

Falta de apoio 

Diminuíram as crianças 

Capacitar mais líder 

Não tá podendo atingir muitas famílias 

Trabalho que podia ser maior 

Numero maior de famílias assistidas 

A Pastoral era rica em líderes  

Andava muito para chegar de uma casa na outra 

A gente encontra muita dificuldade pra gente poder fazer esse 

trabalho  

A gente tem dificuldade de reunir  

Dificuldade de trazer as crianças para a Celebração da Vida   

Já não vem muito igual vinham antigamente  

Não vê a Pastoral como antigamente  

 

Subcategoria: ampliação das atividades de trabalho da 

Pastoral da Criança   

Acidentes caseiros [prevenção] 

Aulas pra adultos 

Trabalhos artesanais  

Não sabem o que eles tem de direito/ Eles não sabem o direito que 

eles tem 

Direito do seu filho entrar na escola  

Não sabem cobrar o direito deles  

Vai procurar seus direitos 

Direitos que eles tem 

Tem direito e não tem conhecimento  

Falo do direito deles/ Eu procuro falar de direito   

Cobrar o direito deles  

Lixo que vai acumulando  

Meio ambiente  

Questão de saneamento básico  
 

 

 

 

 

V – Percepção dos 

Líderes sobre a 

eficácia das ações 

da Pastoral da 

Criança 

 

Subcategoria: promoção e melhoria na qualidade de vida na 

comunidade 

Cuida daqueles que os governantes não olham  

Resultado que a gente vê  

O líder explicando a saúde melhora  

É visível a diferença  

Vem aquela modificação 

Acompanha a família inteira  

Age num todo na vida da família  

Tudo vai mudando dentro da família  

Devagar a gente vai agindo na vida das pessoas  

Trás benefícios assim para as mães  
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Vê a mudança na vida das famílias  

Consegue agir num todo na vida da família  

Um trabalho de formiguinha  

Pastoral da Criança Levanta a pessoa [a família] 

Resgatar vidas  

É vida que a gente tá salvando/ Salvar vidas/ Valoriza a vida/ 

Acreditar na vida/ Salvou vida e continua salvando   

Agir diretamente na vida de uma criança/ Agir diretamente na vida  

Criança recuperada  

Precisam de ajuda  

Só quer o bem para todos  

Resgatar famílias as vezes até do álcool  
 

Subcategoria: protagonismo social  

Conselho Regional do Governo Estadual na saúde, na cultura e na 

educação 

Conselheira da merenda escolar no município  

Colegiado da escola estadual  

Conselho de Saúde 

Associação da mulher  

Coordenadora de Ramo 

Coordenadora de Comunidade  

Brinquedista  

Capacitadora  

Multiplicadora  

Ensinando as mães e as crianças artesanato  

Saúde bucal [capacitadora]  
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Apêndice B 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: "Significações 

atribuídas ao Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica por 

profissionais de Equipes de Saúde da Família da Região de Saúde de Pirapora/MG”, em 

virtude de ser Líder Voluntário, podendo, assim, fornecer informações da Pastoral da Criança na 

Arquidiocese de Diamantina/MG. A pesquisa será realizada pelo pesquisador Marcos Adriano 

da Cunha, aluno do curso de Pós-Graduação do Mestrado Saúde, Sociedade e Ambiente da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e sob orientação da 

Professora Doutora Nadja Maria Gomes Murta e coorientação da Professora Doutora Silvia 

Regina Paes, docentes do Programa de Mestrado Profissional em Saúde, Sociedade e Ambiente 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.   

 

A sua participação não é obrigatória, sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com 

o pesquisador, com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM ou 

com a Pastoral da Criança na Arquidiocese de Diamantina/MG. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é: Identificar, analisar e desvelar as percepções atribuídas pelos 

líderes voluntários que atuam na Pastoral da Criança na Arquidiocese de Diamantina/MG a suas 

atividades de trabalho. 

 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: prestar 

informações sobre como tem sido participar da Pastoral da Criança na Arquidiocese de 

Diamantina/MG e as suas considerações sobre as atividades de trabalho na atualidade, 

comparativamente com as atividades realizadas entre os anos 1990 e 2017. 
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Os riscos associados à pesquisa podem ser classificados como mínimos, mas será necessário que 

você disponibilize um horário, à sua escolha, para participação do estudo. Esses riscos serão 

minimizados pelos seguintes procedimentos: as informações coletadas serão utilizadas somente 

para fins científicos; sua identidade não será revelada em nenhuma etapa do estudo, sendo 

mantido o sigilo. 

 

Os benefícios relacionados com a sua participação poderão ser: Espera-se que a pesquisa 

identifique como tem sido a atividade de trabalho dos líderes voluntários que atuam na Pastoral 

da Criança na Arquidiocese de Diamantina/MG, nos últimos 27 anos. 

Tem-se a expectativa de que os resultados da pesquisa colaborem para um melhor entendimento 

das ações de cidadania, educação e saúde nas comunidades, como também contribuir para o 

fortalecimento da Pastoral da Criança na Arquidiocese de Diamantina/MG. 

 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em assembleia da Pastoral da Criança na 

Arquidiocese de Diamantina/MG, com a presença dos coordenadores de ramo (paróquias), bem 

como haverá divulgação de produções científicas, mas sempre garantindo o anonimato dos 

sujeitos da pesquisa. A sua participação, bem como a de todas as partes envolvidas, será 

voluntária, não havendo remuneração para tal.  

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 

qualquer momento. 

 

Pesquisador: Marcos Adriano da Cunha  

Endereço: Rua Evandro César Cruz, 074 - Casa, Bairro: Rio Grande, CEP: 39.100-000, 

Diamantina/MG 

Telefone: (38) 9 9996-6774, (38) 9 9931-0516  

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e 

aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante 

o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

  

Nome do sujeito da pesquisa: _________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _____________________________ 
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__________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@ufvjm.edu.br
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Apêndice C 

 

Roteiro de entrevista para a participação dos líderes na pesquisa. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA OS LÍDERES 

VOLUNTÁRIOS DA PASTORAL DA CRIANÇA. 

 

Se tratando de uma pesquisa qualitativa, o roteiro a seguir possui papel norteador podendo, por 

conseguinte, a entrevista ser realizada de acordo como as necessidades surgirem. Ressalta-se que 

o pesquisador compromete-se a seguir as diretrizes e normas presentes na Resolução CNS 

466/12. 

 

Nome:______________________________________________ Idade:____                                   

 

Sexo: ________Estado civil: ______________ Escolaridade:___________________ 

 

Atuação: ____________________________________________________________ 

 

Local de Residência: ___________________________________________________ 

 

Como você conheceu a Pastoral da Criança? 

 

Como você chegou a Pastoral da Criança? Quando você começou a trabalhar na Pastoral da 

Criança? Como surgiu a proposta de fazer parte da Pastoral da Criança? 

 

O qual sua função na Pastoral da criança? Você já despenhou alguma outra função? 

 

Quantas horas você dedica por dia ou semana à Pastoral da Criança? 

 

O que motiva você a atuar como voluntário na Pastoral da Criança?  

 

Você possui trabalho formal?  

Como você concilia suas tarefas diárias e o trabalho na Pastoral da Criança? 

 

Como você se define antes e depois da Pastoral da Criança? O que a Pastoral contribui na sua 

vida? 

 

O que você aproveita dos ensinamentos da Pastoral para a sua vida pessoal?  

 

Que benefícios você busca com o trabalho na Pastoral da Criança? Qual a Importância deste 

trabalho para você? 

 

Como eram as condições de trabalho quando você entrou? E agora? 

 

Como a população recebia os líderes? E agora? 

 

Você considera que a Pastoral da Criança contribuiu e/ou tem contribuído para a melhoria da 

saúde das crianças e famílias que são acompanhadas pelos Líderes? Como? 
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Na sua opinião o que motiva os líderes que trabalham na Pastoral da Criança? 

 

Como foi sua formação inicial na Pastoral da Criança? No guia do Líder? 

 

Em relação à formação contínua como acontece ou acontecia? Na sua opinião existe algum 

aspecto na formação da pastoral da Criança que precisa Melhorar? 

 

As capacitações da Pastoral da Criança falam muito sobre transformação. Houve alguma 

mudança em sua vida depois que você passou a participar da Pastoral da Criança?  

 

Como os aspectos religiosos como a mística, a caridade, a dádiva ou outros influenciam na união 

e motivação do trabalho dos Líderes? Fale a respeito. 

 

Para você o que significa a Pastoral da Criança?   

 

Nas suas visitas domiciliares, você conversa com a família sobre o que? 

 

O que as Crianças e as Famílias acompanhadas representam para você? 

 

Como as Crianças e Famílias veem a Pastoral da Criança?  

 

Quais as dificuldades que você encontra para realizar o seu trabalho na Pastoral da Criança? 

 

Quais as facilidades que você encontra para realizar o seu trabalho na Pastoral da Criança? 

  

O que a Pastoral pretende através das ações desenvolvidas com as famílias? O que a Pastoral 

contribui para a comunidade e para as famílias? 

 

Você acha que os líderes da Pastoral da Criança atuam na promoção da vida em comunidade?  

 

Em caso de resposta afirmativa, que ações do dia-a-dia você destacaria como importantes? Em 

caso de resposta negativa, por quê? 

 

Você participa de algum tipo de espaço decisório na sua comunidade?  

 

Por qual motivo você sairia da Pastoral da Criança? 

  

Do que você mais sentiria falta se não atuasse na Pastoral? 

 

Vamos imaginar que eu não saiba nada da Pastoral da Criança como você explicaria pra mim o 

que é Pastoral da Criança? 

 

O que mais gostaria de relatar sobre a sua atuação na Pastoral da Criança? 
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Anexo 

 

 

 



 

76 

 

 
 

 

 



 

77 

 

 
 

 

 



 

78 

 

 
 

 

 



 

79 

 

 
 

 



 

80 

 

80 

 

 


