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• INTRODUÇÃO

A década de 80 foi marcada pelo processo de redemocratização e pela ampliação

dos direitos sociais. Durante este período, a concepção de "direitos" foi incorporada

ao debate político e ao reordenamento jurídico em curso no Brasil. A Constituição

de 1988 converteu todos os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

da ONU em direitos legais. No entanto, permanece o hiato entre a formalidade da lei

e a sua aplicação, entre a lei e a consciência social para a cobrança e prática dos

direitos.

Do ponto de vista econômico, a década de 80 foi considerada como "década

perdida" e, particularmente no Brasil, a situação econômica levou ao aviltamento

das condições de vida da maior parte da população, como revela recente pesquisa

do Banco Mundial que aponta o país como o pior do mundo em distribuição de

renda. Dados de 1990 da Cepal demonstram a evolução crescente da pobreza na

América Latina desde a década de 70, chamando a atenção o percentual de 50%

menores de 18 anos no total de pessoas consideradas pobres (183 milhões). Esses

índices alertam para as dificuldades de superação da pobreza e reforçam a noção

de que é imprescindível a incorporação de políticas sociais eficientes que

respondam às necessidades de assegurar igualdade e justiça social para os setores

pauperizados, ao lado de medidas mais estruturais que modifiquem o modelo

econômico concentrador e excludente.

Essa necessidade é particularmente importante num contexto de política econômica

de ajuste e diante da presença marcante do discurso de modernização do Estado

que enfatiza o limite financeiro para a intervenção social.

Uma das manifestações mais visíveis dos efeitos da pobreza sobre a população de

baixa renda é o número de crianças que saem de suas casas para trabalhar,

complementando ou muitas vezes constituindo integralmente o orçamento familiar e

a existência de crianças que têm na rua seu espaço principal de socialização pois,

não voltam mais às suas casas e evadem-se da escola. Há uma clara relação entre
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o processo de pauperização e o surgimento de diversas estratégias de

sobrevivência por parte dos grupos de crianças e jovens mais vulneráveis.

o Brasil apresenta um quadro contraditório no que se refere aos direitos da criança

e do adolescente. Por um lado, apresenta índices alarmantes de violência contra

esse segmento expresso nos extermínios por grupos de justiceiros e por policiais,

pela violência praticada pela própria família, na expulsão da escola do contigente

que mais dela necessita e na exclusão da maioria das políticas sociais básicas que

não acolhem os "meninos de rua". Por outro lado, o país é apontado pelos

organismos internacionais como detentor de uma das mais modernas legislações de

proteção do mundo: o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, cujas raízes

mais próximas remontam à Convenção sobre o Direito da Criança (ONU, 1989). As

discrepâncias são evidentes: a distância existente entre a norma e a sua aplicação

e a contradição entre a coexistência de direitos de cidadania assegurados e um

processo de negação desses mesmos direitos.

Embora tenha seus direitos assegurados pela lei, a situação da infância tem piorado

no Brasil e em São Paulo, como atestam pesquisas recentes' . O quadro de miséria

em que se encontram as crianças não conseguiu ser revertido com as políticas

compensatórias e a situação tende a piorar em decorrência da diminuição dos

investimentos nas áreas sociais. Daí a importância de empreendermos a análise

dos desafios enfrentados por políticas sociais comprometidas com as exigências de

maior justiça social e de garantia de direitos.

Até a aprovação do ECA as políticas dirigidas à infância e à adolescência eram

elaboradas pela esfera federal, cuja concepção da questão deu origem a diferentes

modelos de atendimento. Assim, o "problema do menor" variou de uma questão de

polícia a uma questão de carência, corroborando políticas com abordagens

repressivas e assistencialistas ineficazes quanto aos seus objetivos. A partir da

Ipesquisa do SEADE de 1993 sobre condições de vida da região metropolitana de São Paulo revelou que: a)
aproximadamente uma em cada cinco famílias com criança e/ou adolescente tem renda familiar inferior ou igual a um salário.
minimo; b) 7% das famílias com jovens registrou a saída de pelo menos um de seus membros, por motivos que não envolvem
casamento, trabalho ou estudo, sendo que a proporção de mulheres menores de 18 anos que deixaram a casa é cerca de duas
vezes superior à registrada entre os homens; c) as crianças e adolescentes pertencentes às familias pobres, dificilmente terão
oportunidades de ascensão social, tendendo a reproduzir as precárias condições de vida a que estão submetidos os pais. Dados
recentes do IBGE apontam que 64% das crianças do país são pobres (definida a condição de pobreza a de famílias com renda
até dois salários minimos).

~I
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década de 80, o problema começou a ser concebido como uma questão de

cidadania, requerendo ações que considerassem as crianças e os jovens como

sujeitos detentores de direitos. Naquele momento entravam na cena pública os

"Projetos Alternativos Comunitários" implementados por ONGs, apresentando novas

possibilidades para o atendimento, mais adequadas às necessidades de

socialização e educação das crianças e jovens em situação de risco pessoal e

social.

Nessa dissertação analisamos o contexto político e social em que se desenvolveu o

paradigma de direitos pela esfera social e como se deu a sua incorporação pela

agenda das políticas públicas do Estado de São Paulo através da constituição da

Secretaria do Menor em 1987.

Uma das principais razões para a criação de uma instituição paralela à existente

(Secretaria da Promoção Social) foi a de tentar evitar os problemas decorrentes da

implantação de um modelo inovador de política em uma estrutura fundada no

paradigma assistencialista-repressor.

Pretendemos, desse modo, resgatar o processo de formulação da política social

dirigida à infância e à adolescência implementada pela Secretaria do Menor, a qual

possibilitou a introdução do novo paradigma de direitos na esfera do Estado,

analisando os principais obstáculos políticos, institucionais e legais encontrados

para a sua viabilização, bem como as diferenças que conseguiu imprimir no modelo

de política.

Para que possamos caracterizar as mudanças introduzidas pela política da

Secretaria do Menor reconstituímos, no primeiro capítulo, sua antecedente: a

Política Nacional de Bem-Estar Social (PNBM) ancorada no paradigma

assistencialista-repressor, apresentando sua concepção do "problema do menor", o

conteúdo programático, os objetivos, o arcabouço legal e as estratégias utilizadas

para a legitimação do modelo dominante de institucionalização de crianças e jovens

em agências de controle.
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No segundo, discutimos a implementação da PNBM, demonstrando sua adequação

ao padrão de política social desenvolvido pelo regime militar, tecendo

considerações acerca do sistema de proteção social brasileiro e como esse se

articulou com o modelo de atendimento às crianças e jovens através da criação da

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM e suas agências

executoras: as Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor - FEBEM.

Apresentamos, ainda, a ineficácia da política de contenção em instituições fechadas

e a construção da política de garantia de direitos na transição democrática.

A criação do paradigma de garantia de direitos pela sociedade civil organizada é

abordada no terceiro capítulo. Nele analisamos a atuação dos movimentos sociais e

das Organizações Não-Governamentais na implementação de projetos alternativos

às políticas oficiais para o atendimento às crianças; a mobilização para a defesa de

direitos e as pressões junto ao governo federal para a realização de mudanças na

PNBM e as lutas empreendidas para a conquista e extensão dos direitos na

Constituição de 1988.

No quarto capítulo é discutida a incorporação do modelo de política criado pela

sociedade civil organizada pelo governo de São Paulo, através da história da

criação da Secretaria do Menor. Nele são discutidas as razões que motivaram a

instituição de uma agência paralela à Secretaria da Promoção Social -

historicamente responsável pelas políticas de assistência à infância e à

adolescência -, o processo de formulação e implementação da política inovadora e

o processo de construção desse novo modelo através da análise de seus

programas, métodos, estratégias, financiamento, diretrizes e metas. Para

compreender esse modelo, apresentamos uma análise do processo, expondo quais

foram os avanços em relação às políticas anteriores e os limites de sua atuação
~

comparados com os marcos tradicionais da gestão das políticas sociais brasileiras.

No quinto, discutimos os obstáculos enfrentados para a consolidação definitiva da

política inovadora no âmbito do governo do Estado, particularmente, analisamos a

falta de planejamento integrado na administração pública para que as mudanças se

processassem em rede e a incorporação da FEBEM (antes ligada à SPS) pela
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Secretaria do Menor para a realização de mudanças que possibilitassem adequar a

Fundação ao novo ordenamento jurídico (ECA). Em relação a essa vinculação

discutimos os motivos pelos quais'não se conseguiu estender a concepção de

garantia de direitos àquela Fundação, demonstrando como as relações conflituosas

entre a Secretaria do Menor e outras agências (públicas ou não), bem como a

incapacidade de coordenação e negociação desses agentes, acabaram por

determinar o fim da Secretaria do Menor.

Os métodos utilizados para empreender a pesquisa foram basicamente a utilização

de fontes documentais oficiais e entrevistas estruturadas com os agentes

formuladores da política, além, da pesquisa bibliográfica sobre infância,

adolescência e políticas sociais.

O interesse por esse tema surgiu com minha atuação como Educador de Rua na

Secretaria do Menor no Programa Casa Aberta de Moema (1987-1989). No

processo, pude conviver com crianças e jovens em situação de rua e contribuir na

criação de métodos sócio-pedagógicos condizentes com a condição de cidadãos

que exigiam respeito, dignidade e confiança. Daí minha convicção sobre a

viabilidade da política humanista que se tentava implementar.
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1. POlÍTICA NACIONAL DE BEM-ESTAR DO MENOR - PNBM

Com base no referencial proposto por VERGARA (1992: p.131), podemos

estabelecer a seguinte periodização baseada em mudanças paradigmáticas que

ocorreram nas diferentes proposituras de políticas públicas para crianças e

adolescentes, desde a década de 30, no Brasil: a) correcional-repressivo; b)
assistencialista; c) humanista.

Acrescentaríamos, ao primeiro período, o caráter assistencialista presente desde a

década de 30 - embora não fosse o aspecto predominante-, e o aspecto repressor

para o período seguinte, já que este marcou profundamente a atuação da política,

como verificaremos adiante. Embora cada um destes períodos possuísse

componentes que o caracterizaram mais fortemente, delimitando seu caráter

predominante, verifica-se, em cada um deles a presença de elementos constitutivos

do outro. Desse modo, nossa conceituação assume as seguintes características

paradigmáticas: a) correcional - repressivo e assistencialista (1930 - 1964); b)

assistencialista e repressor (1964 - 1988); c) humanista ou garantia de direitos

(1988).

Apesar de os elementos assistencialistas e repressores já estarem presentes desde

a primeira formulação, optamos pela separação entre o primeiro e o segundo

períodos, pois isso nos ajuda a caracterizar a incipiente constituição de uma política

social (1930-1964), daquela política em que se consolida um sistema articulado em

nível nacional de atendimento à infância e adolescência (1964 em diante).

Na primeira fase, que se inicia com a República Nova, o Estado passa a assumir a
"proteçõo" e o atendimento à infância através da criação de estabelecimentos

oficiais e de colaborações financeiras de associações religiosas e leigas, as quais

2 A tendência predominante no Brasil até o [mal da década de 30 da assistência ao menor foi a abordagem caritativa e
filantrópica realizada por ordens religiosas e entidades beneficientes. Na década de 20 o Estado empreendia a caridade
oficial de forma dispersa e desorganizada, mudando essa postura a partir da década de 30 através da figura dos Juízos de
Menores, quando há um reconhecimento da assistencia científica como sendo a única legítima e verdadeiramente eficiente. A
partir daí, a interferência do Estado nas instituições para menores foi marcante, passando a ser divididas em instituições
oficiais, semi-oficiais, particulares com subvenção e particulares sem subvenção do governo. À excessão desta última
categoria que estava sujeita apenas à fiscalização do Juízo, as demais estavam sujeitas também ao regime técnico e
administrativo imposto pela instância jurídica.
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são solicitadas a realizar, juntas com o setor público, esse atendimento (KRAMER,

1987: p.63). Em 1941 surgia uma instituição governamental para corrigir e

recuperar a infância desvalida e os jovens delinqüentes: o SAM - Serviço de

Assistência ao Menor. Recuperando os delinqüentes e formando uma infância

"moralizada", o Estado contribuiria para a formação de indivíduos úteis à sociedade,

futuros bons trabalhadores (VALLADARES, 1988: p. 8).

Com a instauração do regime militar, em 1964, tem-se o paradigma assistencialista-

repressor que vê os jovens marginalizados como menores carentes, para os quais

são necessárias políticas sociais compensatórias. Ao conceito de periculosidade

associado aos menores (presente desde o primeiro paradigma) junta-se o conceito

de privação, cujas carências o Estado deveria, então, suprir. A criação de políticas

compensatórias é, portanto, a grande diferença em relação ao período anterior.

A PNBM - Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que deveria substituir a

concepção política de atuação do SAM - na realidade, deu continuidade àquela

prática repressiva. O modelo assistencialista baseou-se na autoridade judicial e na

necessidade da disciplina e da correção. Ao assumir o papel paternalista, o Estado

passa a intervir combatendo os menores causadores de "desordem social" e os

males dos "desassistidos". Esse processo foi acompanhado de boa dose de

coerção, promovendo-se a segregação do menor em instituições fechadas com o

propósito de tratá-lo e devolvê-lo "são" à sociedade.

O paradigma humanista, cujo marco é a Constituição de 1988 e que se consolida

com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), foi criado por entidades civis

de defesa dos direitos das crianças no período da distensão política do governo

Geisel (1974-1979). É caracterizado pela concepção de cidadania, pautado na luta

pela garantia de direitos das crianças e jovens, em suas fases distintas de

desenvolvimento biopsicosocial, no plano legal, político e social.

Para que se possa focalizar o período de criação da Secretaria do Menor (1987) e a

construção da política de direitos sob o novo paradigma (humanista), passaremos a

tecer considerações acerca da experiência que a antecedeu: a Política Nacional de
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Bem-Estar do Menor (PNBM). Pretende-se, desse modo, reconstituir o quadro

assistencialista-repressor anterior, analisando o seu conteúdo, os objetivos

proclamados e os programas implementados, para que possamos caracterizar as

mudanças introduzidas pela Secretaria do Menor na história das políticas

destinadas à infância e à adolescência.

1.1. ANTECEDENTES E PRESSUPOSTOS DA POLíTICA DE BEM-

ESTAR DO MENOR - PNBM

o arcabouço teórico-científico que respaldou a ação pública na década de 20, na

explicação das causas da criminalidade dos menores, foi retomado mais tarde

(1964) com a criação da FUNABEM. Por esse motivo vale a pena conhecer um

pouco dessa história.

A partir da década de 20, a questão do menor passa a despertar a atenção do

poder judiciário, cujo foco central residia na regulamentação do trabalho do menor.

Em 1923, foi criado o Juízo de Menores do Rio de Janeiro, responsável pela

organização dos serviços de assistência e tratamento aos menores; essas funções

duraram até a criação do SAM em 1941. Seguiu-se, em 1927, a criação do primeiro

Código de Menores - Mello Matos - (Decreto No. 17.943 - A), cujo objetivo foi

"consolidar as leis de assistência e proteção aos menores" e cujo fim era "o menor,

de um ou outro sexo, abandonado ou delinqüente, que tiver menos de 18 anos de

idade". A partir de então a palavra "menor" passa ao vocabulário corrente,

tornando-se uma categoria classificatória da infância pobre (VALLADARES, 1988:

p.6).

Na década de 30, com a criação do Laboratório de Biologia Infantil pelo Juízo de

Menores, foi possível consolidar o uso das ciências médicas e do comportamento,

objetivando balizar os conceitos utilizados pelo Juízo para auxiliar no

enquadramento do menor dentro de um diagnóstico que permitisse indicar o
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tratamento a ser realizado pela instituição que o acolheria (RIZZINI, 1993: p. 85).

Este Laboratório, cuja função era conhecer, estudar, observar e classificar a

criança, subsidiava o Judiciário nas decisões sobre o destino dos menores que por

abandono, delinqüência, vadiagem ou pobreza passavam pela avaliação do Juiz.

Com o avanço dos trabalhos científicos deste Laboratório crescia a importância das

causas psíquicas, físicas, sociais e econômicas na explicação do desvio do

comportamento do menor. Assim, ao lado das causas morais "maus costumes",

"frouxidão morai", passam a ser atribuídas outras causas - "distúrbios físicos",

"hereditariedade", "urbanização", "industrialização" e "pauperismo" (LOUZADA apud

RIZZINI, 1993: p. 86) ao comportamento inadequado do menor. Através do

diagnóstico empreendido pelo Laboratório, que identificava as causas do "problema

do menor", o Juízo definia a sua condição de indivíduo normal ou anormal, física e

psiquicamente.

No período que vai da década de 30 até a década de 60, o Brasil assistiu à criação

de órgãos e programas públicos que visavam à proteção da infância, mas as

instituições não foram capazes de viabilizar essa missão.

Em 1940, criou-se, através de Decreto Lei, o DNC - Departamento Nacional da

Criança, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde. Através desse decreto

foram estabelecidas as bases da organização da proteção à maternidade, à infância

e à adolescência para o país. Esse órgão objetivava unificar os serviços relativos à

higiene e à assistência social da maternidade e da infância, com escassos recursos

destinados à assistência e à educação, os quais estavam mais direcionados aos

problemas de saúde, sob a perspectiva higienista (KRAMER, 1987: p.67).

Em 1941 foi criado o SAM - Serviço de Assistência ao Menor, subordinado ao

Ministério da Justiça e funcionando como um equivalente às penitenciárias dos

adultos. A vinculação do SAM ao Ministério da Justiça denotava a preocupação

então existente com o combate e prevenção à criminalidade. Por trás da idéia do

SAM estavam presentes as seguintes representações da infância: a criança pobre

abandonada física e moralmente; infância como período que precisa de cuidados e

proteção específicos. Igualmente, estavam presentes as representações acerca das
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cidades como locus da vadiagem, criminalidade e mendicância e dos espaços

públicos como espaços de socialização da marginalidade. Nesse quadro,

consolidava-se a idéia de que caberia às instituições especializadas a recuperação

e a formação de uma infância moralizada (VALLADARES, 1988: p. 8).

Percebe-se que conviviam duas orientações diferenciadas sobre a política dirigida à

infância: uma voltada à saúde materno-infantil e outra voltada aos menores

infratores. A primeira estava a cargo do DNC, subordinado ao Ministério da

Educação e Saúde e a segunda ao SAM, subordinado ao Ministério da Justiça.

o sistema de atendimento do SAM estava centrado em internatos (reformatórios,

casas de correção, orfanatos), que tinham como atribuição prestar amparo social

aos menores desvalidos e infratores (BATTAGLlA, 1993: p.44). Além disso, o SAM

deveria superintender todo o amparo à infância, pois os vários estabelecimentos

voltados ao menor abandonado e infrator não seguiam as mesmas diretrizes.

A atuação do SAM foi marcada pelo caráter eminentemente policial-punitivo, pela

ineficácia de suas ações - uma vez que não conseguiu cumprir a finalidade de

prestar amparo social - e pelas denúncias de corrupção. Essas características

acabaram propiciando a decretação de sua falência, enquanto instituição social que

deveria corrigir os menores. Depoimentos de menores e denúncias da imprensa na

época, caracterizavam-no como a "escola do crime" ou "sucursal do inferno"

(BARBETTA, 1993: p.55).

A partir de 1942, emergiu um conjunto de iniciativas privadas (SENAI, SESI,

SENAC) que retratavam certo grau de preocupação com a qualificação profissional

dos jovens para o trabalho na indústria. Temos ainda nesse ano a criação, por

parte do Estado, da LBA - Legião Brasileira de Assistência, que acabou se

constituindo centro de atendimento e assistência às mães e crianças na primeira

infância. Outro elemento que compôs a política social que começava a se consolidar

durante o regime Vargas foi a lei orgânica do ensino primário (1946), estendendo o

ensino primário público às camadas populares.
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Em resumo, nos anos 30, a questão do menor deixa de ser apenas enfocada sob o

ponto de vista jurídico-legal, como vinha se dando desde a década de 20 com a

atuação marcante do Juízo de Menores, e passa a fazer parte das preocupações

institucionais mais amplas por parte do executivo, quando começam a se constituir

as políticas sociais dirigidas à infância como um todo.

Mas é somente a partir da década de 60 que o Estado começa a intervir direta e

sistematicamente sobre a questão do menor, estabelecendo uma política

centralizada, criando um sistema de atendimento articulado nos estados da

federação, o que expressava a tendência modernizadora da época, presente em

outras políticas sociais do período, à exemplo da habitação e previdência social.

Com a instauração do regime militar, em 1964, verificou-se a formulação de uma

política social em novos moldes para a população infanto-juvenil. Com tal objetivo

foi criada a Política Nacional do Bem-Estar do Menor - PNBM, através da Lei 4513,

de 10. de dezembro de 1964.

o governo central justificou a formulação de uma política específica para o "menor-

problema social", como oficialmente era considerado, pela ausência, até então, de

um planejamento adequado ao problema, e também pelo "clamor público refletido

pela imprensa, nos livros, nas tribunas legislativas, nos pretórios" (FUNABEM, 1972:

p. 10).

Em 1965, foi criada a FUNABEM - Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor.

Segundo o artigo 50., da lei 4513/64, sua missão era formular e implantar a política

nacional do bem-estar do menor, mediante o estudo do problema, o planejamento

das soluções, a orientação, a coordenação e a fiscalização das entidades que

executavam essa pol ítica.

A criação da FUNABEM foi impulsionada pela constatação da inadequação do

Serviço de Atendimento ao Menor - SAM, ante às constantes rebeliões de menores
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pelas quais vinha passando e diante dos métodos de reeducação do menor,

considerados obsoletos. A FUNABEM acabou, assim, por herdar do antigo SAM

(extinto em 1964) a clientela e a estrutura administrativa.

As técnicas de reeducação dos menores" infratores ou com problemas de conduta

deveriam ser atualizadas e adotados os meios para prevenir ou corrigir as causas

de seus desajustamentos. À FUNABEM caberia:

"substituir a mentalidade repressiva e assistencialista do SAM,
pela certeza científica de que o problema do menor carente e
de conduta anti-social é de índole social, sendo, portanto,
multifacetado, e clamando por um encaminhamento
especializado, feito por pessoal especializado, em
estabelecimentos e programas especializados, através de
métodos e processos específicos" (FUNABEM, 1975: p.37).

A nova concepção de reeducação não se pautou apenas na internação, prevendo,

inicialmente, o apoio à família e à comunidade. Mas, seu campo de atuação voltou-

se primordialmente aos menores abandonados e infratores de conduta anti-social.

Sob a alegada necessidade de um saber especializado para o tratamento do

problema, a PNBM vai construindo seu aparato ideológico e institucional, através da

elaboração de um conhecimento técnico-científico que pudesse acompanhar a

"modernização" da sociedade brasileira.

As atividades de elaboração e normatização seriam funções específicas da

FUNABEM, a qual teria como principais objetivos: pesquisar métodos, testar

soluções, estudar técnicas que conduzissem à elaboração científica dos princípios

que deveriam presidir toda a ação que visasse à reintegração dos menores à

sociedade (FUNABEM, 1975: p.35).

3Apesar de o termo "menor" ter sido criticado por movimentos sociais por estigmatizar crianças e adolescentes pobres como
marginais, e por ser discriminatório, nós o utilizamos neste trabalho para caracterizar a concepção de infância e adolescência
vigente à época da PNBM. Londoão (1991: p.129), em sua pesquisa sobre as origens do termo "menor", afirma que na
passagem do século, menor deixou de ser uma palavra associada à idade, quando se queria definir a responsabilidade de um
indivíduo perante a lei, passando a designar, principalmente, crianças pobres e abandonadas ou que se encontravam em
situação de marginalidade, definindo sua condição civil e jurídica (Código de Menores).
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A FUNABEM formulou os princípios da ação da PNBM e coordenou sua

implementação por meio de uma rede nacional de entidades públicas. Não lhe

coube executar o trabalho direto com menores, o qual se realizaria de forma

descentralizada nas unidades da Federação através das FEBEM - Fundações

Estaduais de Bem-Estar do Menor.

Inicialmente, a FUNABEM pnonzou a melhoria dos serviços de atendimento

existentes nos internatos (aqueles herdados do SAM), à implantação de unidades

especializadas (como os serviços de recepção e triagem, centros de reeducação) e

a criação das FEBEM. Após essa fase, criou internatos e programas preventivos

que atendiam a criança na comunidade (BATTAGLlA & ALVES, 1993: p.50).

Em 1974, a FUNABEM que, até então, era vinculada diretamente à Presidência da

República, passou a vincular-se administrativamente ao Ministério da Previdência e

Assistência Social. Essa ordenação faz parte do reconhecimento, pelos ideólogos

da PNBM, de que o problema do menor deveria ser tratado conjuntamente com os

demais problemas da área social. Os problemas pertinentes à proteção da infância

e da juventude deveriam ser objeto de enfoque que considerasse os diversos

aspectos da personalidade humana (biológicos, psicológicos e sociais) e as

exigências do ambiente natural e psicossocial (FUNABEM, 1975: p. 56).

Em seus documentos iniciais a PNBM afirmava:

"o problema do menor desassistido é responsável pela
marginalização de contingente inadmissivelmente
numeroso de crianças e adolescentes, ou seja, é
responsabilidade de todos e de cada um, seja governo ou
particular, atuar com os meios ao seu alcance, para prevenir,
sustar ou reverter, tanto quanto possível, o processo de
marginalização social desses menores" [(FUNABEM, 1975:
p.57) grifo nosso].

Para alcançar o desenvolvimento social era imprescindível levar o bem-estar aos

menores. Do ponto de vista do governo, somente haveria desenvolvimento com

segurança:
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"O desenvolvimento econômico e social supõe um mínimo de
segurança e estabilidade das instituições. E não só das
instituições políticas, que condicionam o nível e a eficácia dos
investimentos do Estado, mas também de instituições
econômicas e jurídicas, que garantindo a estabilidade dos
contratos e o direito de propriedade, condicionam de seu lado,
o nível de eficácia dos investimentos privados" (MATTOS apud
PASSETTI, 1991: p.163).

Foi essa a estratégia defendida pela Escola Superior de Guerra - ESG, principal

pólo de elaboração político-ideológica do regime militar. A relação menor-

segurança não se apresentava com clareza nos textos produzidos pela FUNABEM.

Entretanto, encontrava-se explicitamente formulada nos pronunciamentos feitos pela

ESG(PASSSETTI, 1982: p.41).

O objetivo do Estado, de possibilitar o desenvolvimento com segurança, pode ser

inferido ainda na seguinte declaração da FUNABEM: "(os menores) são sensíveis

às perturbações que instabilizam as estruturas políticas, econômicas e sociais das

nações e ainda são obstáculos ao desenvolvimento" [(grifo nosso), (FUNABEM,

1975: p.27)].

A FUNABEM completa essa declaração dizendo que devia-se acrescentar àquelas

perturbações, a rapidez com que se processam as transformações sociais urbanas,

conformando um quadro de "valores fluidos, variáveis ao infinito, sem exemplos ou

paradigmas seguros sobre o que estruturar a formação da personalidade".

De acordo com o referencial da ESG, formularam-se os pressupostos teóricos da

PNBM. Estabeleceu-se uma relação entre o bem-estar nacional e o do menor,

através de sua vinculação aos objetivos nacionais permanentes, do mesmo modo

como eram tratados os problemas sócio-políticos pelo regime militar, ou seja, dentro

dos parâmetros da ideologia de segurança nacional.

Segundo a definição do Mal. Humberto de Alencar Castello Branco - presidente de

1964 a 1967 - (PASSETII, 1982: p. 60), a noção de Segurança Nacional

compreendia a defesa global das instituições, incorporando os aspectos

psicosociais e a preservação do desenvolvimento e da estabilidade política interna;
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além disso, levava em conta a agressão interna, corporificada na infiltração e

subversão ideológica.

o papel da FUNABEM seria o de formar e propagar uma nova mentalidade sobre o

bem-estar do menor, através, principalmente, da educação da família e da

comunidade. Nesse aspecto, uma de suas principais prioridades era a formação de

pessoal técnico e a conscientização das comunidades (FUNABEM, 1975: p.32-33).

o problema, segundo a própria FUNABEM, seria construir no menor um ser

consciente de seus direitos e deveres humanos, socialmente útil e integrado à sua

comunidade e ao país. Esses eram os aspectos que caracterizavam o processo de

entronização de valores éticos e sociais no caráter e na personalidade do menor,

valores estes que deveriam ser viabilizados pelos programas.

Para atingir seus objetivos de integração, a "filosofia" da PNBM que serviu de

fundamento à formulação das diretrizes, dos objetivos e ações de sua política,

baseou-se em uma concepção harmônica de sociedade, tendo por base a

adequação dos menores a valores: "(a PNBM) impregna seus jovens assistidos na

mística de um sistema de vida fundamentado na harmonia e na ajuda mútua, na

solução dos conflitos de interesses sob a égide do Direito, da Justiça Social, dos

Valores Morais e Espirituais" (FUNABEM apud PASSETTI, 1982: p. 42).

1.2. "MENOR-PROBLEMA SOCIAL": A EXPLICAÇÃO OFICIAL

Para que se possa apresentar a concepção filosófica que embasou a formulação da

PNBM, é preciso que se conheça o diagnóstico realizado sobre o problema do

menor e o modelo explicativo que lhe deu sustentação.

Conforme o diagnóstico formulado pela PNBM, a sociedade brasileira, passando por

um processo acelerado de mudança, enfrentava problemas de desequilíbrios
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estruturais e de desajustes funcionais, os quais afetavam as instituições, os grupos

e os indivíduos. O ambiente em que a criança se desenvolve, atingido por essas

instabilidades, tornaria o processo de socialização mais difícil.

Acrescentava-se ainda a esse diagnóstico, o fato de que a ampliação do mercado

de trabalho, o aumento da produtividade e o aparecimento de oportunidades de

consumo, teriam contribuído para acelerar o processo de urbanização e,

conseqüentemente, reforçar fenômenos de inadaptações sociais (FUNABEM, 1974:

p.31).

Os teóricos da PNBM identificavam no processo de industrialização e urbanização,

uma inerente incapacidade de absorver a mão-de-obra que se deslocava para os

grandes centros, atraída pelo crescimento da atividade econômica. Essa situação

acabou se agravando com a ausência de infra-estrutura básica, principalmente

aquela destinada à população migrante que se estabelecia na periferia das cidades.

Diante desse quadro, o diagnóstico oferecido pela PNBM apontava para a

dificuldade de integração, por parte daquele contingente, à nova realidade.

Foi dada ênfase, ao fato de o migrante ser, social e culturalmente, inadaptado

(FUNABEM, 1974: p. 32). A inadaptação social foi atribuída, fundamentalmente, à

escassa participação na produção e no consumo de bens e serviços materiais. Por

sua vez, a inadaptação cultural era vista como resultado da reestruturação de

padrões de conduta e valores das camadas populares, frente ao acelerado

processo de mudança social. Na impossibilidade de as camadas populares se

adaptarem às mudanças, acabavam constituindo uma sub-cultura de transição, que

tendia à marginalidade.

Segundo, ainda, esse modelo explicativo, as transformações pelas quais a

sociedade vinha passando geravam a desagregação familiar fazendo com que a

família perdesse as funções básicas de proteção e de educação dos seus

membros. A família se encontraria, deste modo, em processo de desorganização,

em decorrência da modernidade, na qual o país estaria ingressando.
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o locus da concentração dessas transformações era a cidade. É nela que se

encontra o "maior número de fatores que contribuem para a elevação dos índices de

condutas anômalas e de caráter anti-social, sobretudo entre as camadas

populares" (grifo nosso). A marginalização desses grupos era, portanto, entendida

como uma maneira peculiar de "ser" dentro da estrutura global da sociedade

(FUNABEM, 1974: p.33).

Para a FUNABEM, a questão dos menores desassistidos (como ela preferiu

conceituar), era uma decorrência direta da marginalização social, a que se via

relegada neste setor da população. Entendia-se a marginalidade social como:

"(...) decorrente de inexistência ou de insuficiência dos
condicionamentos positivos - entendidos como atendimento
das necessidades básicas - prevalecendo cada vez mais os
condicionamentos negativos, ou seja, todo e qualquer tipo de
desvirtuamento instrumental e final do atendimento prestado ao
menor no meio ambiente" (FUNABEM, 1974: p.10).

Como "menores desassistidos" eram subentendidos duas categorias conceituais:

a) menores carenciados, abrangendo todos os menores que, em virtude do não

atendimento de suas necessidades básicas e da ausência ou incapacidade dos pais

ou responsável, encontravam-se em situação de abandono total, ou que eram

vítimas de exploração;

b) menores de conduta anti-social, incluindo-se todos os menores com problemas

de conduta que infringiam as normas éticas e jurídicas da sociedade (FUNABEM,

1974: p.10).

Esses grupos de menores foram considerados pela FUNABEM como

"marginalizados" ou em "processo de marginalização", sendo esta última categoria

considerada como "uma situação de baixa renda, de pouca participação no

consumo de bens materiais e culturais, de incapacidade de trazer a si os serviços

de habitação, saúde, educação e lazer" (FUNABEM, 1975: p.14).
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Era, portanto, clara a associação feita pela PNBM entre a situação de pobreza em

que se inseriam esses grupos e a situação de marginalidade social, a qual, segundo

a FUNABEM teria como característica específica a desassistência social a que

estavam submetidos. Desse modo, o Estado tomava a si a incumbência da

formação de valores no indivíduo que respaldassem a vida social.

Não se fazia menção ao fato de que a situação de pobreza era decorrência de

políticas econômicas socialmente perversas. A tônica era a adequação dos

comportamentos desviantes dentro do padrão de normalidade socialmente aceito.

Um outro fenômeno se apresentava a partir da marginalização de grupos sociais,

assim descrito pela PNBM:

"Na medida em que acumulam componentes da
marginalização, tornam-se marginalizantes. (...) o grupo
marginalizado se auto-alimenta pelo fato de constituir-se em
aglomerado de massa socialmente cristalizado, formando,
assim, o caldo de cultura da marginalização e transformando-
se em grupo social marginalizante" (FUNABEM, 1975: p. 15).

A associação feita entre os menores desassistidos e o processo de marginalização

sugere a existência de um continum inevitável, indo da situação de pobreza até a

marginalidade, pondo em suspeição grande parte dos setores populares

pauperizados.

A causa do problema - que no discurso aparecia como de ordem psicosocial -, na

realidade era atribuída ao indivíduo, mais especificamente ao seu comportamento

desviante ou inadaptável. Os pais, incapazes de ter acesso às políticas e aos

serviços públicos básicos, passavam a ser responsabilizados pelo processo de

marginalização que ocorreria com seus filhos, cujas ações acabavam culminando

em atos infracionais.

Esse menor passou, então, a ser designado pela FUNABEM por "Menor-Problema

Social'. Este conceito refletia o "caldo de cultura" do grupo social, no qual, além de

ser vítima do processo de marginalização - pelo fato de pertencer ao grupo dos
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desassistidos que auto-reproduz a "cultura da pobreza" -, seria também, agente

desse processo. Havia, portanto; uma recorrência entre aqueles que eram

marginalizados, os quais potencialmente tornavam-se marginalizantes.

Desse modo, caracterizava-se, por um lado, a situação de "abandono" do menor, e

por outro, a sua desintegração individual, que se instalava atingindo aspectos

sociais, pedagógicos, psicológicos e jurídicos, relativos a esse menor.

Formalmente, imputava-se ao menor o ônus da responsabilidade atribuída aos seus

pais pela situação de pauperização a que estavam submetidos, dando margem às

diferentes abordagens correcionais do problema que objetivavam ajustá-lo à

sociedade.

As ações dos chamados menores desassistidos, contra a ordem estabelecida e

contra o padrão moral oficial, eram definidas como desvios e passaram a ser

controladas através da lei e "corrigidas" através das FEBEM. A própria legislação

permitia interpretações amplas do que poderiam ser tais desvios, ao possibilitar a

internação de crianças por "perambulação" ou por "vadiagem".

A reforma do comportamento individual - um dos objetivos da FEBEM-, tinha por

finalidade a interiorização da situação de conduta desviante (assumir a conduta

errada), para, posteriormente, os menores assimilarem o padrão oficial (a conduta

correta).

Do exposto, depreende-se que a PNBM tinha como um dos seus pilares a ênfase

nas "qualidades morais" oficialmente definidas, que legitimavam as pedagogias

correcionais utilizadas na adequação dos menores aos valores considerados

corretos. Essas "qualidades morais" constituem a base axiológica da PNBM.

Como é possível perceber, a FUNABEM retomou e modernizou o arcabouço teórico-

científico que respaldou a ação dos Juízes na década de 20. Reforçou em seu

discurso os aspectos sociais e econômicos da criminalidade dos menores, embora,
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na prática, persistisse a identificação das causas do comportamento desviante,

centrado no próprio indivíduo.

o aperfeiçoamento da leitura científica do menor pela PNBM pouco contribuiu para

mudar a prática de atendimento que era desenvolvida anteriormente, servindo,

antes, à legitimação da prática de reclusão e discriminação social. A PNBM utilizou,

assim, métodos e teorias científicas enquanto instrumentos justificadores da

necessidade de ações corretivas sobre o menor, o que respaldava a prática de

reclusão de crianças e de adolescentes sem o desejável direito à defesa.

: 1.3. A LEGITIMAÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIALlSTA

REPRESSORA E DA INSTITUCIONALlZAÇÃO DOS MENORES

o respaldo legal ao discurso formulado pela PNBM era fornecido pelo Código de

Menores, instituído pela Lei No. 6697 de 10/10/79, que reformulava o Código Mello

Mattos de 1927. Através do Código de Menores foi possível legitimar e consolidar o

aparato institucional criado para atender menores infratores.

o Código propunha a substituição das expressões "abandonado" e "infrator" por

menor em situação irregular. Dispunha sobre a assistência, proteção e vigilância a

menores até 18 anos que se encontrassem em situação irregular, assim definida:

/. (o menor) privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e

instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de : falta, ação ou

omissão dos pais ou responsável para provê-Ias;

11. vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou

responsáveis;



21

111.em perigo moral, devido a : encontrar-se de modo habitual em ambiente

contrário aos bons costumes; exploração em atividade contrária aos bons

costumes;

IV. privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos

pais ou responsável;

V. com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação famíliar ou

comunitária;

VI. autor de infração penal (apud VIOLANTE, 1984: p. 17).

Em síntese, a situação irregular definida pelo Código ocorreria por abandono,

carência, vitimização, perigo moral, privação eventual de representação ou

assistência legal, desvio de conduta e autoria de infração penal (DE PAULA, 1990:

p.36).

As soluções jurídicas apontadas para essas situações constituíam as seguintes

medidas: advertência, entrega mediante termo de responsabilidade, colocação em

lar substituto (delegação de pátrio poder, guarda, tutela, adoção simples e plena),

imposição do regime de liberdade assistida, colocação em casa de semiliberdade e

internação.

Para os pais ou responsáveis pelo menor em situação irregular, o Código propunha

as seguintes medidas: advertência, obrigação de submeter o menor a tratamento,

perda ou suspensão do pátrio poder, destituição da tutela e perda da guarda (grifo

nosso).

Ao considerar que uma das causas da situação irregular residia na carência

(definida como a impossibilidade de os pais proverem necessidades básicas das

crianças e dos adolescentes), os pais que provocassem a carência ficavam sujeitos

à perda do pátrio poder. Assim, a pobreza era transformada em causa da
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destituição do pátrio poder, ferindo o direito inalienável de os pais manterem a

guarda de seus filhos.

o caráter discriminatório da definição de "irregularidade" no Código de Menores fez

com que uma quantidade enorme de crianças e jovens - que não cometeram atos

infracionais - adentrasse às instituições fechadas. Poderíamos dizer que esses

menores ao serem integrados ao sistema repressivo, passam também por uma

espécie de rito de transição, tornando-se prováveis candidatos à infração a partir

do momento em que são iniciados no sistema correcional-repressivo, entrando em

contato com o mundo das infrações.

Embora o discurso da FUNABEM apontasse como prioridade a prevenção da

marginalização social, as FEBEM foram criadas na perspectiva de controle social e

implantadas sob o modelo repressivo. As suas ações incidiam sobre os efeitos e

não sobre as causas da chamada marginalidade.

A problemática da marginalidade social, desenvolvida com a "cientificidade"

necessária para referendar os métodos adotados, permitiu à FEBEM definir seu

objeto institucional que era a reintegração, ou reeducação, ou ressocíalização do

menor que "se afastou do processo normal de desenvolvimento e promoção

humana" (FUNABEM, 1974: p.43).

A explicação oficial da marginalidade justificava e legitimava as intervenções

voltadas à integração social. Com a individualização do fenômeno da

marginalização, transformou-se o menor em pessoa mal-ajustada ou pessoa com

conduta anti-social. Desse modo, tendo por base as orientações prescritas pela

PNBM, planejaram-se as atividades práticas para viabilizar a reintegração.

A FUNABEM (1974: p.44) expunha alguns dos objetivos dessa reeducação:

"O primeiro (objetivo) consiste em propiciar ao jovem a busca
de uma nova identidade. Considerando-se o jovem em relação
a ele próprio, dois aspectos devem ser abordados: a tomada
de consciência de sua inadaptação social e a descoberta de
novas dimensões do eu. A tomada de consciência de sua
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inadaptação social, entendida como comportamento anômalo,
significa uma percepção da inadequação de seus papéis e
modelos de comportamento, e de sua maneira de ser no meio
social. Significa também a descoberta tanto das carências que
marcaram o seu desenvolvimento bio-psico-social, como da
necessidade de reorganizar sua vida. Assim, tem ele condições
de perceber os motivos reais de sua presença no Centro de
Reeducação, onde encontra uma oportunidade de assumir
uma nova vida, mudando sua maneira de ser".

Esses objetivos atendiam às premissas da "filosofia personalizante" que deveria

nortear o trabalho da FEBEM: a instituição ofereceria ao jovem um ponto de

referência na busca de sua identidade, através da unidade ea harmonia que

caracterizavam o conjunto institucional. A filosofia de vida e a visão de mundo que

caracterizariam a instituição - lugar de transmissão de valores - fundamentariam os

objetivos do processo de reeducação.

De acordo com a sistematização de dados sobre o atendimento da FEBEM

[realizada pela FUNDAP (1991: p.54)], as entidades de assistência e proteção ao

menor, com relação ao atendimento aos infratores, apresentavam a seguinte

sequência:

· Unidade de Recepção - o menor era entregue pela polícia ou por outras pessoas,

dando-se início ao trâmite de seu "processo" institucional; era identificado e

entrevistado por técnicos (assistentes sociais) e apresentado ao Juiz da Vara de

Menores; esse processo (com o histórico e pareceres dos técnicos) geralmente

esperava longo tempo para ser encaminhado;

· Unidade de Triagem - onde o menor permanecia até que os técnicos elaborassem

o estudo do caso que seria entregue ao juiz, o qual decidia sobre a aplicação das

medidas previstas em lei;

· Unidade de Permanência (ou Educacional) - onde o menor permanecia após a

aplicação da medida pelo juiz, até ser liberado;
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. Liberdade Assistida - programa de acompanhamento do menor infrator, no qual ele

era liberado sob condições e com acompanhamento técnico ou de serviço

especializado. Esses programas eram em número reduzido e concentravam-se em

algumas capitais;

. Casas de Semiliberdade - as experiências de trabalho nessas casas são muito

reduzidas e resumem-se a unidades educacionais nos moldes tradicionais, que

permitiam aos jovens saírem para trabalhar e estudar.

Ao imputar ao menor, comportamento anti-social, não se explicitavam as condições

concretas de vida dos filhos das classes pauperizadas. Esse discurso fez emergir o

estigma conferido aos menores em situação irregular, funcionando como um

mecanismo de controle social muito eficiente, conseguindo se alastrar, rapidamente,

pela sociedade. Realizou-se uma intensa operação de manipulação da ?pinião

pública veiculando o problema como sendo de segurança pública, mesmo porque

a ação da FEBEM não se dava sobre as causas, mas sobre as manifestações da

marginalidade.

A manifestação da marginalidade do menor através dos desvios fez com que se

legitimassem os métodos corretivos ou punitivos "necessários" à ressocialização

daqueles menores, racionalmente justificáveis pela instituição.

Com base na argumentação de IANNI (1992: p.100) a respeito da criminalização e

da naturalização da questão social, realizados por parte do pensamento social,

podemos afirmar que o discurso da PNBM tendia a transformar, por um lado, a

questão do menor em problema de assistência social e, por outro, tendia a

transformar as manifestações da questão social em problema de violência, caos, e

daí a solução óbvia: segurança e repressão. IANNI diz ainda que esses

mecanismos de explicar e resolver as questões sociais, nem sempre andam

separados, o que parece caracterizar o caso da FEBEM, onde o assistencialismo,

as medidas de segurança e a repressão operavam em conjunto.
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No processo de exclusão dos menores de condições dignas de vida, concorreram a

ciência e a ideologia fornecendo as justificativas racionais, principalmente, para que

se percebessem as desigualdades sociais como manifestações de fatalidades,

carências, heranças biológicas, ou como responsabilidade daqueles que dependiam

de medidas assistenciais (IANNI, 1992: p.101).

A naturalização das diferenças sociais é um componente fundamental da

criminalização de segmentos das classes trabalhadoras. O próprio conceito de

menor foi, ao longo do tempo, conformado sob a concepção de periculosidade da

população de O a 18 anos, dos filhos daqueles segmentos.

A legislação contribuiu para a consolidação do estigma que criminalizava o menor.

Pelo Código de Menores, estes não tinham a chance de se defender, pois o juiz de

menores era quem os julgava, dentro da concepção de que cabia ao Estado tutelá-

los. Somente com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) é' que se

introduziu a categoria jurídica do contraditório, permitindo ~ possibilidade de defesa
perante o juiz,

Quando o diagnóstico da PNBM apontava que uma das causas do "menor-problema

social" era a família desestruturada, encontrava correspondência na legislação

vigente que responsabilizava os pais pela situação de carência dos filhos. Tem-se

aí, como modelo e norma, a família nuclear das classes médias urbanas em

oposição àquela desestruturada, modelo da qual a criança menorizada geralmente
escapava.

Essa caracterização universal de família com divisão clássica de papéis (pai

provedor que trabalha e sustenta a família, mãe "do lar" que educa), inviabilizava,

por si só, o real tratamento do problema ao não focalizar as origens e

peculiaridades concernentes às classes pauperizadas, que têm que adotar

estratégias diferenciadas para sobreviverem, funcionando diferentemente da família

idealizada (ROSEMBERG, 1990: p.22).
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o sistema de proteção social aos menores - se é que assim se pode chamá-lo -

estava comprometido com a Filosofia Tutelar do Direito, que fornecia as bases das

políticas correcionais-repressivas (MENDEZ, 1993: p.14). Essa Filosofia, expressa

no chamado Direito de Menores, inspirou o modelo de atendimento brasileiro,

através da definição do diagnóstico do menor abandonado e infrator, orientando e

direcionando os objetivos da política centralizadora desenvolvida pela PNBM.

Assim, o modelo adotado assumiu características assistencialistas, paternalistas,

correcionais, e também autoritárias, pois se apoiava no ciclo de apreensão de

menores, recepção, triagem e condenação, em um esquema que não prescindia do

aparato de segurança pública.

o instituto produzido através da Filosofia Tutelar, a chamada Doutrina da Situação

Irregular, fornecia o respaldo legal às ações da PNBM e à maioria das políticas

sociais desenvolvidas na América Latina. No Brasil, criou-se o Código de Menores

que, disfarçado de proteção, antes serviu como uma forma de repressão antecipada

(ALVAREZ, 1990: p.54).
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2. IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DA PNBM

A PNBM apresenta determinadas características que sintetizam o modelo de política

social do governo militar. Os autores que trataram dessa questão são praticamente

unânimes em suas conclusões na avaliação do impacto e do alcance das políticas

setoriais nesse período (ver DRAIBE, 1990; RIZZINI, 1993). Destacaremos alguns

dos aspectos mais expressivos destas avaliações, as quais permitem esclarecer

algumas das finalidades a que se destinava a PNBM.

2.1. POlÍTICA SOCIAL NO PÓS-64: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A consolidação do sistema de proteção social brasileiro, conforme DRAIBE (1990:

p.9), ocorreu durante o período que vai da década de 60 até meados da década de

70. Em comparação com o período anterior, essa fase foi marcada por profundas

transformações da estrutura institucional e financeira do sistema.

De acordo com a autora, as alterações no perfil das políticas sociais foram

realizadas de modo radical porque era esse o momento em que se organizaram, de

fato, os sistemas nacionais públicos ou de regulação estatal, na área de bens e

.serviços sociais básicos.

Dos aspectos que caracterizaram o aparato criado pelo governo federal para a

implantação de tais políticas, três se destacam: a) a valorização da tecnocracia para

resolver problemas com abordagens racionais; b) o autoritarismo e c) o centralismo

político, administrativo e econômico (FELICíSSIMO, 1983: p.123).

A fim de propiciar as condições para a modernização, preconizava-se a difusão de

padrões racionais de organização das relações econômicas e políticas e a eficácia

nas ações, nos moldes dos países capitalistas desenvolvidos.
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Para que a modernização do sistema econômico se viabilizasse, dever-se-iam evitar

os riscos das tensões sociais geradas e agravadas com as transformações

estruturais pelas quais a sociedade estava passando (IANNI, 1975: p.187).

Por um lado, o governo assumia a militarização das questões políticas e a

repressão das questões sociais e, de outro, a tentativa de antecipação das

possíveis reivindicações sociais; era nesse contexto que se apresentavam as

mudanças nas políticas sociais.

Desse modo, os programas de natureza assistencialista assumiram um importante

papel na fase inicial do regime autoritário. A crença de que o crescimento

econômico traria inequivocamente o progresso social não se confirmava. Era

preciso, portanto, programas que tivessem a função de compensar os custos

sociais - considerados inevitáveis - do desenvolvimento econômico e que

prescindissem de qualquer condicionante prévio e qualificativo do beneficiário, tais

como, emprego, contribuição social anterior ou pagamento pelos serviços recebidos

(DRAIBE, 1990: p.20).

Assim, os programas ligados à política de assistência social, que começaram a ser

implementados, passaram a ter o caráter compensatório de forma a amenizar as

desigualdades provocadas pela aceleração do desenvolvimento capitalista para as

camadas pobres da população (BATTAGLlA, 1993: p.57). Passaram, também, a

servir para a antecipação de respostas a reivindicações, na tentativa de evitar-se

choques entre o capital e o trabalho. No caso da PNBM, a sua formulação estava

diretamente ligada à necessidade de se garantir a ordem social para propiciar a

eficiência e a eficácia dos investimentos privados (ver 1.1).

A política social tornou-se, ainda, um importante meio para a manutenção da

estabilidade do regime. Não se recorria mais ao populismo" (estratégia utilizada

"Segundo IANNI (1975:' passim), a política econômica no pós-64 é marcada pela substituição da ideologia do
desenvolvimento pela ideologia da modernização. O desenvolvimentismo se orientou pela dinamização das forças produtivas;
implicou na independência política e, em certo grau, impôs autonomia econômica: esse processo foi respaldado pelo
populismo. Com o golpe, impunha-se a derrocada da democracia populista a fim de recompor as estruturas de dominação.
Caracterizava a ideologia da modernização, o esforço para facilitar o fimcionamento do processo de concentração e
centralização do capital.
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durante o período que vai do getulismo até o golpe militar de 64), enquanto

estratégia principal de viabilização do projeto desenvolvimentista. Entretanto,

recorria-se, com freqüência, ao artifício da cooptação de lideranças comunitárias na

tentativa de desmobilizar o potencial organizativo em torno das reivindicações

sociais.

Utilizava-se também a repressão às ações coletivas e intervenção nas organizações

populares. Segundo ABRANCHES (1989: p. 52):

"esse padrão caracterizava-se pela ausência quase total de
pressões por baixo, pela absoluta centralização decisória, pela
fragmentação do aparelho de Estado em inúmeros segmentos
com forte autonomia e por uma acentuada tendência à
privatização de políticas".

Sob tais condições, o governo militar estruturou seu modelo de política social. As

condições criadas para consolidar essa estrutura são expostos por DRAIBE (1990:

p.9):

"(...) define-se o núcleo duro da intervenção social do Estado;
arma-se o aparelho centralizado que suporta tal intervenção;
são identificados os fundos e recursos que apoiarão
financeiramente os esquemas de política social; definem-se os
princípios e mecanismos de operação e, finalmente, as regras
de inclusão/exclusão social que marcam definitivamente o
sistema".

Acrescenta ainda a autora, que a maioria das políticas sociais reproduz o sistema

de desigualdades preexistentes. Os aspectos redistributivos e igualitários - que

caracterizam o paradigma de política social embasado na concepção de direitos do

cidadão, cuja premissa básica é a incapacidade do mercado em reduzir, por si só, a

pobreza -, estão menos presentes no sistema de proteção social brasileiro do que

em outros Welfares States.

Nesse sentido, a função da política social seria a de corrigir, mesmo que

parcialmente, as grandes distorções do mercado, haja vista a perversa estrutura de
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emprego e salário que inviabilizava, efetivamente, a assunção dos serviços básicos

pelos indivíduos.

o padrão que rege o sistema, segundo DRAIBE (1990: p.10), é o padrão

denominado meritocrático, isto é, os indivíduos devem estar em condições de

resolver suas próprias necessidades, com base no mérito (esforço de cada um, as

habilidades e capacidades diferenciadas, etc.). Esse padrão respeita as

"diferenças" de renda e condições sociais prévias, legitimando as desigualdades

existentes, pois o princípio do mérito, entendido como posição ocupacional e de

renda adquirida na estrutura produtiva, constituiu a base sobre a qual se ergue o
sistema brasileiro de política social.

Predomina, no padrão meritocrático - dada a inexistência da provisão de mínimos

sociais extensiva a todos -, um esquema assistencial denso, sobreposto e/ou

paralelo ao núcleo securitário, dirigido a grupos "de risco". Estes grupos compõem a

maior parte da população, pois o critério de elegibilidade definido é o de renda

familiar de até dois salários mínimos (DRAIBE, 1990: p.1O).

Os programas assistenciais dirigidos àqueles grupos, referem-se a crianças,

menores abandonados, gestantes, nutrizes e idosos, ou seja, a grande maioria da

população.

A concentração de renda e a organização de algumas das políticas em moldes

empresariais (que deveriam se autofinanciar) reduziram a eficácia do arranjo
institucional e programático do sistema.

A natureza altamente concentradora de riqueza do modelo econômico brasileiro fez

com que as políticas sociais compensatórias perpetuassem a situação de pobreza,

exclusão e destituição da imensa maioria da população, passando a atuar de modo

essistenaeuste", cujo objetivo principal concentra-se em minorar a situação a que

5SeglUldo tipologia de SANTOS (1989), as políticas podem ser classificadas em preventivas, compensatórias e
redistributivas. Classifica-se como preventiva, qualquer política que impeça ou minimize a geração de um problema social
grave; como compensatória, aquela que remedia problemas gerados por ineficientes políticas preventivas anteriores ou por'
políticas contemporâneas que são socialmente não-dependentes, isto é, cujos resultados em nada afetam o estado social do
país; a política redistributiva implica efetiva transferência de renda dos patamares superiores para inferiores da estratificação
socia1.A política assistencial, segundo definição proposta em projeto de lei orgânica da Assistência Social (LOAS) é lia
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este contingente encontra-se relegada (ver BEZERRA apud BARBETTA, 1993:

p.S6).

A capacidade do Estado em suprir, através de seus recursos, as necessidades

mínimas da grande maioria da população, é limitada, principalmente em um

contexto onde não haja previsão de redistribuição de renda.

Para a reversão desse processo, apontam-se soluções que passam,

necessariamente, pela redução das desigualdades sociais através do aumento de

renda dos estratos mais baixos. Sem essa condição, a política compensatória

torna-se assistencialista e se transforma num instrumento de dependência

permanente, oneroso para o Estado e ineficaz para a população atendida

(BATTAGLlA, 1993: p.SO).

Pelas razões apontadas é que a literatura específica afirma, recorrentemente, que

as políticas assistencialistas atuam como um "curativo", sem pretensões de combate

às causas que originam demandas crescentes por serviços públicos. Ocorre o

mesmo no caso da PNBM: se houvesse a convicção de que seria possível acabar

com o "problema social do menor" através de suas ações, e se houvesse crença na

efetividade de seus instrumentos, a própria formulação da política traria a previsão

de sua implementação em um horizonte temporal definido; isso seria possível se o

seu planejamento contemplasse ações específicas que estivessem condicionadas à

reversão do processo de extrema pauperização. Como tal objetivo não foi

contemplado, a PNBM tornou-se mais uma política social paliativa para o problema

do menor, com caráter permanente.

política que provê a quem necessitar beneficios e serviços para acesso à renda mínima e o atendimento das necessidades
humanas básicas historicamente determinadas" (ver O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Política de Assistência Social,
1992:p.9). Essa política social destina-se aos segmentos da população que se encontram em situação de pobreza, exclusão ou
destituição. Dado que a maioria da população se encontra nessa situação, esta política pode cair no assistencialismo, ao se
limitar a tentar minorar a pobreza, ou pode ser estratégica num projeto político de erradicação da pobreza. A diferença entre a
política de assistência social e a prática do assistencialismo é que, essa última, implica uma postura paternalista e· tutelar,
distribuindo favores e não reconhecendo direitos. Nesse caso, também as políticas compensatórias podem se tomar
assistencialistas.
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Na realidade, a subordinação da questão social à política econômica conseguiu

ampliar ainda mais a regressividade e a excludência da política econômica no pós-

64.

Consolidou-se um perfil de intervenção governamental nas políticas sociais

coerente com o padrão de desenvolvimento econômico, cujas características são

apontadas por DE PAULA (1992: p.123): extrema centralização política, institucional

e financeira das ações do governo na esfera federal; inexistência de participação

social e política nos processos decisórios; predominância da lógica de auto-

sustentação financeira nos investimentos sociais; processo de privatização das

políticas públicas e como conseqüência, reduzida efetividade social das mesmas.

Nesse sentido, a falência das políticas sociais básicas foi propiciando a criação de

outras políticas setoriais, sem, no entanto, conseguir suprir as deficiências do

sistema como um todo, criando uma estrutura sobreposta ou paralela àquela

existente, e sem conseguir reverter o processo que levou à criação de uma

legislação e uma política especialmente dirigida às crianças e jovens pobres, os

chamados menores, excluídos do atendimento aos direitos fundamentais de

moradia, saúde, educação e lazer.

2.2. IMPLEMENTAÇÃO DA PNBM NO ESTADO DE SÃO PAULO: A

CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL E DA FEBEM

A partir de 1967, ocorre um movimento gradativo de subordinação da instância

estadual à federal, provocando a redução da margem de autonomia das unidades

federativas com relação à formulação de diretrizes para a área social e com relação

às questões de ordem administrativa e financeira (FELICíSSIMO, 1983: p.77).

A esfera de atuação do Estado de São Paulo, no que se refere às questões sociais,

passa a se circunscrever, predominantemente, aos aspectos executivos das
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políticas, ficando a cargo do governo central a função de formulação de diretrizes e

o provimento de recursos.

A centralização dos recursos pelo governo federal e o caráter autoritário do regime

provocaram a dependência político-administrativa das esferas estaduais. Desse

modo, a política social do estado de São Paulo foi, aos poucos, se atrelando à

política e às diretrizes preconizadas pelo governo federal, na tentativa de se ter

acesso aos recursos.

Segundo FELICíSSIMO (1983: p.78), a falta de autonomia dos estados na definição

das prioridades locais para a implementação da política social, acabou

comprometendo a sua execução, pois esta dependia de um complexo sistema de

articulação entre as duas esferas de governo, o que nem sempre aconteceu.

Em São Paulo, a tendência foi a de se privilegiar a assistência social, construindo-

se um quadro institucional sem organicidade operacional. Houve uma pulverização

de programas por entidades públicas e privadas sem, no entanto, existir a

coordenação das diferentes ações no atendimento social.

A criação da Secretaria da Promoção Social, em 1967, deu-se justamente no

período de implementação da reforma administrativa proposta pelo governo federal

(Decreto-lei No. 200). A partir dessa reforma, houve um relativo fortalecimento

institucional através de reestruturações da Secretaria da Promoção Social.

Recorreu-se, posteriormente, a formas descentralizadas de administração (no

sentido jurídico do termo), como as Fundações e Empresas Públicas.

À medida que se agravava a crise do "milagre" brasileiro, começavam a surgir seus

efeitos sociais, como o aumento da criminalidade e das reivindicações dos setores

médios e pobres da cidade. A partir de 1973, a crise se manifestou mais

intensamente em São Paulo, fazendo com que o estado se ligasse à PNBM

(PASSETTI, 1982: p.70). As pressões da FUNABEM decorrentes dos resultados'

pouco eficazes que o estado vinha obtendo em suas políticas, contribuíram também

para que essa vinculação ocorresse.
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A criação do PRÓ-MENOR (Fundação Paulista de Promoção Social do Menor) em

1973 visava romper com a atuação distanciada do estado, até aquele momento, em

relação à PNBM. O governo do estado vinha sendo acusado por dirigentes da

FUNABEM de não estar cumprindo as determinações da lei no tocante a

implementação da PNBM.

Os dois órgãos que funcionavam antes da criação do PRÓ-MENOR, o RPM -

Recolhimento Provisório de Menores e o COF - Centro de Observação Feminina,

eram acusados pela FUNABEM de serem ineficazes administrativamente (excesso e

lotação de vagas, respectivamente) e carecerem de orientação técnica

especializada. Ou seja, apontava-se como causa da ineficiência o fato de estes

programas não seguirem as diretrizes da PNBM.

Na gestão de Paulo Egydio Martins (1975-1979), formulou-se uma política para o

setor social que visava atenuar a situação provocada pela intensificação da redução

do poder aquisitivo de grande parcela dos trabalhadores. Havia, ainda, o imperativo

de se trazer à administração pública maior eficiência, lançando mão da criação de

Fundações, como é o caso da FEBEM, e reorganizando a administração

centralizada com base em métodos organizacionais próprios ao setor privado

(FELICíSSIMO, 1983: p.81).

Em 1976, o PRÓ-MENOR passa então a ser denominado FEBEM - Fundação

Estadual de Bem-Estar do Menor, vinculando-se à PNBM, trazendo mais recursos

financeiros para o Estado e acatando a política centralizadora. O objetivo da

Fundação era abrigar, tratar e educar o menor socialmente marginalizado, o menor

proveniente de famílias pobres, desorganizadas, e aqueles internados por motivos

de abandono ou problema de conduta anti-social (VIOLANTE, 1984: p.51).



35

2.3. A (IN)EFICIÊNCIA DO MODELO DE CONTENÇÃO DE CRIANÇAS E

JOVENS DA PNBM

"Quero ir para as Forças Armadas. Quero sair da gaiola para ir
para o viveiro. Tem mais espaço."

(menino de 15 anos, FEBEM/CE)

A análise do modelo da PNBM nos permite conhecer como operava o mecanismo

de institucionalização para crianças e jovens, particularmente naqueles aspectos

que, internacionalmente, têm sido condenados: as formas de repressão e de

controle da ordem pública, através da contenção dos jovens em instituições

fechadas com vistas à ressocialização, como é o caso das FEBEM (ver GOFFMAN,

1961; FOUCAULT, 1984; UNICEF, 1987).

As instituições encarregadas da execução da Política Nacional de Bem-Estar do

Menor - as FEBEM - abrigavam um contingente de crianças e jovens, classificados

pela Legislação (vigente até 1979) como abandonados e infratores. Os jovens

chamados abandonados poderiam ser levados pelas próprias famílias, que

alegavam não ter condições econômicas para mantê-los, ou pela Justiça, através

dos dispositivos do Código de Menores (ver 1.3).

Com a revisão do Código de Menores em 1979, substituem-se as expressões

"abandonados" e "infratores" por "jovens em situação irregular". O caráter

discriminatório da definição de "irregularidade" (ver Capítulo 1) fez com que uma

grande quantidade de jovens entrasse nas FEBEM, mesmo aqueles que não haviam

cometido atos infracionais. Um dos problemas apontados quanto a essa

classificação, diz respeito ao estigma conferido ao "ex-interno da FEBEM" ou

"menino da FEBEM", quando saem da instituição, envolvendo tanto os jovens que

cometeram infrações, quanto os que não o fizeram, aparentando serem todos

infratores.
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Estudo realizado pela FUNDAp6 (apud BIERRENBACH, 1991: p. 52), a partir de

uma pesquisa realizada pela FEBEM/SP em 1985, revela que dentre os delitos

cometidos pelos jovens infratores da FEBEM/SP, aqueles sem violência contra a

pessoa atingiram 40% e os com violência 60% (total de 2.000 jovens). Dos delitos

com violência, os que resultaram em morte perfizeram 12% (ou 7,2% do total). Para

os jovens considerados infratores, na faixa de 12 a 19 anos (15% do total), a grande

incidência era crime contra o patrimônio (furto, furto qualificado, roubo, roubo

qualificado, furto e roubo de transeunte).

A comparação entre os delitos e sua incidência com as circunstâncias em que os

mesmos ocorreram, permitiu a classificação do nível de vivência infracional: de

"leve menos" a "grave mais" (metodologia não explicitada). Dessa forma,

registraram-se 58% na categoria "leve", 27% em "infracional médio" e 15% em
"infracional grave".

A pesquisa conclui que as infrações graves de que são acusados os jovens,

constituem uma proporção irrisória do total de infrações ou irregularidades de que

são autores, sendo que somente a esses jovens caberia o tratamento em instituição

fechada, conforme o vigente Código de Menores.

Dada a origem social similar e o espaço comum de vivência dos infratores com os

ditos abandonados, acaba não ocorrendo, objetivamente, uma diferenciação entre

ambos. O agravante é que ambos, ao saírem da instituição, carregarão a pecha de

ex-interno da FEBEM/SP, o que por si só reforça o estigma e reproduz as formas de
exclusão social.

Sérgio Adorno (1993) registrou em seu trabalho "A experiência Precoce da Punição"

as trajetórias biográficas de crianças e adolescentes que passaram pela experiência

da punição em agências de controle como as FEBEM. Como em outros trabalhos

(VIOLANTE, 1984; RIZZINI, 1991; BIERRENBACH, 1987), a constatação foi a

6 Segundo o estudo, não há dados confiáveis sobre o jovem infrator; as estatísticas são restritas ou prejudicadas por falhas
conceituais. A FUNDAP orientou-se, em seu estudo, por aproximações de valores a partir de uma pesquisa empreendida pela
FEBEMlSP em 1985.
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mesma: as instituições totais impõem regras e normas que contrastam com os

modos de ser de seus tutelados, comprometendo a efetividade dos programas.

Segundo o autor, nas agências de controle o tratamento com a introjeção de

hábitos e uma determinada forma de "gestão" da vida cotidiana, o aprendizado

escolar e profissional e o tratamento indiferenciado nas relações de gênero, acabam

por ignorar o mundo social e cultural dos jovens. Exemplo disso é a desqualificação

dos vínculos de sociabilidade pertinentes aos jovens, quando as causas do

problema são associadas à desorganização familiar, à inclinação dos jovens por

padrões desintegradores perversos à formação da personalidade sadia e, portanto,

contrários à ordem pública. Invalida-se, assim, o arranjo familiar peculiar a esses

segmentos, impondo-se padrões pré-estabelecidos.

As internações nessas instituições resultam no insucesso dos objetivos de

ressocialização a que se propõem e acabam por produzir sujeitos dependentes e

tutelados, pois a vida institucional não cria possibilidades de vida autônoma fora de

suas fronteiras. Por outro lado, esse processo estimula, contraditoriamente, a

resistência e, não raro, culmina em comportamentos inconformistas e em revoltas

coletivas (ADORNO, 1993: p. 184). Contudo, a resistência não garante que os

jovens se libertem da tutela e da dependência do Estado, nem significa um

aprendizado para a vivência no mundo social.

Dos estudos pesquisados sobre a problemática da institucionalização de crianças e

jovens (BIERRENBACH, 1991; RIZZINI,1991; VIOLANTE, 1984; UNICEF, 1987)

todos são unânimes em afirmar que o contato com as agências de controle e

repressão ao crime tende a reproduzir o mundo da delinqüência. Em vez de conter o

comportamento violento, a agência de controle acaba por reproduzi-lo; em vez de

interromper o ciclo de vida na delinqüência, reforça sua abrangência na própria

instituição.

O estudo da FUNDAP (apud BIERRENBACH, 1991: p.51), citado anteriormente,

demonstra a ineficiência do sistema com dados sobre a incidência das fugas de

internos: cerca de 80% dos jovens contam com entradas anteriores na instituição,
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variando de 2 a 20 passagens, o que atesta a incapacidade de se evitar a

reincidência das fugas e da reinternação.

Esse processo pode ser explicado, em parte, como indicado por PERLONGHER

(apud ADORNO, 1993: p.194), pelos mecanismos de desterritorialização e de

reterritorialização no mundo da delinqüência. A desterritorialização significa o

abandono de espaços institucionais de ordem moral dominante (como a família e a

escola), e a reterritorialização, a inserção dos sujeitos em microterritórios nos quais

constróem suas existências. No caso, no momento da reterritorialização, a agência

de controle configura a porta de entrada ao mundo da delinqüência.

O papel clássico reservado à família, de solidariedade, proteção e socialização

primária das crianças, é subvertido à medida que esta tem que se apoiar no

trabalho infantil para a composição da renda familiar. Essa necessidade leva

precocemente os jovens para o mundo adulto do trabalho, para o mundo da rua,

reprimindo as energias próprias do mundo infantil. Tem-se uma contradição nesse

modo de vida: os jovens têm que assumir responsabilidades adultas, permanecendo

atados ao mundo infantil. Como descreve ADORNO (1993: p. 192), esses jovens

revelam uma compreensão adulta do mundo, mas "mantêm-se infantilizados no

mundo adulto".

Embora o trabalho passe a ser um componente importante da vida desses jovens,

muitos deles (os que estão em situação de rua) revelam dificuldades de abstração e

compreensão em relação ao mundo do trabalho, buscando soluções imediatas para

os problemas cotidianos e relacionando-se com os outros através da linguagem que

conhecem: a linguagem da violência (ADORNO, 1993: p. 192).

Nessa medida, fala-se em socialização incompleta: o abandono paulatino da família,

a fuga e a evasão escolar, e o trabalho intermitente - cujo efeito é desequilibrar o

curso regular da formação do caráter e da identidade infantil. À medida que ocorre

o afastamento progressivo do espaço privado (da casa) e a aproximação do espaço

público da rua como local de existência (e de socialização), maiores são as chances



39

de se ter uma trajetória pessoal de encarceramento, o que, por sua vez, contribui
para enfraquecer os laços com a família?

Os contatos com essas instituições, inicialmente esporádicos, tornam-se mais

freqüentes e alimentam o vínculo das crianças e jovens com as agências de

reparação social (que geralmente se colocam a função de "tirar as crianças da rua"),

suprimindo-lhes a liberdade. À medida que esses vínculos tornam-se mais

sistemáticos, faz-se mais difícil rompê-los e abandonar o microterritório da
delinqüência.

A reterritorialização propicia a construção de uma nova identidade da criança,

combinando elementos do território anterior com os novos, extraídos tanto da

tradição da cultura delinqüente ("malandragem"), quanto extraídos dos novos

padrões de conduta que se vão impondo na instituição (ADORNO, 1992: p. 192).

Segundo ADORNO(1993: p.205), os novos padrões de conduta apreendidos são
constituídos face à necessidade de sobrevivência nas agências de controle e nas
agências policiais:

"O contato com as agências de controle da ordem pública
resulta, não raro, em constrangimentos e intimidações de
várias ordens, que compreendem a corrupção, maus-tratos,
tortura, a fraude de testemunhas e de provas, a imputação
injusta de delitos, o uso de outras crianças e de adultos
delinqüentes como forma de intimidação. (...) Nos contatos com
as agências policiais, as crianças e jovens aprendem
precocemente as duras regras do mundo do crime,
aprendizado que requer uma habilidade especial para enfrentar

7Com base em SENNET (1988) e SADER (1987), pode-se fazer um paralelo entre o significado que a sociedade imprime
às crianças que têm na rua seu espaço de sobrevivência e o início do capitalismo industrial, quando se redefine a cultura
pública urbana. Se antes, a socialização se fazia na rua, em contato vivo com o mundo adulto, com a redefmição da cidade
capitalista a família torna-se o refúgio do domínio público contra os horrores da sociedade. Ao ter imprimido o seu caráter
privado, a família adquire o status de guardiã moral, redefmindo o espaço adequado destinado às crianças. A rua deixa de ser
o espaço público onde poderia se dar a sociabilidade para se restringir ao lugar de passagem, uma derivação do movimento.
Com o novo ordenamento da cidade, redefinem-se as esferas do público e do privado, com o Estado apropriando-se do
primeiro em favor da ordem, e remetendo à família o segundo, pois a vida pública passa a ser moralmente inferior. Desse
modo, as crianças - vulneráveis -, não pertenciam ao domínio público, mas à família, que passa a ser glorificada. A família e a
escola tornam-se lugares onde as crianças devem ser socializadas. É importante registrar ainda, que a maioria das crianças de
rua possuem vínculos familiares e que a rua tem um significado particular na sociedade brasileira: as feiras livres (de
comércio, artesanato, etc.) são um costume arraigado na maioria das cidades brasileiras e atraem os jovens pelas
oportunidades de lazer e de trabalhos informais. Entretanto, apesar do uso intenso da rua pelas crianças para o trabalho e
lazer, essa prática não é bem vista pela população em geral e pelos órgãos de segurança e de assistência, os quais, geralmente,
são incumbidos de "tirá-las das ruas". Permanece assim, a imagem da rua como um ambiente negativo e desfavorável à prática
dos bons costumes.
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a imposição arbitrária da ordem, mediante a aceitação de
certas normas de ouro do organismo policial, seja burlando a
inspeção e a vigilância, seja conhecendo o "modus operandi"
das agências de contenção ao crime, ou recorrendo à
corrupção e à delação como campo possível de intercâmbios."

É esse o processo no qual se constrói a identidade das crianças e jovens

institucionalizados, e que acaba por transformá-los em "menorizados"a. Tornam-se

antes objetos de reprodução institucional e não fim das instituições de amparo e

proteção. A instituição reproduz, assim, a violência e afirma a identidade

delinqüente (ADORNO, 1993: p.207).

A par desse círculo vicioso, Bierrenbach (1991) e Adorno (1993) retratam esse

processo quando definem a produção do problema do menor. Este representaria a

síntese tanto do funcionamento dessas instituições, do modo pelo qual o poder

público operacionaliza suas funções repressivas e de reparação social, como do

modo pelo qual se estabelecem as relações e os vínculos entre esse segmento da

população jovem e aquelas agências públicas.

Quando da tentativa de "humanização" do modelo de atendimento da FEBEM/SP,

assumiu a sua direção Maria Ignês Bierrenbach que teve a oportunidade de levar à

frente essa proposta (dezembro 1983 a março de 1986). Finda a experiência, a ex-

diretora analisa essa instituição (BIERRENBACH, 1987: p.58-60), destacando suas

principais dificuldades em relação aos programas destinados à ressocialização. Nas

áreas de educação e saúde, observa-se a compartimentação, confirmando os

índices nacionais de evasão e o enfoque curativo, respectivamente. Afora isso, as

iniciativas educacionais existentes são geralmente interrompidas por falta de

material e apoio técnico, troca de direção, demissões e mudanças de governo que

impedem sua consolidação e avaliação de resultados.

O fracasso institucional se acentua, ainda segundo a autora, na área de

profissionalização. As dificuldades residem tanto na ausência de condições para o

8A expressão se refere à condição histórica a que são impelidos os jovens e as crianças brasileiras e a sua possibilidade de
inserção na sociedade, delimitada, de antemão, pela desqualificação, criminalização e exclusão. Nega-se a esse contingente -
filhos de trabalhadores - a possibilidade de desenvolvimento, negando-lhes, portanto, a condição de cidadão. Torna-se um ser
"menor". Ver a respeito da inf'ancia menorizada BARBETTA (1993).
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aproveitamento dos cursos, quanto nas condições de preparo para a vida, uma vez

que as situações artificiais criadas dentro da instituição, afastam as crianças e

jovens da realidade cotidiana.

Conclui que as condições oferecidas pela FEBEM/SP não conseguem formar ou

educar. Desse modo, a instituição não contribui para a diminuição dos índices de

criminalidade, mas, pelo contrário, favorece sua organização e disseminação

(BIERRENBACH, 1987: p.58-60).

VIOLANTE (1984) já confirmava, em pesquisa realizada na FEBEM/SP, que a

prática escolar e profissionalizante é usada como uma forma de contenção, não

produzindo as condições necessárias para posterior sobrevivência do interno na

sociedade. Além disso, o mercado de trabalho tende a rejeitar o jovem menorizado,

reforçando o estigma que carrega e mantendo a relação de excludência que lhe é

específica (BIERRENBACH, 1987: p. 61).

Os efeitos da internação na vida dos jovens são analisados por RIZZINI (1991:

p.72) em balanço das pesquisas realizadas na década de 80. Os resultados

das pesquisas confirmam as teses dos autores citados anteriormente.

Segundo essa autora, o comprometimento da formação da identidade do indivíduo e

a sua inserção social são alguns dos principais e mais graves efeitos da internação.

Os jovens que passam longo período de suas vidas nos internatos, enfrentam

enormes dificuldades de aceitação e de adaptação fora da instituição, além de

terem dificuldade em estabelecer um projeto de vida.

Assim, o sistema repressivo conformado na história da PNBM, através das FEBEM,

reproduziu as condições para a proliferação do mundo da delinqüência tornando-se,

portanto, ineficaz quanto aos objetivos de ressocialização propalados.
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2.4. OS ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO DA POlÍTICA DE GARANTIA DE

DIREITOS NA TRANSiÇÃO DEMOCRÁTICA: A HUMANIZAÇÃO DA

FEBEM/SP

Em 1982, com a realização de eleições diretas para os estados da federação, tem-

se um novo quadro político no país com vitória expressiva da oposição. Abrem-se

canais legais de expressão da cidadania com formas diferenciadas de participação

política de partidos, sindicatos e movimentos sociais.

As agendas dos governos tornaram-se mais sensíveis às reformas apregoadas por

setores progressistas. Nesse sentido, a mobilização de intelectuais e de

movimentos de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, voltada à

humanização do modelo de atendimento da FEBEM/SP, encontrou respaldo no

primeiro governo de oposição, eleito após o regime militar no Estado de São

Paulo."

A tentativa de humanização da FEBEM/SP não conseguiu, entretanto, romper as

pressões políticas, policiais e judiciais contrárias. Tampouco conseguiu viabilizar

uma articulação política que fosse capaz de dar sustentação à política de garantias

aos adolescentes. Como conseqüência, a proposta de humanização, segundo um

de seus idealizadores, resultou em fracasso (SADER, 1987).

Assim, a partir de 1983, a FEBEM/SP abraçou a proposta de transformar-se em

instituição educacional, em contraposição à finalidade reparadora para a qual fora

criada. As bases dessa proposta de mudança estão no documento "Diretrizes

Educacionais - FEBEM/SP - uma proposta em processo" de 1984 (FIGUEIREDO,

1987: p.160).

9 No início da década de 80 desenvolveu-se o projeto PCR - Projeto Criança de Rua, ligado à FEBEMlSP. Foi uma das
primeiras propostas de governo onde os educandos - infratores ou crianças e adolescentes moradores na rua - não permaneciam
confmados na instituição executora do projeto, possuindo o direito de ir e vir.
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Esse documento apresentava uma análise sobre o papel das instituições

reparadoras e questionava o discurso da integração social que atribuía à própria

população marginalizada a responsabilidade por sua condição (FIGUEIREDO,

1987: p.160). Assim, dava-se início ao processo para a implantação das novas

propostas, processo esse permeado por conflitos, rejeição, confrontos e sabotagem

burocrática.

Importa notar que essa proposta de mudança na esfera estadual veio acompanhada

de uma reflexão sobre as diretrizes nacionais da PNBM, feita pela própria

FUNABEM, tendo sido registrada no documento "Revisão dos Princípios e Diretrizes

da Política Nacional de Bem-Estar do Menor" (1984).

Nesse documento, a FUNABEM reconhece sua ação como setorial, supletiva e

compensatória, não podendo prescindir da atuação dos executores das demais

políticas. A PNBM somente faria sentido se fosse concebida em conjunto com uma

política de bem-estar social, em que a criança, jovem, adulto, ancião pudessem ser

eficientemente atendidos nas suas necessidades básicas no contexto da família e

da comunidade (apud BIERRENBACH, 1987: p.136).

Essa reflexão não foi suficiente, entretanto, para alterar as características que

conformavam a atuação da FUNABEM; assim permanceram a estrutura decisória e

de recursos, fortemente centralizadas, a tutela sobre as FEBEM e outras agências

estaduais e o aparato técnico-burocrático existente. A propósito desse último, é

importante assinalar que a maior parte dos recursos destinados ao atendimento da

população era gasto em sua manutenção.

No que concerne às propostas de mudanças da FEBEM/SP, suas diretrizes

educacionais foram traduzidas em três princípios básicos e pretendiam contribuir

para a educação das camadas populares, eliminando o assistencialismo e o

autoritarismo, de tal forma que se conseguisse:
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1 - "recolocar O menor na condição de sujeito da história, através de práticas

educativas que estimulem a sua participação crítica no processo educativo e do

desenvolvimento da solidariedade e grupalização;

2 - propiciar ao menor o acesso aos instrumentos necessários para que ele se

norteie no mundo e aja sobre ele, através da aquisição de conhecimentos como ler,

escrever, contar, e de referenciais afetivos que lhe permitam recolocar-se no meio

social de modo compreensivo, crítico e solidário, e não de modo submisso,

temeroso ou apenas revoltado;

3 - propiciar ao menor a aquisição de alternativas de sobrevivência, que permitam

sua inserção no mercado de trabalho, com compreensão do seu significado social,

respeitados seus direitos enquanto trabalhador" (DIRETRIZES EDUCACIONAS,

apud BIERRENBACH, 1987: p.69 e FIGUEIREDO, p.165).

Um dos principais embates em torno desta proposta aconteceu quando a equipe

responsável pela redação do documento deu início às discussões com os

trabalhadores da FEBEM, sobre as novas diretrizes que deveriam nortear o

atendimento. Na oportunidade estabeleceu-se uma divisão entre os dirigentes e os

funcionários, tendo a direção encontrado forte resistência por parte desses últimos.

Como agravante, o período eleitoral aproximava-se, fazendo com que alguns

candidatos passassem a vincular a questão do menor à questão da violência urbana

e da segurança pública, munindo-se de argumentos contra a política de direitos

humanos que estava em curso na FEBEM/SP.

O entendimento de setores internos e externos à instituição sobre as diretrizes

educacionais deu margem a posições antagônicas diante da proposta, parte do

próprio embate ideológico, como o foram, por exemplo, a alegação dos inspetores

sobre a "falta de limites aos menores", ou "o menor é quem manda" (FIGUEIREDO,

1987: p.162).
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Houve, também, outros tipos de reações adversas identificadas nas rebeliões que

passaram a acontecer com maior freqüência, muitas delas auxiliadas pelos

chamados inspetores que assim as explicavam: "Como vocês dizem que é preciso

acabar com a FEBEM, os menores entendem que devem fazer isso quebrando
tudo,,10.

o maior desafio, segundo os formuladores da proposta, era a revisão das práticas

institucionais e da política de recursos humanos, amplamente consolidadas na

instituição. As estratégias de não internação de crianças que pudessem ter outra

forma de atendimento e a desinternação daquelas cujas famílias tivessem condições

de recebê-Ias, foram seguidas de ações descentralizadas, com projetos abertos e

com a participação da comunidade. Diversos internatos do interior que abrigavam,

quase em sua totalidade, crianças da capital, foram fechados.

Essas mudanças provocaram resistências e mobilização dos funcionários destas

instituições que temiam, principalmente, perder o emprego e modificar suas

práticas para trabalhar em projetos alternativos em regime aberto, que surgiriam no
lugar dos internatos (FIGUEIREDO, 1987: p.170).

O resultado da proposta é avaliado pela equipe da direção no livro "Fogo no

Pavilhão" (BIERRENBACH, FIGUEIREDO, SADER, 1987). Nele, os autores

concordam que não ocorreram profundas transformações no cotidiano das Casas

para crianças carentes e para os autores de infração penal.

Eder Sader aponta, como principais causas do fracasso da proposta, o

desaparelhamento do governo da transição democrática para enfrentar a questão

da delinqüência das crianças e jovens, a democratização das instituições fechadas,

a corrupção e a violência policial, a burocracia e a falta de controle do poder

judiciário (SADER, 1987: p.17).

IOMaria Ignês Bierrenbach, em discurso por ocasião da comemoração aos 10 anos de existência da FEBEM, diz que é
necessário "Acabar com a FEBEM como instituição totalitária e repressiva, mediante a participação democrática de
firncionários e menores, tendo como princípio o respeito aos direitos e garantias individuais, especialmente aqueles
relacionados com a integridade fisica e a liberdade de locomoção..." (apud FIGUEIREDO, 1987: p.164). Esse episódio
demonstra a dificuldade recorrente em se atrair, para propostas formuladas por dirigentes não pertencentes ao quadro de
pessoal das instituições, firncionários de carreira, quando da mudança de governo e dos seus cargos de confiança.
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Segundo o autor, os governos estaduais da oposição ao regime militar não

incluíram, de fato, uma política de desinstitucionalização, isto é, o término das

internações, como peça central da ação estatal voltada para os menores

considerados infratores e abandonados. Não se enfrentaram os obstáculos

interpostos pelos órgãos policiais e judiciários, muito menos a operação das forças

repressivas, as quais, através da imprensa, colocavam como um perigo a ser

enfrentado, o afrouxamento da segurança dentro do processo de democratização

política (SADER, 1987: p. 19).

Bierrenbach (1987: passim) destaca algumas das dificuldades de implantação da

proposta inovadora:

a) a resistência de técnicos e parlamentares que se contrapunham à realização de

debates internos, os quais tinham por objeto o acesso à informação, gerando

polêmicas em jornais e pronunciamentos na Assembléia Legislativa;

b) o eterno recomeçar dá programas pedagógicos e profissionalizantes em que

permaneciam ausentes as condições para o aproveitamento dos cursos

oferecidos (desenvolvimento sensório-motor, defasagem escolar);

c) rejeição sistemática, por parte dos técnicos, das inovações, principalmente no

que diz respeito às que interferiam com as tradicionais formas de tratamento, de

enfoque assistencialista e/ou repressor.

Em sua análise, a autora ressalta os problemas com a cultura institucional vigente.

As demissões, realizadas com o propósito de renovar o quadro de pessoal,

trocando aqueles comprometidos com as práticas tradicionais e repressivas, e as

críticas feitas pelos dirigentes à instituição, dificultaram a existência de um pacto

direção-funcionários, aumentando a distância entre as partes, o que acabou por

gerar insatisfações, insegurança e reações contrárias ao empreendimento.
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Com relação aos funcionários, a autora destaca a importância dos diretores de

unidades e dos inspetores responsáveis pelas atividades cotidianas dos menores.

Os cargos de diretores eram cargos de confiança difíceis de serem preenchidos,

pois não havia pessoal universitário preparado para o desempenho da função.

Assim, contaram com a experiência dos profissionais formados ao longo dos anos

na Fundação, o que trouxe vantagens e desvantagens para a gestão:

"Vantagens relativas ao conhecimento quanto ao
funcionamento, que faz com que identifiquem os pontos de
estrangulamento adminitrativo-burocrático e domínio dos
aspectos legais e procedimentos na inter-relação com o
Juizado de Menores. As desvantagens se referem às
dificuldades de imprimirem mudanças, ou porque já
esmoreceram em face das tentativas anteriores frustradas
ou porque a formação institucional já deixou marcas
indeléveis, turvando a capacidade crítica, ou porque sua
própria formação se enquadra nos moldes institucionais
convencionais" [(BIERRENBACH, 1987: p.77) grifo nosso].

Já no caso dos inspetores, por exercerem papel fundamental no processo

educacional, uma vez que eram responsáveis pelas atividades cotidianas dos

menores e mantendo contato próximo e constante com os mesmos, suas atuações

foram decisivas para o fracasso da implantação da proposta. Para Bierrenbach,

geralmente, encontravam-se despreparados para a função:

"Tradicionalmente, restringiram-se a ser fiscais da disciplina
entendida num sentido militar, onde cabem as formações, a
garantia do silêncio e o domínio sobre o direito de ir e vir dos
menores. Tacitamente, foi-lhes delegado o papel de algozes e
carcereiros, que cumprem com freqüência e desenvoltura,
tendo por conseqüência imediata responderem como "bodes
expiatórios" às ocorrências de violência física engendradas
pela instituição total, da qual são artífices e vítimas
privilegiadas. Assim, salvo exceções, desempenham o papel
prescrito pela lógica do sistema, meramente repressor e
coercitivo, sendo os atores principais nas tramas internas de
tráfico de drogas, receptação de objetos roubados, facilitação
de fuga, entrada de armas, desvio de roupas e materiais, etc.,
em conluio com os agentes externos, por vezes, ligados aos
meios policiais e com a complacência ou não da direção das
unidades e omissão dos técnicos, aos quais, por intimidação,
ditam as regras do jogo" (BIERRENBACH, 1987: p.80).
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Segundo, ainda, Bierrenbach (1987: p.96), houve um processo de desestabilização

crescente da FEBEM/SP. Inicialmente, as reações eram circunscritas à manipulação

dos conflitos do cotidiano institucional. Posteriormente, o apoio externo foi

ostensivo, manifestado na invasão da FEBEM pela polícia, tendo por suporte as

críticas conservadoras em diferentes níveis. Explorou-se a insatisfação latente na

instituição, criando-se um caso de segurança pública, quando os menores passaram

a ser responsabilizados pela violência na cidade e, a direção da FEBEM, como

cúmplice benevolente.

A autora conclui que o apoio das forças democráticas da sociedade foi insuficiente

e, no geral, ocorreu uma desarticulação destas, em contrapartida à organização e

competência das forças conservadoras para consolidar as mudanças pretendidas. A

experiência da humanização da FEBEM/SP se encerrou em 20 de março de 1986.

A análise feita pela equipe da FEBEM/SP permite-nos tecer algumas considerações

relativas à criação de uma nova estrutura - a Secretaria do Menor - para executar a

nova pol ítica social para crianças e adolescentes.

Se a Secretaria do Menor pretendia implantar um novo paradigma de direitos e não

mais reproduzir o modelo assistencialista-repressor planejado pela FUNABEM e

executado pela FEBEM, teria que conceber - diante do fracasso da proposta de

humanização desenvolvida no primeiro governo democrático de São Paulo -, outras

alternativas para poder disseminar sua proposta.

A partir do diagnóstico realizado sobre as razões do fracasso da proposta inovadora

para a FEBEM/SP, seria possível o prognóstico de que os mesmos empecilhos

poderiam ser novamente enfrentados quando da implementação da nova proposta

de trabalho pela Secretaria do Menor (SM), caso se pretendesse utilizar a mesma

estrutura existente na Secretaria da Promoção Social (SPS) - FEBEM/SP. Tais

obstáculos podem ser descritos, sinteticamente: resistência da burocracia, pouco

engajamento do corpo técnico, despreparo do pessoal frente a uma nova dinâmica

de atendimento, (decorrência da convivência de mais de uma década com o modelo
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repressor de atendimento), dificuldades inerentes às mudanças na cultura

institucional e, ainda, as pressões externas vindas de burocracias de órgãos do

governo, pressões políticas por parte de parlamentares conservadores face a
proposta humanizadora.

Diante dos avanços ocorridos ao longo da década de 80 no tocante à conquista de

cidadania e com a concretização de propostas alternativas de eiendimento" que

superavam o modelo assistencialista-repressor, não poderia mais ser ignorada pelo

setor público a força dos novos parâmetros delineados pelos setores organizados

da sociedade brasileira e pelos organismos internacionais (como o UNICEF),

quando do atendimento a essa parcela da população. Em que pese a vinculação

feita pela opinião pública e pela imprensa, entre o problema do menor e a questão

da segurança pública, a incorporação desse problema pelo Estado se deu de forma

diferenciada quando este propôs uma política de garantia de direitos, tal como
propugnado por aqueles setores sociais.

Por fim, a questão que se coloca é sabermos se tal conjuntura, de fato impulsionou

a criação de uma nova Secretaria, em detrimento da já existente (SPS), e se esta

nova estrutura respondeu, de forma adequada, à consecução das mudanças
pretendidas.

São essas algumas das questões que pretendemos aprofundar nos próximos
capítulos.

11 Os projetos alternativos de atendimento nas comunidades e nas ruas surgem em contraposição às formas mais tradicionais
de assistência, particularmente a internação de crianças, prática esta condenada, dentre outros motivos, devido aos danos que
causa ao desenvolvimento infantil (ver RIZZINI, 1990: p. 13).
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3. PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO E A GESTAÇÃO DE UM NOVO

PARADIGMA: A GARANTIA DE DIREITOS

Neste capítulo focalizamos, de forma sintética, as mudanças políticas e sociais

ocorridas no decurso do processo de democratização, particularmente, aquelas que

caracterizaram um novo padrão de organização social, centrado na busca de

soluções participativas, através dos movimentos sociais e das ONGs. Esse

aprendizado de uma cultura de ação para além do espaço governamental, que se

formou pelas bases sociais, impulsionou a conquista de direitos políticos e sociais

(FERNANDES, 1994: p. 43).

Um dos pilares da construção democrática brasileira foi o papel desempenhado por

esses movimentos. A atuação dos novos atores (SADER, 1991) fortaleceu a

sociedade civil, possibilitando sua participação em várias esferas da vida coletiva: a

luta por direitos civis e sociais; a descentralização política e administrativa; o reforço

das instâncias regionais e locais de decisão; a gestão de projetos sociais, etc.

No final da década de 70, surgiu um forte movimento sindical na região do ABC

Paulista (novo sindicalismo), revelando uma forma de organização autônoma, fora

da esfera de controle e regulação direta do Estado, desempenhando um importante

papel na consolidação desse processo. Esse novo padrão associativo expressa o

descompasso entre a complexidade crescente da sociedade, eminentemente

urbana, e os mecanismos tradicionais de representação-cooptação política,

contribuindo para acirrar a crise do regime militar.

A crise econômica, que se iniciou nos 70 e se aprofunda após 1983, retirou do

Estado sua capacidade de investimento, trazendo como conseqüências a redução

dos gastos sociais, o esgotamento do padrão de financiamento até então existente e

a queda no nível de emprego industrial (FARIA, 1991: p.197). As políticas

econômicas, implementadas a partir de então, aprofundaram a recessão sem

conseguir conter o processo. inflacionário, reduzindo os salários reais; instalou-se,

então, um quadro característico de crise social, agravando a situação dos setores
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submersos na pobreza que passaram a depender, ainda mais, de políticas

compensatórias voltadas à minimização das injustiças sociais daí decorrentes.

Destaca-se, nesse contexto, a situação de desproteção das crianças provenientes

dos segmentos mais pobres, principalmente, aquelas que se encontravam em

circunstâncias especialmente difíceis ou, como é comumente tratado no Brasil, em

situação de risco pessoal e societ", A desassistência social desse segmento foi

agravada, ainda, pela deterioração do ensino público, pelo enfraquecimento do

sistema de saúde e pelo aviltamento do padrão de nutrição com redução do teor

calórico da alimentação. As condições da pobreza tiveram, assim, maior impacto

sobre a infância, favorecendo o crescimento da "cultura da marginalidade" e das

estratégias voltadas à sobrevivência.

Para WEFFORT (1990: p.3), embora houvesse uma contradição inerente ao

processo de redemocratização, qual seja, as relações conflituosas entre a

democracia e crise econômica, os anos 80 trouxeram os sinais de uma nova cultura

democrática na América Latina, com notável crescimento de movimentos populares.

Como exemplo do fortalecimento da sociedade civil, poderíamos citar, de um lado, o

movimento pela democratização do país e a mobilização da população pelas

eleições diretas e de outro, o crescimento de orqanizações comunitárias, que

implantavam projetos de atendimento às crianças e aos jovens.

A Nova República instalou-se em uma conjuntura de agravamento da crise sócio-

econômica, com grandes expectativas por parte da população quanto à reversão de

sua situação. Entretanto, a experiência da Nova República não conseguiu superar o

conjunto de crises pelos quais a sociedade passava (SALLUM, 1994: p. 163). Nesse

período, eclodiu a crise das políticas públicas configurada na falência de seu

12A caracterização Crianças em Circunstâncias Especialmente Difíceis realizada pelo UNICEF, recomenda a atenção
prioritária aos problemas das: a) crianças trabalhadoras; b) crianças da rua; c) crianças institucionalizadas; d) crianças
maltratadas e abandonadas; e) crianças vítimas de conflitos armados; f) crianças vítimas de desastres naturais (UNICEF, 1990,
p. 10). No Brasil, utiliza-se a expressão crianças em situação de risco pessoal e social que configura a "exposição da criança
ou do adolescente a fatores que ameaçam ou, efetivamente, transgridam a sua integridade física, psicológica ou moral, por
ação ou omissão da família, de outros agentes sociais ou do próprio Estado". Incluem-se, nessa categoria, as crianças e os
jovens vítimas do abandono e tráfico, vítimas de abuso, de negligência e maus tratos na família e nas instituições; aqueles que
fazem das ruas seu espaço de luta pela vida e, até mesmo, de moradia; as vítimas de abuso e exploração no trabalho; os
envolvidos no uso de tráfico de drogas; os prostituídos; aqueles em conflito com a lei, em razão do cometimento de ato
infracional e aqueles envolvidos em outras situações que impliquem em ameaça ou violação da integridade física, psicológica
ou moral (ver COSTA, 1993: p. 20).
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aparato institucional, dos conteúdos de seus programas, dos níveis de cobertura

propiciados e de modalidades de gestão e financiamento.

o movimento pela redemocratização do país, teve continuidade na mobilização

política pela convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. A nova

dimensão adquirida pelos movimentos sociais e pelos partidos políticos possibilitou

a inclusão, na agenda do Congresso, dos temas sociais, garantindo diversas

conquistas, dentre as quais destacamos a garantia de direitos das crianças e

adolescentes através do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Embora a década de 80, sob a perspectiva do desenvolvimento econômico, tenha

sido considerada como a década perdida, há que se destacar os avanços

alcançados na esfera da política voltada às crianças e adolescentes. A intensa

mobilização, que se verificou em torno do problema da criança, as metodologias

inovadoras dos programas de ação surgidas e as reformas jurídicas, são alguns dos

exemplos dos avanços democráticos e das conquistas que marcaram o período em

questão.

3.1. A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA LUTA PELA

DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS

E ADOLESCENTES

A partir da década de 70, o problema até então conhecido como do "menor

abandonado" passou a ter visibilidade crescente, num contexto em que os limites e

as possibilidades de abertura democrática estavam condicionados pelo processo de

distensão política preconizado pelo governo militar. No entanto, a crescente

mobilização da sociedade civil, principalmente no final da década, possibilitou a

abertura de brechas naqueles limites, fazendo emergir o debate sobre o Estado de

Direito na política brasileira.
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No fim da década de 70, já em pleno processo de redemocratização, surgiram

novos atores na cena política, quer atuando através de denúncias, quer gerindo

programas de atendimento próprios dirigidos àquele segmento.

Inicialmente, foram os movimentos sociais que conduziram à criação de programas

alternativos de atendimento a crianças e adolescentes, possibilitando, através de

suas denúncias, trazer a público a dimensão da violência praticada por policiais

contra crianças de rua e, por funcionários das FEBEM, contra as crianças e jovens

confinados (MNMMR, 1991: p.13).

Essas denúncias estimularam a imprensa e os pesquisadores a aprofundarem as

investigações sobre o tema, sobre o qual não se contava, até aquele momento, com

dados precisos e que tampouco, tinha sido objeto de aprofundamento conceitual e
de resgate histórico13.

Despontaram, nesse período, as denúncias feitas por organizações não

governamentais sobre o tratamento dispensado às crianças nas instituições oficiais

e as primeiras iniciativas de pesquisa social para investigar o tema nas grandes

cidades, com atenção voltada, inicialmente, à violência contra crianças

provenientes das camadas mais pobres da população e à situação em que essas se

encontravam (RIZZINI, 1991: p.70).

Em 1976, foram divulgados os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito,

cujo tema era "A Realidade do Menor Brasileiro". Em suas conclusões, trazia um

alerta à nação: "(...) Se não forem tomadas medidas preventivas e de recuperação

dos menores infratores, a vida se tornará insuportável nas grandes cidades

brasileiras" (Câmara dos Deputados, CPI do Menor apud LANCELOTTI, 1987:
p.39).

A imprensa denunciava, à época, a invasão dos grandes centros urbanos pelos

menores, exigindo das autoridades medidas que trouxessem segurança à

\3 A produção acadêmica sobre a situação da criança e do adolescente, se desenvolve mais intensamente a partir da década
de 80. Os principais enfoques evidenciavam a legislação específica, o tratamento dispensado no interior das instituições e a
deseconornia dos órgãos afms (BEZERRA: 1992: p. 36).



54

população (BARBETTA, 1993: p.38). Esse foi o aspecto que mais preocupou a

opinião pública em geral: a ameaça à tranqüilidade e à segurança social.

Antes concebido como problema de Segurança Nacional pelo Regime Militar, o

problema do menor passava agora a se constituir em um problema de segurança

pública. A preocupação das agências do governo deveria se pautar pela proteção

aos habitantes da cidade dos chamados trombadinhas e pivetes.

A CPI também concluiu que o Código de Menores estava superado, sendo

necessária a criação de novos instrumentais legais (BARBETT A, 1993: p. 38). Isso

aconteceria, três anos depois, quando foi instituído, em 1979, o novo Código que

propôs a eliminação das expressões abandonado e infrator, substituindo-as por

menor em situação irregular14
.

Simultaneamente, corporifica-se na sociedade civil o movimento de repúdio ético e

político ao modelo dominante de políticas públicas, pautado na contenção de

expressivo número de crianças e adolescentes pauperizados, acirrando-se as

críticas à concepção de menor em situação irregular instituído pelo Código de

Menores. O repúdio ao modelo dominante de política dirigida às crianças e aos

jovens pobres e infratores, encontrava apoio não somente nos movimentos e nas

ONGs, mas também dos próprios funcionários e técnicos dos órgãos responsáveis

pela gestão da política.

No centro desse movimento, que começava a se consolidar, situava-se a Pastoral

do Menor15
, com sua destacada e pioneira atuação. A Arquidiocese de São Paulo

havia criado, no âmbito de seus programas, o Educador de Rua, concepção de

profissional que, posteriormente, seria incorporada pela Secretaria do Menor do

Estado de São Paulo e por inúmeros outros programas no Brasil (BARBETTA,1993:

p.41 ).

14Ver,a esse respeito, o item l.3.
15A Pastoral do Menor nasce no âmbito das pastorais populares e estava ligada filosoficamente à Teologia da Libertação.

Propunha "estimular um processo que vise a conscientização e sensibilização da sociedade como um todo, na busca de uma
resposta global, unitária e integrada à situação do menor". A partir de 1985, conseguiu se articular nacionalmente
(LANCELOTTl, 1987: p. 39), ver também BARBETTA (1993: p.4I).
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Além dessa relevante contribuição - um profissional que atua no próprio espaço de

vivência dos jovens -, a Pastoral trouxe, ainda, a disseminação da concepção do

menor como sujeito da história e como sujeito do processo pedagógico, cujo

tratamento adequado deveria se dar no contexto social em que estava inserido e

não em instituições fechadas. Os princípios dessa proposta foram baseados na

teoria da Educação Libertadora, elaborada pelo educador e pedagogo, Paulo Freire.

O atendimento em meio aberto, como ficou conhecida essa proposta, somente viria

a ocorrer, no âmbito do Estado, a partir da segunda metade da década de 80 com a

criação da Secretaria do Menor. O pressuposto dessa concepção é a consideração

de que a criança não é em si marginal, como o fazia crer a PNBM e o Código de

Menores: ao contrário, ela é marginalizada pela sociedade em que vive.

O Padre Lancelotti, da Pastoral do Menor de São Paulo, assim sintetizou essa nova

postura: "Os menores não querem mais ser objeto passivo de nossos projetos

assistenciais e promocionais, os menores são agentes de sua libertação"

(LANCELOTTI, 1987: p.37).

Em documento da Campanha da Fraternidade de 1987, cujo tema era o Menor, a

Igreja condenava como solução do problema a ação repressiva e policial das

instituições oficiais:

"São constantes, um pouco por toda. a parte, as notícias de
violência, fugas e até morte nas chamadas unidades de
"recuperação" do menor. Este continua sendo estigmatizado
com o rótulo fácil de "marginal", é vigiado e punido, em vez de
ser considerado como vítima indefesa, um subproduto de uma
sociedade omissa e desumana" (Lancelotti, 1987: p.39).

Essa postura significou um expressivo avanço frente às concepções até então

dominantes, que desvinculavam o problema do menor de suas origens sócio-

econômicas e que postulavam, como uma das causas de sua situação irregular, a

incapacidade dos pais para mantê-los (ver Código de Menores).
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o documento da Campanha da Fraternidade registrava ainda: "Tomam-se os

fracassos da atual Política de Bem-Estar do Menor como argumento para defender

planos de segurança que chegam até o uso de esquadrões da morte, prática

absurda e impunentemente presente em nosso país" (LANCELOTTI, 1987: p. 39).

Ao lado da Pastoral, também contribuiu para o processo de desvelamento das

condições de vida das crianças menorizadas, a atuação do Fundo das Nações

Unidas para a Infância e Adolescência - UNICEF. Após as comemorações do Ano

Internacional da Criança16, em 1979, o UNICEF passa a direcionar seu trabalho ao

incentivo para as comunidades e grupos de defesa de direitos das crianças no
Brasil.

Outro ator que surgiu nesse período foi o Movimento de Defesa do Menor em São

Paulo. Objetivando defender os direitos das crianças e jovens, trouxe à tona

denúncias de maus-tratos e de violência cometidas pela polícia e pela FEBEM/SP.

Em 1981, um grupo de técnicos ao UNICEF, da FUNABEM e da SAS (Secretaria de

Ação Social) do Ministério da Previdência e da Assistência Social foi constituído,

dando início ao Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua (1982-1988).

A sua elaboração teve por base a identificação, o registro e divulgação de

experiências bem sucedidas de atendimento que estavam acontecendo no Brasil

através de Comissões Estaduais de Atendimento aos Meninos e Meninas de Rua17

(UNICEF, 1991: p.10).

O objetivo do projeto consistiu em definir um enfoque alternativo de assistência às

crianças, levando-as a constituir uma vida produtiva dentro do seu próprio ambiente,

fortalecendo seus laços com a família e a comunidade (UNICEF/FUNABEM/SAS,

1986 apud BARBETTA, 1993: p.43)

Dois aspectos muito importantes caracterizaram a diferença entre este projeto e

outros projetos públicos da área. O primeiro, era a ação marcadamente pioneira, em

16 o UNICEF foi criado em 1948, e logo após a sua criação, passou a atuar no Brasil. O Ano Internacional da Criança foi
realizado em comemoração aos 20 anos da Declaração Universal dos Direitos das Crianças (1959).

l7Essas comissões estaduais acabariam, mais tarde, dando origem ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua
(1984).
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se tratando de política para jovens, da articulação entre as três instituições, sendo

duas delas públicas e uma não-governamental, para coordenar a sua elaboração e

desenvolvimento. O segundo, diz respeito a sua elaboração propriamente dita: ela

foi realizada a partir de uma pesquisa que identificou cerca de 11 programas

espalhados pelo Brasil que, à época, desenvolviam trabalhos alternativos de

assistência ou educacionais voltados às crianças e aos adolescentes em situação

de pobreza.

A continuidade do Projeto Alternativas (1982-1988), a qualidade dos programas e

seus resultados efetivos, foram decorrência da soma dos aspectos acima

mencionados. A articulação estabelecida entre aquelas três instituições, sendo que

nenhuma delas mantinha poder isolado de decisão, evitou que o projeto sofresse

interrupção ou interferência em seus objetivos, devido a mudanças de governo ou

de problemas políticos, que geralmente impõem descontinuidade administrativa às
políticas governamentais18.

Deu-se, então, através deste projeto, o desenvolvimento de atendimento estatal e

não governamental, produzindo trocas de experiências, de propostas e,

principalmente, promovendo a união de movimentos de educação alternativa.

As conseqüências da mobilização - por um lado, a cobrança de mudanças das

políticas por parte do Estado e, por outro, o desenvolvimento de atendimentos

alternativos-, fez com que a problemática do menor começasse a ser percebida

como um tema mais amplo e complexo do que aquele que constava do diagnóstico

realizado pela PNBM, que tinha na carência elou na delinqüência, seu fulcro

central. Ademais, construía-se uma outra postura nas relações dos movimentos

sociais com o Estado.

O engajamento de técnicos da área (FUNABEM, SAS) nos movimentos sociais e a:

pressão desses próprios, puseram em curso uma nova forma de relacionamento

entre o Estado e a sociedade civil, possibilitando contribuições alternativas aos

programas oficiais, principal indicador de que o processo de formulação dessa

18Essa análise baseou-se no depoimento dado pela ex-representante da FUNABEM e por uma das idealizadoras do projeto,
Sônia Maria da Silva, em entrevista à autora no Rio de Janeiro em outubro de 1994.



58

política social passava a fazer parte do campo de conquista da cidadania. Mais

tarde, essas mesmas forças emergentes teriam papel importante na definição do

modelo de política a ser incorporado à Magna Carta, por ocasião da Constituinte de

1988.

Assim, apesar da vigência da política centralizadora e normativa propugnada pela

PNBM, surgiam, no interior do aparelho de Estado, controvérsias e oposições

ideológicas às suas concepções. A correlação de forças políticas que influenciava

as decisões de governo, através dos mais variados interesses, modificou-se

propiciando a inclusão de novas propostas para o atendimento. A essa dimensão

política que se abriu para outros atores e interesses, somava-se a influência das

inovações que estavam ocorrendo nas políticas sociais geridas por ONGs e de

algumas experiências alternativas dos governos estaduais. Essas mudanças são

explicadas por ABRANCHES(1989: p.12) que afirma, em sua análise sobre as

políticas sociais, que as inovações nesse campo geralmente emergem lentamente:

"(as inovações) requerem muita pesquisa de demonstração,
seja para comprovar a existência de necessidades a serem
supridas, seja para justificar alternativas, com base em fatos e
dados. As opções possíveis dependem, para serem
implementadas, de muita persuasão tanto do grupo decisório e
seus superiores quanto externa a ele, na busca de parceiros
e aliados"(grifo nosso).

Esse mesmo processo parece ter acompanhado a trajetória da Secretaria do Menor

do Estado de São Paulo. As possibilidades de realização de políticas, diferentes do

paradigma assistencialista-repressor, emergiram a partir de processos de escolhas

sucessivas, que envolviam, não raro, significativos confrontos e atritos entre a SM e

as várias esferas do aparelho de Estado, com empresários, os parlamentares, a

própria comunidade, etc. Desse modo, exigia-se por parte dos agentes

formuladores da política que propunham a mudança, capacidade de realizar

negociações, articulações e concessões.

Na medida em que se ampliava a mobilização e o espaço de atuação de setores da
sociedade civil, a crítica ao modelo de atendimento da PNBM tornava-se mais..
ampla, abrangendo as concepções centrais daquela política, que já não possuía

l'
:' '\
\
1 (
i '. I
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força suficiente para se impor como modelo dominante. As críticas centravam-se no

controle social, através da contenção dos jovens em instituições fechadas e por

agências policiais; no caráter compensatório das políticas sociais; na centralização

dos recursos; na visão fragmentada das políticas; na irracional idade administrativa;

no imediatismo; e na superficialidade e sobreposição dos programas e das ações do

governo (BARBETTA, 1993: p. 109; BIERRENBACH, 1991).

Os movimentos sociais, que ganharam visibilidade enquanto sujeitos políticos no

movimento de crítica à concepção da PNBM e com a implementação de seus

programas alternativos, destacaram-se, a partir da segunda metade da década de

80, através de ações que constituíram a bandeira de luta pela conquista e extensão

dos direitos, principalmente, na esfera governamental.

Duas ONGs se destacaram nessa conjuntura: o MNMMR - Movimento Nacional de

Meninos e Meninas de Rua (1984) e o Fórum DCA - Fórum Permanente de

Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente (1988), com ações decisivas para a ampliação legal de direitos do

cidadão dessa parcela da população (HERINGER, 1992: p. 57). A ênfase desses

novos sujeitos políticos se deu no plano institucional e no âmbito legal.

Segundo a definição promovida por Sader (1991: p. 11-55), podemos afirmar que o

MNMMR se constituiu em sujeito coletivo porque se elaborou uma identidade e se

organizaram práticas através das quais seus membros puderam defender interesses

e expressar suas próprias vontades (os jovens militando em defesa de seus próprios

direitos). Esse exercício se deu em lugares políticos novos (o movimento nacional

por direitos na Constituinte) e, finalmente, no exercício de uma prática política nova

expresso na formulação da proposta de garantia de direito.

Os movimentos de defesa de direitos das crianças e as ONGs com atendimentos

diretos passam a entender o Estado como um possível interlocutor (não o único,

nem um simples opositor) e arena das lutas políticas crivada de contradições,

constituindo-se em grupos de pressão e de interesses que se articulam para

influenciar os processos decisórios das arenas legal - na formulação das leis -, e
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institucional - na formulação de políticas (ver a esse respeito: COIMBRA, 1991;

HERINGER, 1992; FLEURY, 1986).

Assim, surgem as ações conjuntas dos movimentos e ONG's para a modificação do

texto legal e o engajamento nas campanhas "Criança e Constituinte" e "Criança -.

Prioridade Nacional". A primeira foi uma iniciativa do Ministério da Educação (1986)

e atraiu para o debate outros setores do governo e segmentos da sociedade civil

voltados ao atendimento da criança e do adolescente19.

Esses movimentos apresentaram diversas propostas à Comissão Temática "da

Família, do Menor, do Idoso" e, em 1987, foi apresentada a Emenda Popular

"Criança - Prioridade Nacional" com mais de 250 mil assinaturas, à Assembléia

Nacional Constituinte (SANTOS, 1992: p. 68).

O resultado dessa articulação entre os Movimentos e ONGs culminou, em março de

1988, na criação do Fórum DCA20, cuja atuação caracterizou-se pela promoção e

defesa de direitos, sendo também considerado como uma das principais iniciativas

para a inclusão da Emenda Popular referida na Constituição de 1988 (FORUM

DCA, 1993: p. 5).

Do início do processo de redemocratização, na década de 70, até a organização do

movimento nacional para a inclusão dos direitos das crianças na Constituição de

1988, os movimentos sociais percorreram um caminho que passou da crítica e da

reivindicação, para a sua articulação em torno da elaboração de propostas à

Constituição. Valorizou-se o processo de institucionalização dos princípios da nova

concepção de política social: a garantia de direitos expressa na aprovação do

Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990.
~.~. I

19Participaram: Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança (criada em 1985), CNBB, Sociedade Brasileira de
Pediatria, Frente Nacional das Sociedades Pestalozzi, MNMMR e Serviço Nacional de Justiça e Não-Violência.

20 São inúmeras as entidades que participaram do Forum DCA, entre as quais destacamos: MNMMR., CNBB, Fundação
ABRINQ, FUNABEM, Pastoral do Menor, Rede Nacional de Centro de Defesa da Criança e da Adolescência da Bahia, Rede
Nacional dos Núcleos de Estudos e Pesquisa, Instituto de Estudos Especiais da PUC/SP, Frente Nacional de Defesa dos
Direitos da Criança, etc.
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Sob o ponto de vista jurídico e institucional, o ECA - Lei No. 8069 de 13/6/1990,

constituiu um avanço com relação aos modelos anteriores. As principais inovações

dizem respeito à revogação do Código de Menores, mudando o enfoque doutrinário

de "situação irregular' para "proteção integra!'; institucionalmente a política deveria

passar a abranger também as políticas sociais básicas, as assistenciais

compensatórias, ações de assistência médica, psicosocial e jurídica às crianças

vítimas de violência e a defesa jurídico-social para aquelas envolvidas em situação
de natureza legal.

A Legislação não se destinava apenas aos "menores em situação irregular" -

apenas a um grupo caracterizado por ser infrator ou estar sob risco -, mas a todas

as crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeito de direitos, pessoas em

condições peculiares de desenvolvimento e prioridade absoluta da família, da

sociedade e do Estado (COSTA, 1990: p. 38).

O Estatuto, que estabeleceu fundamentos, direitos, obrigações e explicitou a

personalidade jurídica da criança e do adolescente, foi elaborado consoante a

"Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente" promovido

pela ONU em 1~89, que utilizava o conceito de proteção. Nesse aspecto reside uma

controvérsia: o ECA preferiu o termo proteção, apesar de terem sido apresentadas

propostas para a inclusão do termo promoção ao lado de proteção, como objeto da

lei. A redação do primeiro artigo sofreu uma emenda na fase de debates

legislativos, substituindo-se a expressão proteção especial que figurava nas versões

preliminares pela expressão proteção integral. Essa polêmica remete ao conflito

existente entre diferentes concepções de criança: ora como um ser frágil' e

vulnerável (e que por isso necessitaria mais de proteção), ora como sujeito de-

direitos que necessitaria de promoção e participação" (DIDONET, 1993: p.31).

Iv

21 Foi preciso um longo processo para que a sociedade dispensasse à criança o estatuto de "ser específico", portador de
características próprias, merecedor de atenção e de cuidados especiais. Se, em determinados momentos, a criança não era
considerada um ser que necessitava de cuidados, em outros, passou a ocupar um lugar específico na sociedade, despertando a
necessidade de proteção e educação por parte dos adultos (ver ARIES, (1981) e OSTETIO (1992). A criança é geralmente
caracterizada como um ser em desenvolvimento pela sua dimensão biológica e etária. O aspecto natural é evidenciado na
definição, encobrindo o aspecto histórico-social. Segundo OSTETIO (1992: p. 18), privilegiando o caráter natural do
desenvolvimento e desprezando fatores sociais que possam interferir no processo de crescimento, propaga-se um modelo único
de uma criança ideal, sem história. Talvez, pensando na universalização do atendimento e tendo por base essa concepção
evolucionista de inf'ancia, possamos indagar se o ECA, utilizando uma concepção idealizada da criança e da família, deu
menor ênfase às condições de vida de um grande segmento pauperizado que, aliado à necessidade de proteção, necessitava de
promoção social.
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A proteção integral priorizou o atendimento aos direitos fundamentais descritos no

artigo 227 da Constituição:

"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, crueldade e opressão".

Na esfera do poder público e da sociedade civil, no que tange às suas atribuições,

temos a assunção de deveres para com a população infanto-juvenil. Ao poder

público, é conferido um novo padrão de atuação através da descentralização, da

ampliação das responsabilidades do poder local e do desenvolvimento da política

social, mediante um conjunto articulado de ações governamentais (em suas três

esferas) e não-governamentais; já à sociedade civil, é conferido o direito de

participar da definição de diretrizes e do acompanhamento dos programas, através

do Conselho de Direitos e Conselho Tutelar (FARIA, 1991).

Efetivamente ocorreu a conquista de espaços políticos importantes na definição de

direitos sociais que caminharam em direção à extensão da cidadania. No entanto,

embora haja no conjunto dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente

condições necessárias, estas não se apresentavam como suficientes à superação

do modelo de política assistencialista-repressor e das condições de reprodução da

discriminação rumo à cidadania.

o agravamento da crise econômica, política e administrativa tem impedido que as
•críticas formuladas, as soluções alternativas propostas e os ganhos legais e

simbólicos alcançados se traduzam em resultados efetivos (FARIA, 1991: p.219).

Ou seja, o Estatuto não garante, por si só, as condições para a implementação de

uma nova política para as crianças e jovens.

O ECA traduziu a aspiração de setores democráticos, comprometidos com a história

de luta pelas mudanças relativas aos direitos da criança e do adolescente. Mas o
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próprio tema infância é polêmico por sua própria natureza, dando margem a

diferentes representações sociais que se traduzem, conseqüentemente, em

diferentes concepções sobre como tratá-Ias em consonância com valores culturais

dominantes em determinado momento histórico e de acordo com suas

especificidades regionais. Esse não é um assunto sobre o qual exista consenso por

parte das forças políticas e sociais. Exemplo disso é a situação descrita no capítulo

5, quando analisaremos as mudanças propostas pela Secretaria do Menor, que

provocaram resistências e oposições mesmo nos setores sociais e políticos da

sociedade, identificados com a política de garantia de direitos.

Muitas vezes tem se falado que a sociedade brasileira não estava preparada para

uma legislação como essa. Os avanços políticos e democráticos tendem a ocorrer

em tempo e velocidade diferentes do que ocorrem as mudanças culturais. Desse

modo, muitas das inovações trazidas pelo Estatuto exigem mudanças culturais, que

envolvem o respeito aos direitos fundamentais das crianças e a superação das

dificuldades inerentes à própria crise das políticas sociais básicas, as quais

atualmente, além de excluírem a maioria das crianças e jovens menorizados,

contribuem para que o Estado não cumpra com sua parcela de responsabilidade na

superação das condições de pobreza e em direção a uma infância e adolescência

plena de direitos.

Em síntese, a articulação constituída, a partir dos movimentos sociais e das ONGs,

possibilitou mudanças em dois sentidos: inicialmente, na esfera institucional,

através do despontar de programas alternativos em nível federal e estadual

(inspirados nos projetos alternativos de iniciativa das ONGs) e, posteriormente,' no

âmbito jurídico-legal, através da implantação do ECA, quando da consoüdação 'dos

avanços democráticos.
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4. FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLíTICA DE GARANTIA DE DIREITOS

PELA SECRETARIA DO MENOR

Para que possamos traçar o histórico da formulação da política de garantia de

direitos pela Secretaria do Menor do Estado de São Paulo (SM), faremos um breve

relato do processo decisório que culminou na sua criação pelo governo eleito em

1987.

4.1. PROCESSO DECISÓRIO

o contexto geral em que se processaram as decisões acerca da criação da política

de direitos da SM foi, em parte, descrito no capítulo anterior. Retomamos aqui

alguns aspectos que julgamos relevantes, com ênfase na análise da incorporação

do tema pela agenda política do governo.

A opção pela criação de uma Secretaria que viabilizasse a nova política para

crianças e adolescentes foi impulsionada pelo prolongamento da situação de crise

da PNBM, denunciada pelos. movimentos sociais, pelos próprios técnicos da

FUNABEM e por pesquisas acadêmicas realizadas à época. Até então, o

desenvolvimento da PNBM, em São Paulo, estava a cargo da Secretaria da

Promoção Social (SPS), com ênfase no processo de contenção de crianças e

jovens, pobres e infratores.

Concomitantemente à criação da nova política, estavam em curso diversos projetos

alternativos viabilizados por organizações da sociedade civil e por outros

organismos governamentais. Embora essas iniciativas vigorassem desde o final da

década de 70, o problema das crianças nas ruas se agravava22
, requerendo ações

diferenciadas do modelo tradicional.

22A FUNABEM apontava, para 1985, a existência de cerca de 63 milhões de menores no Brasil (47% da população total).
Desses, 36 milhões eram carentes, 7 milhões abandonados, 527 mil internados e 14 mil infratores sob sua guarda (PASSEm,
1987: p.24)). Esses indices foram superdimensionados, sendo alvo de críticas de vários autores. Em São Paulo, o Censo
Demográfico do IBGE, de 1980, apresentava 220 mil pessoas, na faixa etária de 7 a 18 anos, pertencentes a famílias com
renda mensal de até 1 salário minimo.
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À medida que crescia o número de crianças trabalhando nas ruas, mendigando e

praticando atos infracionais, o problema começava a chamar a atenção dos meios

de comunicação e da opinião pública. Assim, no período da campanha eleitoral de

1986, a questão do menor ganhava relevância, tornando-se tema das plataformas

políticas dos candidatos ao governo de São Paulo. As propostas dos candidatos

variavam desde a criação de delegacias especiais para os menores, absorção de

uma quota de menores em empresas, criação de creches, até a descentralização do

atendimento (PASSETTI, 1987: p.22).

Ao mesmo tempo em que era realizada a tentativa de humanização da FEBEM/SP

(1982-1986), crescia a militarização do combate ao problema do menor,

evidenciando o poder das forças contrárias às ações de desinternação

empreendidas à época pela direção da Fundação. A reação àquelas mudanças

centrava-se no forte apelo à questão da segurança pública nas cidades.

Na ocasião, o candidato pelo PMDB ao Governo do Estado de São Paulo, Orestes

Quércia, comprometia-se a tratar do problema do menor, afirmando ser uma de suas

principais metas de governo. No dizer de Alda Marco Antonio, futura secretária de

governo, o candidato do PMDB:

"(...) empunhou como uma de suas mais caras bandeiras de
campanha - aliás, como a sua principal promessa de
campanha - a questão da criança; a questão da criança pobre,
a questão da criança abandonada, a questão da criança de
rua" (MARCO ANTONIO, 1990: p.11).

O reconhecimento do problema e da necessidade de se empreenderem ações

diferenciadas daquelas que, até então, vinham sendo adotadas, foi gerado a partir

da própria conjuntura de crise da política tradicionalmente voltada aos menores.

Utilizando a análise do processo decisório'" feita por MONTEIRO (1982: p.63),

23VIANNA MONTEIRO (1982: p.63) em sua análise do processo decisório de políticas públicas, utiliza a seguinte
conceituação para caracterizar os contextos amplos em que se tomam as decisões: lia) o contexto de oportunidade em que a
política é estabelecida voluntariamente pelo policy-mak:er,ou seja, trata-se de uma situação em que a capacidade de rastreio
da organização governamental é utilizada com ampla folga (...), b)em outros extremos estão as conjunturas de crise, em que as
políticas adotadas ocorrem muito mais por provocação do que por atitude voluntária dos policy-mak:ers(...)".
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podemos afirmar que a política da SM emergiu em um contexto de oportunidade e

crise. De fato, quando da criação da política da SM, tanto estavam presentes os

elementos de oportunidade, quanto os elementos advindos da situação típica de

crise, que se combinavam contínua e crescentemente.

o contexto de oportunidade em que a política foi estabelecida caracterizava-se, no

fundamental, pela relativa clareza com que o problema era formulado: a nova

política incorporava o discurso e a prática do paradigma humanista defendido pelos

setores que propunham as mudanças da PNBM.

Já a conjuntura de crise caracterizava-se pelo ambiente de pressões das forças

sociais comprometidas com a questão da infância pobre, as quais denunciavam a

falência do modelo repressor da PNBM e de sua doutrina de situação irregular.

Além desse aspecto, a inadequação e a incapacidade de as políticas sociais

básicas atenderem a essa população agudizava, ainda mais, o contexto de crise a

que nos referimos.

Podemos ainda agregar, a essa análise, outros fatores que impulsionaram a criação

da nova política social. A escolha feita pelos agentes de decisão (policy-makers)

estava em consonância com os novos parâmetros delineados pela esfera social: a

política da SM foi resultado do processo de substituição do paradigma

assistencialista-repressor pelo paradigma de direitos que introduzia, pouco a

pouco, mudanças conceituais de diagnóstico do problema e do modelo pedagógico

de atendimento.

Até a década de 80, o problema do menor variou de uma questão de polícia a uma

questão de carência, tendo como corolário a abordagem repressora e

assistencialista, respectivamente. A partir dos anos 80, o problema passou a ser

concebido como pertencente à esfera da cidadania, requerendo ações que

considerassem as crianças e jovens como sujeitos detentores de direitos.

Por esses motivos, podemos dizer que, em grande parte, aquela política foi mais

demandada do que outorgada, sendo determinantes as ações empreendidas fora
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das fronteiras governamentais, tais como a mudança do atendimento (advinda dos

projetos alternativos), a mobilização em defesa das crianças e o debate em torno

de uma nova política e da necessidade de substituição da Doutrina da Situação

Irregular, prescrita no Código de Menores, que se iniciava com a Constituinte.

Obviamente, tiveram papel importante os policy-makers que, ao perceberem as

mudanças que ocorriam no meio externo, chamaram interlocutores de destaque

(ONGs de defesa de direitos e aquelas que realizavam atendimento) para participar

da formulação da nova política.

O reconhecimento de que "algo precisava ser feito" também serviu para atender os

anseios daqueles grupos que entendiam o problema como sendo uma questão de

segurança (deputados cuja plataforma era a questão da segurança, alguns

radialistas cujos programas tratavam da violência), muito embora a proposta da SM

não contemplasse diretamente os objetivos desses grupos.

Em síntese, reconheceu-se a necessidade de tratar o problema do menor sob o

novo prisma - o da garantia de direitos - em função das forças sociais que

demandavam uma nova abordagem do problema; da própria mudança empreendida

pelos projetos alternativos ancorada na perspectiva da não internação e da não

repressão; de fatores político-eleitorais, face ao destaque dado ao tema pelos meios

de comunicação; e, por último, em função da fracassada tentativa de humanização

empreendida pela FEBEM/SP, o que gerou a necessidade de outro tipo de ação

voltada para as reformas pretendidas na política de atendimento existente.

Foi neste contexto que, já eleito Governador, Orestes Quércia assinou o decreto de

criação da SM em seu primeiro ato de governo (MARCO ANTONIO, 1990: p.11),

constituindo, pela primeira vez, uma instituição especlfica em nível estadual para

tratar do problema dos menores.

O novo governo impôs agilidade ao processo através da adoção de duas

estratégias: primeiro, a mudança pretendida ocorreria sem a necessidade de

apreciação pela Assembléia Legislativa e, segundo, foi descartada a possibilidade

de implementação das mudanças pretendidas através da Secretaria da Promoção
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Social (SPS) - que era historicamente responsável pela gestão da política destinada

às crianças e jovens pobres e infratores. Essas decisões foram tomadas de modo a

que fossem evitadas dificuldades na implementação imediata da nova política.

o fracasso de outras tentativas de mudança no atendimento da SPS, levou a que

fosse desconsiderada a possibilidade de desenvolver a nova política através do

aparato institucional já existente. A probabilidade da ocorrência de resistência, por

parte dos funcionários da FEBEM, a uma nova tentativa de mudança, impulsionou a

idéia de criação de uma nova secretaria. Mas havia outro motivo: o governo

evitava, com tal decisão, negociar com a SPS as mudanças pretendidas,

evidenciando uma das faces mais marcantes da administração pública brasileira,

qual seja, a dificuldade em operacionalizar qualquer inovação, sem impor

descontinuidade administrativa ou sem criar mecanismos paralelos.

No caso, não houve descontinuidade da política até então gerida pela SPS já que

suas estruturas político-administrativas, conformadas durante o regime militar e que

deram sustentação às práticas repressivas da FEBEM, mantiveram-se, em sua

maioria, inalteradas. Pretendia-se, aos poucos, ir derrubando essa estrutura à

medida que se consolidasse a nova política. Entretanto, quando, enfim, optou-se

pela subordinação administrativa da FEBEM à SM, tal estratégia mostrou-se

ineficaz com o surgimento de conflitos entre a direção e os funcionários, como

veremos no capítulo 5.

Para a secretária, a não vinculação inicial daquela Fundação à SM foi "uma

estratégia política pois estávamos criando o novo e tínhamos que fazê-lo dar certo,
fincar raízes profundas para depois desmanchar o velho,,24.

Além da tentativa de contornarem-se os problemas decorrentes da mudança em

estruturas administrativas consolidadas e no paradigma de política estabelecido,

objetivava-se, com a criação da SM, agilidade nas ações, alicerçadas sob um novo

paradigma, voltadas à questão do menor (ver SPINK 1989: p.14).

24 MARCO ANTONIO, Alda. Entrevista realizada pela autora com Alda Marco Antonio, Ex-Secretária do Menor do Estado
de São Paulo, São Paulo, novembro de 1994.
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Foi nomeada para a SM a ex-secretária do Trabalho do Governo Montoro, a Sra.

Alda Marco Antonio. O trabalho à frente daquela secretaria, centrado na fiscalização

das condições de trabalho no campo e na apuração das denúncias sobre crianças e

adultos trabalhadores escravizados, obtivera destaque na imprensa.

O decreto 20906, de 15 de março de 1987, que criava a SM, determinava como

sendo de sua competência:

1. a definição das metas do governo relativas ao atendimento integral dos cidadãos

de O a 18 anos de idade;

2. a promoção de programas voltados ao atendimento do menor em conjunto com os

demais órgãos do Estado;

3. a coordenação, o acompanhamento e a implementação de programas de

atendimento ao menor (LEX: COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA,

1987).

Por sua vez, pelo decreto 26952, de 10 de abril de 1987, era determinada às

empresas do Estado a celebração de convênios com a SM, objetivando a execução

dos programas Turma da Rua, creche e pré-escola, casa aberta, casa da criança,
\~

casa da juventude e centro de treinamento profissional.

Complementarmente, a estrutura e a organização da nova secretaria foram

estabelecidas pelo decreto 27.981, de 23/12/87, que definia seu campo funcional e

indicava a abrangência de suas atribuições: promoção, coordenação,

acompanhamento e implementação de programas voltados ao atendimento do

menor no Estado, através da integração tanto com os órgãos públicos, como com

entidades privadas, nacionais ou internacionais.
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4.2. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DO PROBLEMA

Foi elaborado um diagnóstico preliminar no qual se afirmava que a existência de

altos índices de pobreza e miséria era resultante do modelo econômico

concentrador de renda vigente no país (LUTAR PELO PRESENTE, 1987: passim).

Passamos a sintetizar agora esse diagnóstico.

Atribuía-se, como causa principal da existência de expressivo contingente de

pobres nas grandes cidades, o intenso fluxo migratório que se iniciara com a

industrialização. Os trabalhadores do campo que migraram para os grandes centros

dispunham de baixa habilitação para competir no mercado de trabalho, não tinham

condições de prover-se de habitação, escolarização e saúde adequadas, restando-

lhes as favelas e cortiços como locais de moradia.

Nas cidades, enquanto os pais saíam para o trabalho, as crianças e jovens

passavam a ocupar seu tempo livre no espaço da rua ou permaneciam confinados

em locais precários, em geral sob a responsabilidade do filho mais velho.

Para a SM, o Estado não assimilou, na formulação de suas políticas, as mudanças

ocorridas na família brasileira, resultantes do processo migratório, da urbanização,

e mais recentemente, da crise e recessão econômica.

As cifras do diagnóstico apontavam a existência de cerca de 15 milhões de crianças

e jovens em São Paulo, representando, em 1987, 47% da população total do

estado. Esse contingente se distribuía por 8 milhões de famílias, das quais, 60%

viviam em situação de pobreza absoluta ou relativa.

As crianças, cujos pais não puderam garantir-lhes assistência adequada, passavam

a viver boa parte do tempo nas ruas e eram impelidas a trabalhar, desde a primeira

infância, para ajudar no orçamento doméstico. Essas crianças foram encaradas,

pela SM, como vítimas da miséria, que tentavam, através do trabalho, solucionar

seus problemas de subsistência.
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A busca da sobrevivência em atividades de rua, fez com que muitas dessas

crianças entrassem em contato com o mundo de furtos e roubos, tornando-se

suscetíveis às ações da polícia e, possivelmente, aos encaminhamentos para

internatos (O FUTURO É HOJE, s.d., p.7).

Em contraposição à vulnerabilidade a que estavam expostas, as crianças

desenvolveram mecanismos de auto-defesa e estratégias para sobreviverem nas

ruas, criando um código de ética e uma linguagem própria do grupo. A intervenção

do Estado, nesta realidade, caracterizou-se por uma política assistencialista-

corretiva.

Muitas das crianças que permaneciam nas ruas podiam, ao mesmo tempo, trabalhar

e estudar, mantendo, assim, uma interação regular com instituições sociais (escola,

família). Outras trabalhavam o dia inteiro, ou mesmo à noite, exercendo tarefas

inadequadas ou insalubres sem a proteção da Legislação trabalhista, podendo não

retornar a suas casas.

As crianças que viviam na rua geralmente estavam sob a proteção e/ou exploração

de adultos ou de outra criança mais velha. Podiam manter uma interação regular

com a família, mesmo estando desvinculados da escola. Muitas vezes, era na

própria família que ocorria a exploração através da mendicância infantil, às vezes

acompanhada de violência, quando a cota estabelecida em dinheiro não era

cumprida.

Em 1990, foi publicada uma série de books pela SM, por ocasião dos seus três anos

de existência; neles, nota-se um aprofundamento do diagnóstico inicial,

particularmente no tocante aos aspectos atinentes às condições de vida das

crianças que têm na rua suas estratégias de sobrevivência.

Nesse novo diagnóstico, percebe-se a construção de novos conceitos e de

categorias mais adequados para definir e tentar compreender o problema do menor.

No item 4.3.2, analisaremos essa questão.
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4.3. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MODELO DE POlÍTICA

Ao assumir a SM, a secretária Alda Marco Antonio recebeu três desafios: 1) a tarefa

de criar políticas públicas tentando renovar a ação do poder público em relação às

crianças e jovens; 2) a tarefa de implantá-Ias; e 3) a de criar a estrutura de uma

secretaria para viabilizar tais políticas (I SEMINÁRIO...,1990: p.11).

Focalizaremos, agora, os momentos iniciais da criação da política e as estratégias

utilizadas para a sua viabilização, destacando alguns dos aspectos importantes do

processo de construção da estrutura institucional. Esses elementos - a criação da

política e da SM -, configuram o modelo de atendimento da política pública

analisada.

A secretária Alda Marco Antonio havia tido o primeiro contato com a questão da

criança e do adolescente no período em que assumiu a Secretaria das Relações de

Trabalho do governo Montoro (1982-1986). A sua gestão fora marcada pelas ações

de fiscalização realizadas em locais de trabalho, quando foram observadas

irregularidades nas relações profissionais e constatadas mortes, decorrentes de

acidentes de trabalho com crianças trabalhadoras.

Sem Know-how específico sobre a questão da criança, a secretária contou

inicialmente, para a formulação das diretrizes da pasta, com o apoio de profissionais

originários do Movimento de Mulheres do PMDB, da Secretaria do Trabalho, e de

alguns consultores que detinham conhecimento acadêmico sobre o tema. Alguns

desses foram: Efigênia Sampaio, Ana Célia Pecci, Marize Hegger, Roberto

Escardua, Oscar Gardiano, Fúlvia Rosemberg, Rosa Castro, Giovanna Sinopoli,

Maria Lúcia Violante, Cecília Simonetti, Cassiana Claro, Patrícia Pedrotti, Lúcia

Favero e Ana Wilheim.

A estratégia para a escolha desses profissionais foi a de buscar pessoas, que,

preferencialmente, não tivessem tido experiências práticas com a política

assistencialista-repressora, já que seria necessário criar-se algo novo, evitando-se
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as influências daquela política e os vícios institucionais existentes. O pré-requisito

para implementação do novo modelo de atendimento era contar com pessoal

especialmente capacitado, com perfil profissional específico ao desenvolvimento da

proposta.

A inexistência de modelos, no Brasil, compatíveis com os princípios pretendidos, fez

com que a formulação da nova política tivesse início com a discussão das linhas de

trabalho sobre as quais passariam a atuar. Relata a secretária Marco Antonio:

"(a política) tinha que estar necessariamente no campo
democrático; não poderia nem de longe resvalar nos métodos
repressivos, autoritários, sendo que o trabalho deveria se
pautar pela garantia de direitos, pela educação e liberdade,
respeitando-se a individualidade das crianças e iovens'" .

A Secretaria da Promoção Social sempre teve como prática o estabelecimento de

convênios com entidades assistenciais, filantrópicas e religiosas, para financiar

projetos de atendimento à infância e adolescência. Mas a secretária refutava a

tendência de o Estado transferir a responsabilidade de executar políticas públicas

através de financiamento de projetos dos movimentos sociais. Para ela: "(...) o

movimento social temo direito de resolver as suas questões como dá para resolver,

mas o Estado tem de fazer o melhor, tem de fazer com profissionalismo e tem de

estudar para que possa avançar" (MARCO ANTONIO, 1990: p.73). A SM definia,
\

assim, que iria criar políticas, implantá-Ias e executá-Ias diretamente, sem repasse

de verbas para terceiros.

~"

A ex-Coordenadora do Programa Casa Aberta, Cassiana Claro26, reafirma esse;i

ponto de vista, ao declarar que o Estado não poderia mais deixar as diretrizes da .•

política ao sabor das instituições filantrópicas e tendências religiosas com as quais

a SPS mantinha convênio:

"Nós (a equipe de formuladores) tínhamos muito claro qual era
o papel do Estado nessa política e isso ajudou a mudar e

, -"

25 MARCO ANTONIO, Alda. Entrevista realizada pela autora com Alda Marco Antonio, Ex-Secretária do Menor do Estado
de São Paulo, São Paulo, novembro de 1994.

26 CLARO, Cassiana Passos. Entrevista realizada pela autora com Cassiana Claro, Ex-Coordenadora do programa Casa
Aberta, novembro de 1994.
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implementar a política. Acho fundamentais as parcerias nas
políticas públicas, mas é obrigação do Estado traçar as
diretrizes e implementar".

Os formuladores, partindo de alguns princípios básicos como a educação com

liberdade - sem assistencialismo e sem repressão - e o respeito aos direitos

individuais, estabeleceram os interlocutores da sociedade civil organizada e de

órgãos públicos para a troca de experiência que respaldasse a formulação da

política. Foram procurados representantes da Pastoral do Menor, do Movimento

Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Poder Judiciário, Ministério Público e de

outras instituições, inclusive aquelas vinculadas ao próprio governo, como no caso

do PCR (Programa Criança de Rua, ligado à FEBEM).

A Secretaria do Menor recebeu, inicialmente, o apoio de diversas forças sociais e

governamentais. Foram realizados vários encontros com os Secretários de

Governo, objetivando viabilizar as mudanças que se faziam necessárias em cada

uma das pastas, para promover a integração de suas políticas à nova orientação.

Todavia, os relatos dos entrevistados apontam que se caminhou muito pouco nessa

direção.

No decorrer da implantação da nova política houve um distanciamento da Pastoral

do Menor, em virtude de discordâncias quanto às concepções e encaminhamentos

verificados (a Pastoral tinha uma abordagem assistencialista segundo algumas

pessoas entrevistadas vinculadas à Secretaria do Menor), o mesmo tendo ocorrido

com o MNMMR' (sua estratégia era fiscalizar e cobrar e preferiu manter

"distanciamento crítico"). Posteriormente, já sob a gestão do governador Antonio

Fleury Filho (1990-1994), surgiriam conflitos mais graves com outros organismos

governamentais.

A Pastoral do Menor, com experiência de trabalho com crianças de rua, teve

participação significativa no início do processo da constituição da política da SM: na

discussão sobre o planejamento da localização das Casas Abertas, no treinamento

dos educadores de rua, no Projeto de Atendimento às Crianças da Praça da Sé,

entre outras questões.
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A primeira ação programática da SM foi enfrentar o problema das crianças de rua,

tendo assimilado aspectos importantes da prática do trabalho em meio aberto que

vinha sendo experimentada pela Pastoral, como revela uma das entrevistadas:

"Esse trabalho daria o tom de qual seria o novo atendimento à criança e ao

adolescente pobres?" .

A SM absorveu, inclusive, alguns dos educadores da Pastoral que foram trabalhar

em seus programas trazendo, com isso, a experiência acumulada na atuação sócio-

educativa.

A maioria das pessoas entrevistadas entende que a idéia original não era constituir

uma secretaria para execução de programas, mas implantar alguns deles como

modelos com a finalidade de demostrar que o novo atendimento era possível, viável,

que tinha qualidade e que respeitava direitos. Esses programas passaram a ser

chamados de modelares. O entendimento de que o Estado deveria criar programas

modelos com profissionais especialmente capacitados para a sua execução,

coadnuva-se com uma das principais diretrizes da política que era a mudança de

mentalidade dos outros profissionais da área, através da formação e da capacitação

de recursos humanos, de modo a expandir a nova concepção de política; ou seja, as

ações da SM teriam, também, o papel de provocar mudanças em todos os níveis em

que ocorresse atendimento às crianças e jovens.

No entanto, alguns entrevistados avaliam atualmente que a atuação da SM acabou

extrapolando a idéia inicial de apenas implementar programas que servissem de

modelo aos governos municipais e às Secretarias de Estado, passando a ser

executora integral da nova política. Vera Tude, ex-diretora do Programa SOS,

avalia: "a SM deveria ter criado projetos como modelos de atendimento e ter, em

seguida, passado às secretarias básicas (...). A idéia era criar políticas e não uma

estrutura pesada e permanente?" .

27CASlRO, Rosa Maria Fátima (Castro) Oliveira. Entrevista realizada pela autora com Rosa Castro, Ex-Assessora da
Secretaria do Menor e Ex-Presidente da FEBEM, São Paulo, novembro de 1994.

28TUDE, Vera. Entrevista realizada pela autora com Vera Tude, Ex-Diretora do Programa SOS-Criança, dezembro de 1994.
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Conforme o seu próprio decreto de criação, a SM seria igualmente normatizadora e
executora, com a finalidade de poder acumular experiência prática, treinar pessoal e

para que os programas pudessem servir de subsídio para a irradiação da proposta
em outros locais'". Para Cassiana Claro, decorridos 7 anos de existência, a SM
teria condições de ser apenas normatizadora "porque já há know-how acumulado,

.experiência, recursos humanos e um centro de treinamento que treina pessoas do
mundo todo,,30.

Para Marco Antonio, a SM se propôs a executar diversos programas a fim de testar
novos modelos de atendimento.

Se, por um lado, a SM implementou a política integralmente sem envolver e
modificar as outras políticas sociais na órbita do governo de estado (principalmente,
nos seus objetivos quanto à mudança de mentalidade nas políticas de saúde e

educação), contraditoriamente, deixou de abarcar justamente aquela política que
não se queria mais como modelo para o estado: a política da SPS, dirigida a

crianças e jovens, através da FEBEM. Em suma, não se conseguiu atingir

mudanças nas políticas sociais básicas - no sentido orgânico de serem respeitadas

as diretrizes da pasta para a política de atendimento às crianças e adolescentes no

Estado de São Paulo -, nem tampouco, modificar as estruturas em que estavam
assentadas essas mesmas políticas.

A convivência de duas políticas antagônicas ocasionou problemas entre a SM e
SPS, tornando ainda mais difícil a integração das ações do governo dirigidas à

infância e à adolescência. Essa dualidade desestabilizou a SM em sua tentativa de

implantação de um modelo humanista na FEBEM.

29 Aqui, reside um aspecto interessante que é a noção de uma "rede de inovação e debate" que parece ter pautado uma das
diretrizes da SM. Para SPINK (1989: p.20), as tentativas de reforma, mais promissoras, pautaram-se pela noção de uma rede
multicêntrica de inovação e debate, "onde a manutenção da dinâmica é estimulada através de transferência de experiências e
eventos específicos, destinados a discutir linhas possíveis de prática e suas implicações para as diversas partes presentes,
identificando, assim, o que compete a quem". Como veremos, embora essa necessidade tenha sido identificada, ela não se
concretizou inteiramente, como demonstra a não irradiação da política de direitos para outras agências do governo e a
tentativa fracassada de modificar as estruturas da FEBEM.

30CLARO, Cassiana Passos. Entrevista realizada pela autora com Cassiana Claro, Ex-Coordenadora do programa Casa
Aberta, novembro de 1994.
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4.3.1. CRIAÇÃO DA ESTRUTURA E O FINANCIAMENTO DOS

PROGRAMAS

A opção pela criação de uma nova estrutura organizacional (1987) teve como
bjetivo principal viabilizar a política de direitos, sem correr os riscos de se instaurar
a inovação dentro de uma instituição movida, em grande parte, por uma cultura
organizacional incompatível com o novo paradigma, conforme podemos concluir a
partir dos depoimentos que se seguem.

Para Rosa Castro, ex-presidente da FEBEM, a criação da SM foi:

"Extremamente válida porque dificilmente se cnana o novo
dentro de uma estrutura antiga, com cultura organizacional
gasta como a SPS, ou mesmo se fosse pensada a política de
direitos para ser implementada pela Secretaria da Educação,
cuja concepção de criança pobre é a de um ser inadaptado,
como poderia resgatar essas crianças? A criação da SM foi
realmente necessária porque ela precisava ter algum poder de
decisão para criar o novo,,31.

Na opinião de Ana Seches32, ex-assessora do Programa Creche:

"Naquele momento foi oportuna (a criação da SM) porque
saíamos com uma bandeira mais clara. Hoje não tem o menor
sentido se ter uma secretaria para viabilizar a política porque
tem que se fortalecer as políticas setoriais específicas (saúde,
educação, etc.)".

3\ Faz-se necessário um esclarecimento quanto às origens da criação de mecanismos paralelos mais ágeis e centros de
irradiação de novas idéias, tanto para tarefas específicas, quanto para a capacitação local. Para SPINK (1989: p.14), essa idéia
foi disseminada a partir da discussão sobre a "administração para o desenvolvimento" nas décadas de 60 e 70. Esta
administração foi resultado: "(...) de um lado, da conclusão de que faltava, na administração pública, no início da década de
sessenta, um dinamismo gerencial, e de outro, que o foco deste dinamismo eram os processos intra-organizacionais, que
afetavam o serviço. Com o aparecimento dos países em desenvolvimento, no cenário mundial, com todos seus problemas reais
e necessidades de ajuda, era inevitável que este foco do gerente moderno, que agiliza processos organizacionais na entrega de
serviços, fosse transferido às abordagens iniciais de cooperação (...). A administração para o desenvolvimento surge não só
como uma abordagem genérica sobre administração, mas como uma estratégia implícita de reforma, derivada da prática de
mudança organizacional.( ...) A reforma era focalizada (...) em dois temas vinculados: a construção de novas instituições
públicas (a chamada "institution building") e o desenvolvimento de capacidade gerencial" SPINK (1989: p.13). O autor, em
sua análise sobre reforma administrativa, observa que as reformas no Brasil foram concebidas em termos de mudança
organizacional e desenvolvimento gerencial, onde "cabe ao executivo organizacional delinear a estrutura mais apropriada". Ou
seja, as ações na área de administração pública têm sido concebidas na moldura: "(...) a administração é separada de política;
administração é um assunto organizacional; e a chave da organização é o gerente. Pronto...deu no que deu" (SPINK, 1989:
p.14). No caso da SM, foi dada pouca ênfase ao desenvolvimento gerencial.

32 SECHES, Ana. Entrevista realizada pela autora com Ana Seches, ex-assessora do Programa Creche, novembro de 1994.
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Para outra assessora desse programa, Ana Wilheim, "a SM tinha que ter seu
próprio orçamento e estar em pé de igualdade com outras secretarias para poder
interferir nas políticas".

Mas, a criação de sua estrutura organizacional e de seu modelo de gestão não teve

a mesma importância que foi dada à elaboração e implantação de sua política.

A falta de uma gestão administrativa, capaz de auxiliar no encaminhamento dos

casos e que desse fluidez às informações, interferiu diretamente na agilidade e no

desempenho das atividades-fim.

A precariedade da organização administrativa foi apontada nas entrevistas como um

dos pontos problemáticos da SM. Quanto a essa desorganização inicial, Marco

Antonio justifica:

"(...) não havia outra oportunidade. Se a gente fosse esperar
para a estrutura organizacional ficar pronta, politicamente não
iria se justificar e teria desaparecido. (...) Ela (SM) tinha que
apresentar resultados políticos para se manter. Essa aparente
montagem anárquica foi a possível e era necessária".

A necessidade de alavancar a política foi utilizada para justificar a desorganização

inicial; por outro lado, foi apontada por uma das entrevistadas a dificuldade em

"organizar a casa" porque muito do tempo e dos esforços eram dispendidos para a

criação de programas:

"(A SM) tecnicamente foi brilhante, mas sempre ficava na
experiência; fazia sentido errar com a Casa Aberta, mas depois
tínhamos que arrumar. (...) Não se dava importância ao
formalismo da administração; por exemplo, a troca de
educador de programa, ninguém se importava com o problema
do contrato ser diferente, troca de turno, com a legislação
trabalhista, porque tudo era feito pela ceuse'" .

Esse depoimento indica que o foco da atenção da equipe interna estava voltado à

política em si: a criação e implantação dos programas. Não se deu importância

equivalente à gestão administrativa e pouca atenção foi dada aos meios que

t\

n SEeIJES, Ana. Entrevista realizada pela autora com Ana Se" ies "''''.''00'" do Programa Creche, novembro de l,J:\ 1

I!
Q
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possibilitariam maior eficiência e eficácia dos projetos. Como exemplo disso, nunca

houve padronização do custo por criança e do número médio de funcionários para

os mesmos programas. Para a ex-assessora Ana Seches, faltou maior organização

administrativa:

"Raramente se tem uma Secretaria com tão bons profissionais.
Tivemos chance de trazer gente boa, profissionais com
vitalidade. O problema foi a falta de sistematização, a noção da
coisa pública. A SM pecou por falta de integração entre seus
próprios programas. (...) Havia muita hierarquia, muitos chefes
para poucos programas. A estrutura era pesada".

o organograma foi sendo elaborado e testado paulatinamente ao longo de 1987,

tendo sofrido uma série de modificações até se chegar à estrutura oficial de 1988.

Este organograma, (ver anexo 1), tinha duas ramificações: a Chefia de Gabinete da

Secretária e a Coordenação de Atendimento Integral ao Menor. A esta última,

estavam ligados três Grupos: Atendimento ao Menor do Interior, Atendimento ao

Menor da Capital, Planejamento e Integração. Subordinavam-se a estes grupos, por

sua vez, as Equipes Técnicas (chefias de programas e supervisores). A Chefia de

Gabinete da Secretária ficou responsável pelo Departamento de Administração,

Centro de Recursos Humanos e Centro de Informação e Divulgação.

Embora a SM tenha tido relativa flexibilidade para a elaboração de sua estrutura

organizacional, percebe-se que não se escapou do modelo tradicional de

hierarquização de cargos e de decisões.

Para o financiamento da execução dos programas, sob a perspectiva da não

previsão orçamentária para a recém-criada secretaria (o orçamento havia sido

definido pelo governo anterior), recorreu-se à estratégia de utilização de recursos

provenientes das estatais para a contratação do quadro funcional, infra-estrutura,

manutenção, recursos materiais, apoio logístico, etc.

o financiamento dos programas era, assim, realizado diretamente por aquelas

empresas sem a intermediação da SM. A partir de novembro de 1987, a contratação

de pessoal ficou a cargo do BANESER - Banespa Serviços Técnicos e
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Administrativos -, que precisou, para tanto, mudar seus estatutos pois, quando

criado em 1973, tinha como objetivo prestar serviços apenas ao conglomerado

BANESPA. Com esta alteração, ampliou-se sua área de atuação, transformando-se

em prestador de serviços e fornecedor de mão-de-obra para toda a administração
pública estadual.

Para a Secretária do Menor, a necessidade de implantar a nova política exigiu um

corpo técnico preparado a prestar serviços de forma diferenciada do que até então

vigorava e a inovação também exigiu um grau de autonomia e flexibilidade, pois

tratava-se de uma "tentativa". Além disso, segundo Marco Antonio, havia a

premência de sua implantação o que explicava as razões para que a SM não

tivesse sido submetida à aprovação da Assembléia Legislativa, como revela· seu

depoimento: "Eu queria independência política, autonomia e poder mandar pessoal

embora, caso (a política) não desse certo; por isso tinha que ser CLT. Nós íamos

fazer uma coisa nova, tinha que ter gente nova, com perfil adequado".

Ainda definindo as razões pelas quais não se tentou formalizar a existência da SM

junto à Assembléia Legislativa, nos anos subseqüentes, Marco Antonio afirma que a

secretaria deveria pensar em sua própria extinção, partindo-se do pressuposto de

que o problema das "crianças de rua", situação que lhe deu origem, deveria um dia

ser solucionado:

"A criança de rua é uma anomalia. A existência da SM para
cuidar desta questão demonstra que a sociedade estava
doente e não queria tratar da doença a vida inteira; ela quer
ficar boa e diminuir o problema. Então a SM nasceu com o
caráter de transitoriedade, para tratar da questão emergencial -
crianças de rua -, e estabelecer raízes fortes, instalando as
creches, mudando a escola pública e a FEBEM. Tínhamos que
implementar isso e deixar a SM como normatizadora para o
Estado, como gerenciadora".

A flexibilidade da SM, apontada pela Secretária, que manifestava-se na

possibilidade de poder contratar pessoal com perfil adequado e de poder demitir,

caso fosse necessário e, ainda, na possibilidade de contar com recursos de

estatais, aparece, assim, como um forte argumento para a criação da nova
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organização com aquele formato, diante da necessidade de implantar a nova

política.

Surgiram vários problemas decorrentes da estratégia adotada para viabilizar a SM,

entre os quais destacamos: a variação do grau de comprometimento com os

convênios estabelecidos para financiar os programas e a inexistência de isonomia

salarial, uma vez que cada empresa financiadora praticava uma política salarial

própria e, conseqüentemente, o quadro de funcionários da SM, no tocante à

remuneração e benefícios, apresentava discrepâncias para as mesmas funções.

Esses motivos geraram descontentamento e dificuldades nas relações da

administração da SM com seus funcionários. No início foi necessário que a

Secretária solicitasse a intervenção direta do governador junto às empresas,

objetivando a liberação de recursos materiais, pagamentos, etc. A justificativa das

estatais para o não repasse de verbas passava pela questão de seu endividamento

e pelo desvio de suas finalidades.

Em que pese a tentativa de se agilizar ao máximo a estrutura organizacional e

financeira da SM, criando uma forma de financiamento que se distanciava das

regras tradicionais da administração pública direta, a SM não logrou êxito em

integrar os programas destinados às crianças, de outras secretarias, em torno de

uma orientação única.

4.3.2. A ABORDAGEM CONCEITUAL DO PROBLEMA DAS CRIANÇAS

DE RUA

r
No decorrer do processo de implementação dos programas da SM obteve-se um

avanço considerável em relação ao conhecimento sobre o universo sócio-cultural

das crianças em situação de rua. Os conceitos que se relacionavam com a

problemática da infância pobre na rua sofreram significativas mudanças. Como

conseqüência, o diagnóstico inicialmente realizado foi aprofundado e
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complementado a partir do enriquecimento advindo da prática dos trabalhos dos

educadores de rua.

Até então, os formuladores de políticas no Brasil e também em outros países

latinoamericanos, utilizavam, para definir seu público alvo, o conceito de criança

abandonada, crianças carentes e crianças de rua (ver PNBM e o Código de

Menores). A PNBM tratava as crianças de rua como sinônimo de crianças

abandonadas, orientando o problema para patologias, abandonismos ou
incompetência familiar.

Para a assessora da SM e também pesquisadora, Fúlvia Rosemberg: "o grande

número de crianças em situação de pobreza e que não usufruem dos direitos

fundamentais de cidadania, não significa obrigatoriamente, que sejam abandonadas

pelas famílias e que vivam nas ruas" (ROSEMBERG, 1990: p.23).

A experiência da Casa Aberta tornou possível reconhecer as diferenças existentes

entre aquelas que moram na rua e as que perambulam na rua. Para o primeiro

grupo (crianças de rua), a rua constitui o local fundamental de socialização, de

trabalho e sobrevivência; são os que permanecem na rua e que perderam, parcial

ou totalmente, o vínculo farnillar". Já para o segundo grupo (as crianças que

perambulam na rua), a rua é utilizada enquanto local de ocupação do tempo livre ou

local de trabalho, mantendo o vínculo com a família.

A SM preferiu utilizar a expressão crianças em situação de rua de modo a

apreender a diversidade de significados que a vivência na rua representava para as

crianças e adolescentes e para que pudessem ser elaboradas propostas

diversificadas para os diferentes grupos (ROSEMBERG, 1990: p.23). Esse conceito

permitiu, também, delinear com maior nitidez o número de crianças em situação de

rua35 e constatar que esse contingente não era tão extenso quanto se pretendia nos

34É considerado pequeno o percentual de crianças que não têm família ou não mantêm vínculo familiar sistemático. Ver a
esse respeito: CASA ABERTA (1992: p.19) e CONTAGEM DE CRIANÇAS (1993).

35Em 1993, a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social do Estado realizou o projeto: "CONTAGEM DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SfI1JAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO", utilizando os procedimentos
técnicos formulados pelo Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais (lBASEIRJ). A partir de locais previamente
escolhidos (foram percorridos 2.318 quilômetros em 58 setores da cidade), teve início a contagem simultânea. A pesquisa
ocorreu nos dias 7110/93 (diurna) e 1/10/93 (noturna). Os resultados levantados, limitam-se à observação nestes dias, locais e
horários. Essa contagem apontou 895 crianças e adolescentes pernoitando nas ruas e 4.520 trabalhando, esmolando, brincando



83

anos 70. Para a SM, as superestimativas realizadas pela FUNABEM (em 1985, a

cifra girava em torno de 36 milhões de menores carentes, dos quais 7 milhões eram

considerados abandonados) acabavam gerando imobilismo ou assistencialismo,

respaldados pela noção de que um problema com essa dimensão não era passível

de ser solucionado.

Os novos conceitos definidores desta população tenderiam, em tese, a se traduzir

na amplitude da cobertura da política: "Desta visão, deriva uma ação que contempla

toda a população de crianças e jovens em situação de rua, com propostas e

estratégias únicas: uma ação que se contrapõe às visões e atuações

segregacionistas e estigmatizantes" (ROSEMBERG, 1990: p.23).

As crianças que utilizavam o espaço da rua não estavam necessariamente

cometendo atos infracionais e isso deveria ser considerado no planejamento dos

programas de atendimento em meio aberto.

Para ROSEMBERG (1990: p.23), a explicitação conceitual permitiria captar o

significado cultural do viver ou estar na rua para as diferentes subculturas de

classe, de idade, de origem geográfica, de sexo que compõem a população que vive

nos centros urbanos. Essa precisão conceitual permitiria rever a posição urbano-

cêntrica, de classe média, onde a rua se constitui em espaço exclusivo de

circulação - e não é considerado apropriado para a permanência das crianças. Isso

possibilitaria a elaboração de programas adequados, interativos entre as

instituições e crianças. Isto é, com a compreensão do significado da vivência dessas

crianças no espaço da rua, seria possível elaborar uma proposta adequada que

respeitasse o direito de "estar na rua".

A SM absorveu a experiência advinda da prática da educação em meio aberto,

realizada pelos educadores de rua. Esses educadores observaram que a grande

maioria das crianças e jovens vive precocemente a situação de trabalho, pois são

participantes ou elementos fundamentais das estratégias de sobrevivência

e perambulando. A maioria absoluta é do sexo masculino e 40% estavam trabalhando. Ver CONTAGEM (... ), 1993 e DEZ
MEDIDAS BÁSICAS PARA A INFÁNCIA BRASn,ElRA, 1994.
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buscadas pelas famílias. Na rua, tais estratégias são múltiplas (trabalhadores da

feira, engraxates, catadores de papel, vendedores, guardadores de carro, furtos,

etc.) e uma mesma criança pode executar várias dessas atividades de forma

irregular, "sem que isso signifique melhoria de suas vidas e de suas famílias; pelo

contrário reeditam o círculo vicioso da pobreza" (CASA ABERTA, 1992: p.22).

A presença do adulto (parente ou não) é marca fundamental da existência desta

população em situação de rua. Ele exerce controle direto ou indireto sobre as

atividades que as crianças realizam. A passagem do produto (roubo, drogas,

dinheiro) a este adulto significa negociar a sua permanência na rua e sua proteção.

Em relação às famílias, o que se encontrou difere do modelo que o Estado e alguns

estudiosos consideravam como paradigma do desenvolvimento da criança: o

modelo da família nuclear completa, onde o pai é o provedor e a mãe cuida dos

filhos. As formas da organização do cotidiano dessas famílias comportam diversos

arranjos. Uma das características desta população em situação de rua é pertencer a

famílias que, em muitos casos, são chefiadas por mulheres, quer seja pela ausência

do pai, quer seja porque este tem atuação pouco significativa na busca dos meios

de sobrevivência.

Outra característica dessa população é a permanência em grupos que abrigam

tanto crianças que moram nas ruas, quanto as que vivem em suas casas. Os jovens

deslocam-se pela cidade atraídos pelas oportunidades de ganhos oferecidos pelo

local (vão da periferia até os centros comerciais mais próximos, podendo chegar até

o centro da cidade), ou mesmo em conseqüência de conflitos e disputas internas

pela liderança do grupo. A distribuição das funções no grupo (o que esmola, o que

toma conta dos carros, o líder, etc.) e a definição dos locais de trabalho, leva em

conta a idade, as habilidades pessoais e o tempo de vivência na rua.

As mudanças conceituais que caracterizavam a nova concepção de política estavam

acontecendo concomitantemente ao debate que se estabelecia .na América Latina

sobre a Doutrina de Situação Irregular. O novo entendimento da questão tinha

amplitude maior, não circunscrevendo-se apenas à SM.
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Nesse sentido, o conhecimento construído pela SM confirma os resultados das

pesquisas realizadas em outros países da América Latina (Paraguai, Peru, Uruguai,

Bolívia, Costa Rica, Colômbia, Honduras, Panamá e Guatemala) sobre as

características desta população. Vale a pena sintetizá-los (PILLOTTI, 1993: pp.54-

60):

• as crianças e jovens que vivem na rua são predominantemente do sexo

masculino;

• residem em bairros pobres, periferias urbanas e favelas;

• a maioria retorna à casa todos os dias ou esporadicamente, sendo que um

número menos expressivo mora nas ruas;

• um pequeno número perdeu totalmente o contato com a família;

• a maioria das crianças tem famílias e reside com elas; há um número

significativo de famílias organizadas somente em torno da mãe;

• em média 50% perambulam nas ruas e vivem com ambos os pais e 33,5% com

um dos pais, que na maioria dos casos é a mãe; cerca de 10% romperam com

a família;

• o número de jovens envolvidos em atividades marginais é bem inferior ao

número de trabalhadores;

• a rua tem impacto negativo sobre a escolarização.

Analisando a caracterização dessa população, destacam-se dois aspectos

relevantes para o caso do Brasil, tendo como base os elementos analíticos

formulados por ROSEMBERG e apresentados no "Seminário de Políticas Públicas

para Crianças de Rua na América Latina", realizado em 1990:

1. As crianças e jovens em situação de rua são predominantemente do sexo

masculino. Segundo avaliação da autora (ROSEMBERG, 1990: p. 24), isso

reflete uma crise no sistema educacional que estaria expulsando mais fortemente

os meninos do que as meninas (as matrículas femininas do segundo grau são

superiores às masculinas em 60%), levando aqueles a procurar alternativas fora

da escola, aonde possam conviver de modo mais adequado com as contradições
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que enfrentam, quer na escola, quer na família. Há, ainda, a necessidade de

trabalhar, muitas vezes por imposição da família, outras vezes por opção, o que

pode levar ao abandono da escola ou até mesmo da família.

A autora acrescenta, ainda, a essa reflexão, o fator cultural que leva a que as

meninas fiquem em casa cuidando dos irmãos menores ou realizando trabalhos

tão inadequados quanto as atividades de rua: apenas não possuem a visibilidade

do "estar na rua", como o trabalho de empregada doméstica ou a prostituição,
realizados em espaços privados.

2. A instituição escolar trabalha com um modelo de família nuclear completa, com

divisão de papéis sexuais: o modelo "dominante". Espera-se que o aluno chegue

à escola com o apoio, em geral, que deveria ser fornecido pela mãe como, por

exemplo, uniforme ou roupa limpa, possibilidade de banhos, estabelecimento de

horários compatíveis com os da escola, e a presença em reuniões de pais e

mestres. As cifras, porém, nos mostram que a maioria dessas famílias são

chefiadas por muíheres'", tendo outra forma de organização que escapa ao

modelo concebido pela escola, com a qual os professores trabalham. Desse

modo, aqueles que escapam do modelo esperado podem ser facilmente

estigmatizados e discriminados pelo fato de não possuírem as condições para

participar das atividades escolares, como roupa, material escolar, lanche e

limpeza considerados adequados.

Essa diferença de arranjo familiar não significa que estas crianças não sejam

saudáveis e não estejam preparadas para o mundo da escola; as instituições do

Estado não realizam o diagnóstico dessas formas diferenciadas de arranjo e não

respondem adequadamente à diversidade de organização familiar, presente em

todas as classes sociais.

Esses dois aspectos, frisados pela autora, nos remetem a uma outra questão que é

a necessidade de se criar instituições especiais para cuidar de crianças e jovens-em

situação de rua, como a SM, porque as políticas sociais básicas não acolhem ou as

36 Em 1989 esse tipo de família constituída pela mulher com filhos representava 20% dos arranjos familiares na faixa d;' v,
salário mínimo per capita (IBGE, 1989: p. 16). ~

I
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expulsam de suas instituições. Os serviços públicos, tais como habitação, saúde,

escola, lazer, esporte, recreação, sistema de formação profissional, estão deixando

à margem de seus projetos as crianças e jovens em situação de rua (ROSEMBERG,

1990: p.24).

A existência de órgãos especiais indica a inadequação das políticas sociais" para

atender e garantir os direitos universais dos jovens. Para ROSEMBERG (1990:

p.24):

"Não me parece que existam populações especiais. Elas são
tomadas especiais, ou recortadas como especiais, porque as
políticas para todos não são efetivamente para todos,
marginalizando na sua operacionalização, no concreto da sua
intervenção, aqueles segmentos que pertencem a grupos e a
subculturas excluídas dos conceitos de normalidade
subjacente às políticas para todos".

A preocupação da SM em conhecer as subculturas em que viviam esses jovens,

demonstra a preocupação em se entender a pluralidade de modos de organização

familiares, esforçando-se para que suas políticas se adequassem a esses arranjos,

num movimento contrário ao que acontecia com outras políticas sociais. A SM

conseguiu elaborar um quadro bastante realista do modo de vida das crianças e

jovens em situação de rua, embora isso não signifique que as suas metas e

programas estivessem totalmente orientados por esse diagnóstico. Até porque as

estratégias delineadas inicialmente não contavam com essa análise situacional.

A evolução da percepção das diferentes estratégias utilizadas pelas crianças para

viver, permitiu que fossem referendadas outras formas de atendimento da política,

saindo da solução única de que essas crianças deveriam ser institucionalizadas ou

da idéia de que essas crianças possuíam comportamento inadaptável às instituições

sociais.

Esse diagnóstico, mais preciso, realizado após quase três anos de convivência dos

educadores com as crianças e jovens, permitiu tanto um aprofundamentq do

37Há uma expressão célebre de Antonio Carlos Gomes da Costa que ilustra esse problema: "O chamado menino de rua é
uma ilha rodeada de omissões por todos os lados. Todas as políticas públicas básicas já falharam em relação a ele" (COSTA,
1990: p.74).
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conhecimento desse universo cultural, quanto o reforço das mudanças de conteúdo
e de método da política.

Ao se conhecer o padrão sócio-cultural que perpassava o cotidiano desses jovens,

percebeu-se que não se tratava de uma população homogênea e que esta

tampouco poderia ser simplesmente identificada pela carência ou abandono (por

aquilo que não possuía). Diferentemente da definição utilizada pela PNBM - que

identificava, nas crianças e jovens, carências bio-psíquico-sócio-culturais, as quais

o Estado deveria suprir, alimentando o assistencialismo que distribuía favores aos

subcidadãos -, a partir do novo olhar proposto pelo diagnóstico da SM, os jovens

deixariam de ser identificados como crianças carentes, passando a ser

identificados, em princípio, como detentores de direitos exigíveis. E aí pairam as

contradições do poder público: o mesmo sujeito que é identificado como cidadão

pela política da SM, não tem seus direitos básicos garantidos em outras políticas de

Estado. Trata-se de mudanças conceituais que ajudaram a compreender a

concepção da nova proposta de política, mas que não necessariamente, foram

incorporadas pelos formuladores e gestores de outros projetos sociais.

Poderíamos afirmar que a nova concepção de cidadania se propunha a modificar os

métodos até então utilizados no atendimento à infância e adolescência. "De menor

a cidadão", segundo expressão de GARCIA MENDEZ (1993: p.19), significava a

passagem do "avesso ao direito"; em vez de beneficiários das dádivas e favores,

despontariam crianças e adolescentes cidadãos - sujeitos de direitos. Já o papel do

Estado, nessa conjuntura, deveria ser o de criar condições para atender plenamente

a esses direitos e não o de distribuir favores.

Ocorre, entretanto, que a construção do novo paradigma de direitos do cidadão,

ainda incipiente, não foi capaz de substituir o anterior, passando a coexistir de

forma justaposta e conflitiva no interior do estado, através de duas secretarias: a do

Menor e a da Promoção Social.
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4.3.3. DIRETRIZES, METAS E PROGRAMAS

Passamos agora a expor as diretrizes, metas e programas elaborados pela SM,

descritos, fundamentalmente, no documento DIRETRIZES E METAS de 1989.

Acrescentamos, à exposição, o encadeamento das relações entre as metas,

.políticas e programas, bem como algumas reflexões sobre as relações que se

estabeleceram entre os programas e destes com as outras políticas públicas do

Estado de São Paulo.

A criação da SM foi o suporte para as modificações pretendidas pelo governo do

Estado, quanto ao tratamento dispensado tradicionalmente às crianças e jovens.

Nesse sentido, a missão da secretaria se fundamentou no respeito às crianças,

pretendendo substituir o enfoque asaistencialista" por ações que garantissem o

exercício da cidadania. Sua diretriz consistia em que qualquer criança e jovem

tivesse a possibilidade de se beneficiar dos direitos fundamentais do cidadão. Isso

significava "vivenciar experiências que favorecessem seu desenvolvimento integral,

nos aspectos físico, intelectual, afetivo, social e cultural" (MARCO ANTONIO, s.d.:

p.169).

Segundo a secretária: "Trata-se de uma política que diz não à repressão, não à

segregação, não à violência e não à discriminação. Uma política que diz sim aos

direitos, que diz sim à educação e à liberdade" (MARCO ANTONIO, s.d.: p.169).

Os objetivos gerais da política foram assim definidos:

1. ''propor uma política integral e integrada de atendimento à população na faixa

etária de zero a dezoito anos, filhos e filhas e trabalhadores com renda mensal de

até dois salários mínimos;

2. mudar radicalmente a concepção assistencialista de atendimento;

38 Essa afirmação demonstra uma certa confusão quanto à diferença existente entre uma política de assistência social e a
prática do assistencialismo enquanto postura paternalista, tutelar que dispensa favores e não reconhece direitos (ver capítulo
2). Há uma inserção da política de assistência em cada uma das políticas públicas e o fato de qualquer política ter uma fatia
assistencial como distribuição de seus serviços às camadas excluídas, não impede de estarem sendo atendidos os direitos do
cidadão.
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3. possibilitar, através de seus programas e ações, o usufruto dos direitos e deveres

específicos aos cidadãos de zero a dezoito anos "(CASA ABERTA, 1992: p. 13).

Quando ao estabelecimento das metas, tem-se:

META 1: Formação de recursos humanos

Investimento intenso na formação e reciclagem de recursos humanos que atuam em
programas e projetos estaduais ou municipais de atendimento ao menor. Sua
operacionalização se dá através da ação desenvolvida pelo Núcleo de Formação
Profissional e do trabalho de supervisão dos programas da SM.

META 2: Implantação de programas que visam ao desenvolvimento integral de
crianças e jovens de O a 17 anos

Atendimento a menores provenientes de família com renda de até dois salários
mínimos operacionalizado através dos programas de:
a) atendimento integral às crianças de O a 6 anos;

b) atendimento complementar à escola e à família para crianças e jovens;
c) preparação para ingresso no mercado de trabalho para jovens de 14 a 17 anos.

META 3: Atendimento a meninos e meninas de rua

Atendimento a crianças e jovens para os quais a rua se tomou espaço, exclusivo ou
principal, de convívio social. Este atendimento se faz através da ação de educadores
de rua que propiciam a estas crianças e jovens, interações regulares com os
equipamentos sociais disponíveis. Os princípios que norteiam essa ação se baseiam
no respeito à cidadania, no não-confinamento e no atendimento diferenciado.

META 4: Prevenção e combate à violência e à discriminação contra crianças e
jovens

Através de programas específicos a Secretaria do Menor vem unindo-se aos
esforços dos demais poderes constituídos e dos grupos da sociedade civil para
combater, de forma organizada e sistemática, a violência e a discriminação contra
crianças e jovens.

META 5: Elaboração e irradiação de propostas estaduais

Em consonância com sua vocação normatizadora - definida pelo Decreto 26906/87,
de sua criação -, com o momento de elaboração da Constituição estadual e,
utilizando-se da experiência que vem acumulando nesses anos, a SM tem como
meta participar da definição e da implantação de uma política integral a crianças e
jovens que residem no Estado de São Paulo (DIRETRIZES E METAS, 1989: p.2).

Essas metas traduziram-se em cinco políticas, conforme descrito no documento

Diretrizes e Metas de 1989:
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1- Programa de Formação e Treinamento de Recursos Humanos.

2- Implantação de programas que visam ao desenvolvimento integral das crianças e

adolescentes de Oa 17 anos.

3- Atendimento a meninos e meninas de rua.

4- Prevenção e combate à violência e à discriminação contra crianças e jovens.

5- Elaboração e irradiação de propostas estaduais.

Passamos a comentar, suscintamente, os programas que compunham a política da

SM (na realidade metas e políticas são coincidentes neste documento. Ver quadro

1).
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Políticas

Quadro 1 - Políticas e Programas

Programas

1- Formação e Treinamento

de Recursos Humanos.

a) Formação e Treinamento

de Recursos Humanos.

2- Desenvolvimento Integral de

crianças e adolescentes de Oa 17

anos.

a) Atendimento Integral a

crianças de Oa 6 anos

(Creche, Pré-escola);

b) Atendimento Complementar

a crianças e jovens

(Clube da Turma, Enturmando

Recriança, Casa Lady das

Neves, A Turma Faz Arte);

c) Preparação para o

mercado de trabalho

para jovens de 14 a 17 anos

(Programa de Iniciação ao

Trabalho).

3- Atendimento a meninos

e meninas de rua.

a) Atendimento em meio

aberto (Casa Aberta);

b) Retaguarda e apoio

(Casa Moradia e Renascer).

4- Prevenção e combate à
violência e discriminação.

a) Combate à violência

física e sexual

(Rede Criança, Casa Abrigo);

b) Combate à discriminação

em geral (808 Criança).

5- Elaboração e irradiação

de propostas estaduais.
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A Política de Recursos Humanos da SM foi desenvolvida através do Programa de

Formação e Treinamento de Recursos Humanos.

A formação de recursos humanos, colocada como meta número um da SM, indicava

a importância estratégica que era atribuída à mudança no atendimento até então

realizado pelos profissionais da área. Demonstrando a importância para a

viabilização da nova política, o detalhamento desse programa frisava em seus

objetivos: " (esse programa visa) concretizar uma de suas metas centrais (da SM),

qual seja, a ação provocadora de mudanças de mentalidade" (DIRETRIZES E

METAS, 1989: p.2).

Tal relevância pode ser explicada pela necessidade de se provocar:

"modificação da atitude em relação ao atendimento de crianças
e jovens (...), o que significa o abandono do modelo
assistencialista e repressivo, característico das políticas
tradicionalmente propostas para essa faixa da população,
principalmente a de baixa renda" (DIRETRIZES E METAS,
1989: p.2).

A política de treinamento, capacitação e reciclagem foi, inicialmente, uma grande

preocupação da SM. Esse investimento teria contribuído para a construção de uma

identidade institucional própria que evitasse as resistências burocráticas, tão

comum no aparelho de Estado, às transformações qualitativas que se tentava

empreender no atendimento. No entanto, ele se deu mais intensamente para os

quadros da SM, não tendo o mesmo acontecido em outras instituições estaduais e

municipais.

De acordo com seu decreto de criação, a SM teria também o papel de coordenar as

políticas em todo o estado. Por esse motivo, este programa pretendia atender não

somente à demanda interna, mas também àqueles que atuavam na área junto a
. t

outros órgãos públicos e instituições privadas.
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A segunda política, "Implantação de programas que visam ao desenvolvimento

integral de crianças e adolescentes de O a 17 anos" era composta por três

programas:

1. Atendimento integral à criança de O a 6 anos

(Programas Creche e Pré-escola);

2. Atendimento complementar a crianças e jovens

(Programas de Complementação Escolar: Clube da Turma, Enturmando (Circo-

escola), Recriança, Casa Lady das Neves, A Turma faz Arte);

3. Preparação para o mercado de trabalho

(Programa de Iniciação ao Trabalho).

Descreveremos, suscintamente, alguns princípios e objetivos constantes destes

programas:

Os programas de creche e pré-escola foram implantados com o aporte de recursos

das estatais. Mereceram uma atenção especial da SM, que os concebeu como um

direito da criança à educação e não apenas direito da mãe trabalhadora, como

prega a CLT. Nesse sentido, inovou e antecipou-se ao ECA, como relata Ana

Seches: "a creche (foi concebida) como garantia da criança e não meramente

(como) higienista e assistencial".

A tradição brasileira tem sido a de que a creche "cumpra apenas uma função

assistencial, tomando conta da criança enquanto a mãe trabalha; a preocupação

com a socialização da criança sempre foi secundária" (CRECHE/PRÉ-ESCOLA,

1990: p.13). Já a pré-escola tem se preocupado em preparar a criança para a

alfabetização, descuidando-se de aspectos do desenvolvimento infantil como as

atividades expressivas, o apoio afetivo e as necessidades básicas.

Na concepção desses programas havia a preocupação com o cuidar da /criança,

tanto no sentido de tomar conta, encarregar-se, quanto no sentido de oBservar,

pensar, refletir e planejar. A creche e a pré-escola foram concebidas como um
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espaço educativo, onde ocorriam estímulos à inteligência e à imaginação

(CRECHE/PRÉ-ESCOLA, 1990: p.13).

O segundo programa - Atendimento complementar a crianças e jovens, propunha a

fornecer o complemento educacional e social necessário ao desenvolvimento

integral da criança e do jovem (ver anexo 2 - Síntese dos Programas). O seu

objetivo era desenvolver atividades educativas que se apoiassem no lúdico:

"A escola, cuja função primeira é instrucional, e centrada na
transmissão de um saber universal, muitas vezes orienta a
criança a conhecer a realidade social apenas através de um
discurso lógico, passando ao largo de experiências
socializadoras adequadas e não-repressivas. É com a intenção
de fornecer meios para múltiplas leituras do universo que
circunda as crianças que estes programas não se propõem a
substituir a escola, mas se constituírem em torno de atividades
culturais e práticas recreativas, vividas através do lúdico,
permitindo o desenvolvimento das potencialidades da criança e
dojovem" (DIRETRIZES E METAS, 1989: p.4).

A justificativa da SM era de que grande parte desses jovens não tinha acesso a

alternativas de lazer em ambientes coletivos que lhes oferecessem atividades

diversificadas; por esse motivo os programas trabalhavam com práticas de dança,

. teatro, esportes e de artes plásticas.

Estes programas eram também chamados de luminosos dado o seu caráter

"preventivo"; esse termo, entretanto, foi evitado pelo pessoal da SM por considerar

que ele reforçava o estigma do problema da criança como uma doença que devia

ser extirpada.

O programa 3 - Preparação para o ingresso no mercado de trabalho, partiu da

necessidade de se proporcionar, aos jovens de 14 a 17 anos, experiências de

trabalho no mercado formal. Assim, foi criado o Programa de Iniciação ao Trabalho -

PIT, cujo objetivo era "possibilitar a experiência de uma relação temporária" mas

sistemática, com o mundo da produção e do trabalho, para que os jovens percebam

o caráter dinâmico e complexo desse universo". As justificativas da SM foram:
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"Pesquisas têm apontado que para a participação dos jovens
no mercado formal é necessário que suas famílias tenham
ultrapassado o nível de pobreza absoluta; à medida que a
esses jovens não são propiciadas experiências com instituições
formais, como a escola e o trabalho, mais difícil torna-se seu
ingresso no mundo do trabalho" (DIRETRIZES E METAS,
1989: p.4).

Eram oferecidos aos jovens acesso a programas de preparação para o ingresso no

mercado de trabalho, através de convênios com as estatais, garantindo-lhes a

remuneração de um piso nacional de salário, registro em carteira, assistência

médica, odontológica, vale-transporte, alimentação e complementação escolar.

Em relação ao PIT, é importante registrar os problemas apontados pelos

educadores por ocasião da realização dos seminários temáticos em 1988:

• há uma distância entre a proposta do PIT e o tipo de clientela atendida quanto à
faixa etária e pré-requisitos para participar de uma experiência no mercado
formal;

• existe uma considerável distância entre as aspirações dos educadores sobre o
processo educativo, que deveria acompanhar a proposta de trabalho, e as
condições concretas do PIT;

• há a necessidade de criarem-se programas de geração de renda para crianças
com menos de 14 anos.

Pelos relatos dos entrevistados, percebe-se que a intenção de capacitar os jovens

para o mercado de trabalho encontrava limites justamente na capacidade de as

empresas envolvidas continuarem ofertando postos de trabalho destinados às

finalidades do programa. Na estatal, o jovem era acompanhado por uma equipe

interna da empresa (este programa era o único que ficava sob a responsabilidade

direta das estatais), esperando-se que durante seu período de experiência lhe fosse

proporcionado condições de disputar o mercado de trabalho. Entretanto, as

empresas passaram a contratar muitos dos jovens esgotando, em pouco tempo, a

sua capacidade de absorção e impedindo a entrada de outros no programa.

Outro problema levantado foi a exclusão dos meninos de rua deste programa,

decorrente das sérias dificuldades que eles tinham em se adaptar ao mundo do

trabalho e por não se enquadrarem, no geral, nos critérios exigidos pelo programa

I r
)\
)
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(por exemplo, estar alfabetizado). Algumas Casas Abertas passaram, inclusive, a

desenvolver projetos de prontidão para o trabalho com 05 jovens que não eram

absorvidos pelo PIT. Tentava-se, com isso, prepará-los para o ingresso em uma

empresa, suprindo essa lacuna do programa.

A terceira política - Atendimento a Meninos e Meninas de Rua - viabilizou-se

através de dois programas:

1. Atendimento em meio aberto - Casa Aberta

2. Retaguarda e apoio - Casa Moradia, Renascer

Era objetivo do atendimento:

"(...) possibilitar a essas crianças interações regulares com as
instituições sociais para que possam usufruir dos direitos e
assumir os deveres implicados no exercício da cidadania. Visa
uma ação educativa que busca sensibilizar essas crianças e
jovens para a necessidade de se comprometerem com o
próprio desenvolvimento, valorizando-se suas potencialidades"
(DIRETRIZES E METAS, 1989: p.6).

o trabalho da Casa Aberta tinha início na rua, segundo 05 princípios da educação

em meio aberto, e complementava-se através de práticas educativas em espaços

delimitados e diferenciados do espaço onde estavam assentadas as referências do

grupo, oferecendo oportunidades de convívio coletivo, sempre orientado pela

função socializadora.

Buscava-se contribuir para o fortalecimento da integridade física e afetiva,

recuperando, sempre que possível, o vínculo familiar, facilitando-lhes o acesso aos
~

serviços sociais de saúde, educação, lazer e outros, e criando condições para que

estivessem aptos para o trabalho. .'\
, ',

\
A ação do educador ultrapassava a relação direta com as crianças, implicando

também uma interação com 05 agentes da comunidade. Isto significou atuar junto às

famílias, aos profissionais da educação e da saúde, ao comércio e aos demais

serviços locais, buscando contribuir para a formação de uma postura social não
"', l
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discriminatória e de respeito à criança e ao jovem. Analisaremos, com mais

detalhes, o programa Casa Aberta no tópico 4.4.1.

Fazem parte desta política, enquanto programa de retaguarda e apoio ao meio

aberto, a Casa Moradia e a Casa Renascer. Destinavam-se a responder

necessidades específicas de uma faixa desta população, cuja demanda

ultrapassava os limites da ação desenvolvida na rua e exigia estratégias que

incluíam tratamento e equipamentos específicos. A Casa Moradia destinava-se

àqueles jovens sem possibilidade de restabelecer o vínculo familiar, objetivando

propiciar-lhes condições de sobrevivência fora da rua e experiências que lhes

permitissem pudessem assumir responsabilidades por seus projetos de vida, no

momento em que atingissem a maioridade. A Casa Renascer destinava-se ao

atendimento aos jovens que faziam uso de drogas.

A quarta política - Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação contra

Crianças e Jovens, tinha programas de prevenção e combate à:

1. Violência física e sexual, doméstica e institucional

(Rede Criança, Casa Abrigo);

2. Discriminação em geral

(SOS-Criança).

Em convênio com a Vara de Menores, este programa concedia, quando necessário

e em caráter provisório, abrigo na Casa Abrigo, à crianças perdidas, vítimas de

estupro, de sedução, maus-tratos, de agressão e de abandono (DIRETRIZES E

METAS, 1989: p.7).

o Programa SOS-Criança nasceu em junho de 1987, tendo como idéia inicial

funcionar como um "banco de dados" que realizasse atendimentos telefônicos,

informando às pessoas sobre os equipamentos disponíveis para prestação de

serviços às crianças e aos adolescentes nas áreas de saúde, escola, etc.. O seu

objetivo era, como relata a ex-Coordenadora Vera Tude:
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"Agilizar a procura de serviços que a população desconhece e
que pode estar ao seu alcance. Nós indicamos e forçamos
respostas dos órgãos públicos, intermediando o exercício de
cidadania".

Para o governo estadual esse serviço indicava o mapeamento das necessidades

locais, orientando a implantação de programas como as creches, SAC, etc..

Posteriormente, o aumento da freqüência das ligações telefônicas que denunciavam

questões relativas à violência familiar, doméstica e policial resultou na mudança do

atendimento. Criou-se um projeto para atender especificamente estes casos,

recebendo denúncias, procedendo a avaliação da situação da família e procurando

alternativas de encaminhamento das crianças.

Em outubro de 1987 foi criado, então, o Programa Rede Criança, ligado ao SOS,

cuja finalidade era tratar exclusivamente da problemática da violência doméstica. A

questão da violência doméstica passou a ser "(...) enfrentada não mais pela órbita

policial, mas como uma questão fundamentalmente de direitos da criança e do

adolescente" (AZEVEDO, 1993: p.287). A idéia de rede era interligar os núcleos

voltados para a defesa dos direitos: "foi estruturado um embrião de articulação

entre instituições de diferentes áreas (saúde, Justiça da Infância e da Juventude,

psicologia), as quais pudessem estar relacionadas no atendimento à problemática

da violência" (AZEVEDO, 1993: p.287).

A Casa Abrigo, criada em novembro de 1987, destinava-se especificamente ao

abrigo provisório de crianças e adolescentes que haviam passado por experiências

de violência física elou sexual e por abandono. Sua criação decorreu da

necessidade de se ter um local aonde pudessem ser levadas as crianças e os

jovens vítimas de violência, para mantê-los afastados dos fatos e das pessoas

ligadas ao seu quadro de vida anterior, enquanto aguardavam determinação do juiz

sobre o seu destino.

Em 1988, criou-se o Serviço de Advocacia da Criança - SAC, destinado

especificamente a defender o direito das crianças e jovens vítimas de violência.

Neste trabalho foram envolvidas a Secretaria da Justiça, a Procuradoria Geral do
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Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB~Seção São Paulo). Essa iniciativa

antecipou-se ao ECA, defendendo o direito de as crianças serem patrocinadas por

advogados. O Serviço objetivava atender notificações de casos de violência

doméstica contra crianças e adolescentes, advindas dos diversos órgãos do Estado,

de vizinhos, de familiares ou da própria vítima.

Em 1990, meses antes da aprovação do ECA, o programa foi ampliado a fim de

proporcionar encaminhamentos também aos meninos infratores, cujo procedimento

corrente era o envio direto à FEBEM. Segundo Vera Tude:

"Chegamos à conclusão de que o SOS era central e precisava
ser ampliado para cuidar dos infratores; concluímos também
que o SOS estava capacitado para viabilizar o circuito de
receber e encaminhar crianças e que poderia ser um núcleo
que colocaria em prática o ECA".

Para a agilização da proposta de unificação do atendimento aos infratores foram

estabelecidos contatos com o Ministério Público, com a Secretaria da Saúde

(fornecendo médicos que realizavam exame de corpo delito) e com a Secretaria da

Segurança, a fim de concentrar o processo em um só local. Quando o ECA estava

para ser aprovado, concluíram que o SOS estaria capacitado para realizar o circuito

de recebimento e encaminhamento das crianças, segundo consta da lei (8069/1990

- ECA). A concentração dos serviços (luoiciais, médicos) tinha como função

diagnosticar o problema e encaminhar soluções o mais rápido possível.

Por ocasião da concessão do UNICEF ao Programa SOS-Criança, do prêmio de

melhor centro de cumprimento legal no país, o então presidente da República,

Fernando Collor, resolveu criar o SOS em nível nacional. O reconhecimento

internacional levou a que outros países, como a França e a índia, implantassem

experiências análogas àquelas desenvolvidas pelo SOS-Criança.

A quinta Política - Elaboração e Irradiação de Propostas Estaduais - tinha por

objetivo estimular os municípios a integrar e implantar projetos de formação de

recursos humanos, de desenvolvimento integral de crianças e jovens, de

atendimento para meninos e meninas de rua, e de prevenção e combate à violência
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e à discriminação contra crianças e jovens. A SM deveria, ainda, participar da

elaboração de um Plano Estadual Integrado para o atendimento integral de crianças

e jovens paulistas.

Passamos agora à análise de pontos chaves dessas políticas.

Todos os programas da política de Desenvolvimento Integral (política 2) visavam:

"criar condições para o desenvolvimento integral dos jovens
nos planos físico, social, emocional, cognitivo e cultural,
através de uma rede de serviços que se adeque à população
alvo em relação às suas condições específicas, de idade,
culturais e sociais".

Os programas se propunham a uma ação complementar, e não substituta à da

família e da escola. Mas, "complementar" significava, muitas vezes, que o trabalho

que poderia ser desenvolvido na escola, nos clubes esportivos ou pelos órgãos da

cultura, fosse realizado por programas da SM de modo a absorver aquela

população segregada.

Por um lado, sob a perspectiva da reintegração das crianças à escola ou à família,

foi necessário um trabalho educativo, de cunho socializador, de modo a se criarem

as condições para a reintegração sob uma nova perspectiva. É o que se denomina,

atualmente, por empowerment, que significa delegar a alguém o poder ou o direito

legal de fazer algo. Para isso, era esperado, por parte das instituições, que

mudanças ocorressem na atitude e comportamento das crianças e jovens. Nesse

sentido, o trabalho sócio-educativo deu ênfase ao conhecimento e à possibilidade

de que crianças e jovens fossem capazes de exigir o cumprírnento" de seus

direitos e assumir seus deveres.

39 o traba1h~dos educadores da SM visava dar oportunidade às crianças, de reconhecerem o seu próprio potencial; tomá-los
cidadãos, significava que eles deveriam ter conhecimento e autonomia suficientes para que eles próprios exigissem o
cumprimento de seus direitos; isso demandava um longo processo que não prescindia da recuperação ou criação da auto-estima
por parte dos garotos, de seu auto-reconhecimento enquanto pessoa que possuía uma identidade, de sua auto-valorização, e de
conscientização de que os direitos não eram um favor, mas prerrogativas da cidadania. Acontece que esse tratamento
dispensado às crianças, não encontrava ressonância nas outras políticas e serviços, distanciados que estavam das prerrogativas
da cidadania.

BIBlIOTE(p. BOEDECKER
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Por outro lado, seria necessário, paralelamente, que se investisse em mudanças no

atendimento da escola, do posto de saúde, etc., a fim de que uma criança que

estivesse passando por um processo sócio-educativo, encontrasse condições de,

por exemplo, ao regressar à escola, nela poder permanecer. Isso possibilitaria, de

fato, o atendimento global dos direitos em rede (em todos os serviços e políticas

destinados às crianças) e não somente o atendimento de uma parte desses direitos,

pelos programas da SM. As dificuldades de integração das crianças às políticas

sociais básicas invocou, constantemente, os limites do alcance de uma política de

garantia de direitos que se pretendia global; em geral, as mudanças não estavam

acontecendo concomitantemente em todas as políticas.

A esse respeito, a ex-assessora do programa creche, Ana Seches, afirmou:

"Hoje não tem sentido se ter uma secretaria para viabilizar a
política, porque tem que se fortalecer as políticas setoriais
específicas. As crianças têm que ser atendidas na educação e
a saúde tem que funcionar".

Mas, o objetivo de irradiação da proposta às outras políticas sociais, encontrou

limites político-institucionais, inviabilizando a negociação e integração dos diversos

órgãos públicos que desenvolviam programas destinados às crianças a aos

adolescentes.

Sobre a falta de integração com outras políticas, a ex-assessora ressalta:

"Há paralelismo com a (secretaria da) Cultura, com a
(secretaria da) Educação. Como podemos complementar uma
coisa que não integramos? Nossos programas culturais
competiam com a escola: as crianças gostavam mais deles do
que da escola. A escola tem que mudar'.

Embora estivesse prescrito que o atendimento de saúde devesse ocorrer mediante

integração com os serviços existentes na comunidade, as sobreposições foram,

muitas vezes, inevitáveis: alguns equipamentos da SM possuíam seus próprios

consultórios dentários, ambulatórios médicos e profissionais de saúde. No caso do

paralelismo com a Secretaria da Educação, algumas Casas Abertas desenvolviam
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suas experiências de alfabetização com crianças que haviam abandonado a escola;

com a Secretaria da Cultura e a de Esportes, a SM teve programas criativos que

foram capazes de atrair os jovens que não tinham comumente acesso a programas

desse tipo, patrocinados por aquelas secretarias.

Como se percebe, a SM desenvolveu ações capazes de absorver crianças em

situação de rua, conseguindo continuidade do trabalho pedagógico. Entretanto,

essas ações não foram absorvidas pelas secretarias correspondentes, tendo a SM

permanecido isolada na implantação de programas de visibilidade internacional.

. Esse isolamento manteve reforçado o caráter de que suas ações constituíam-se em

uma política "especial" que cuidava dos "excluídos" de outras políticas.

4.4. IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS

A SM criou e desenvolveu 14 programas viabilizados através de 121 equipamentos

distribuídos por todo o estado. Os dados disponíveis (1989), indicam uma forte

concentração da atuação da SM no Município de São Paulo: dos 121 equipamentos

existentes no estado, 55 localizavam-se no Município, 10 na região da grande São

Paulo, e 56 distribuídos pelo interior. Por sua vez, dos 14 programas existentes,

todos eram executados no Município, enquanto que, na Região Metropolitana,

apenas foram implantados 2 programas e, no interior, apenas 4 proçrarnas'". Esses

dados reforçam a compreensão de que a política da SM não conseguiu se irradiar
para todo o Estado.

A análise pormenorizada da implementação dos programas foge ao escopo desta

dissertação. Por essa razão discorreremos apenas sobre alguns aspectos que nos

irão auxiliar na análise do modelo da política implementada, detendo-nos na

apreciação mais detalhada de apenas um deles: o programa Casa Aberta, por ter

sido o primeiro a ser implementado, sendo considerado a porta de entrada aos

40 o anexo 3 apresenta o número de equipamentos, localização e o número de crianças atendidas pelos programas em 1989.
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programas da SM. O ineditismo das ações educativas para crianças em situação de

rua desenvolvidas por este programa, fez com que ele constituísse um dos

primeiros a se diferenciar do paradigma assistencialista-repressor da PNBM.

4.4.1. PROGRAMA CASA ABERTA

O Programa Casa Aberta coroava as primeiras ações práticas da SM junto às

crianças de rua,"onde a sociedade, o Estado e a família tinham falhado mais"

(MARCO ANTONIO, SEMINÁRIO, 1990: p.11).

O desenvolvimento de métodos adequados à proposta de atendimento em meio

aberto foi elaborado pela equipe de educadores deste programa. Efetivamente, sua

construção se deu ao longo dos primeiros anos de experiência prática dessa

abordagem sócio-educativa, quando foi possível acumular uma gama maior de

informações sobre as crianças em situação de rua e sobre erros e acertos da

estratégia adotada.

Definido como uma das principais metas da SM, o programa Casa Aberta contou,

para sua implementação, com recursos financeiros de diversas Empresas Estatais:

BANESPA, BANESER, CEESP, CESP, CETESB, DERSA, ELETROPAULO,

FEPASA, IMESP, PRODESP, SABESP, VASP, CPFL (PROGRAMA CASA ABERTA,

1989: p.11). Elas foram as responsáveis pela manutenção dos recursos humanos

(selecionados e treinados pela SM) e materiais necessários.

A inexistência de profissionais no mercado de trabalho com o perfil requerido para

um educador de rua, levou a que a SM desenvolvesse treinamento específico com

essa finalidade. O processo de seleção dos educadores contou com a participação

da FUNDAP, à qual cabia a elaboração do curso de treinamento. Esse treinamento

constituiu-se, ao mesmo tempo, em um processo de seleção e de capacitação do

pessoal. É interessante observar que a definição do perfil profissional do educador,
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na maioria dos textos iniciais pesquisados, era descrito pela negação, isto é, pelas

posturas e atributos que o profissional não deveria ter, demonstrando que a maior

preocupação naquele momento era negar a prática asststencialista-repressora" .

Para esta definição, tomou-se como base as experiências realizadas pela Pastoral

do Menor, bem como as diretrizes filosóficas do trabalho a ser desenvolvido pela

SM.

o objetivo do Projeto Turma da Rua 42 era possibilitar aos jovens que sobreviviam na

rua:

"(...) interações regulares com as instituições sociais para que
possam usufruir dos direitos e exercerem os deveres
implicados no exercício da cidadania. Isto significa que será
oferecida a possibilidade de estudo, lazer, atendimento à saúde
e formação profissional remunerada para maiores de 14·anos.
A recuperação do vínculo familiar, ainda que não signifique o
retomo à família, é um dos pontos fundamentais do Programa.
Será oferecida possibilidade de moradia quando o resgate do
vínculo familiar for impossível ou inadequado" (RELATÓRIO
PROJETO TURMA DA RUA, 1987: p.2).

A estratégia para se atingirem estes objetivos passava pelo desenvolvimento de um

processo educativo em meio aberto, diferenciado:

"daquela proposta de instituições fechadas que lhes impede o
contato com o mundo real, que massifica e barra o
desenvolvimento de sua identidade e não lhes dá condições
para a conquista da autonomia respeitando-se o direito de ir e
vir dos jovens" (RELATÓRIO PROJETO TURMA DA RUA,
1987: p.3).

41 o perfil do educador de rua é assim descrito: "Idade acima de 23 anos, sexos feminino e masculino (sic), curso
universitário completo na área de Ciências Humanas. Capacidade de organização, de interação, de observação e de
compreensão da realidade das crianças e jovens na rua; de resolução em situações de conflito; de articulação com demais
recursos públicos e com a comunidade; interesse, sensibilização e identificação com os movimentos populares; criatividade e
participação crítica no trabalho. Os educadores NÃO deverão ter as seguintes posturas: assistencialista, entendendo-se o
educador que vê no menino e menina de rua apenas "um poço de necessidades a serem atendidas", que não os
instrumentalizarem de forma a que resgatem sua palavra, sua autonomia, sua liberdade, enfim, seus direitos enquanto
cidadãos". Ainda, neste relatório, estavam definidas outras posturas que não deveriam ser adotadas: Moralista, paternalista,
policialesco, preconceituoso, opressora, basista, espontaneísta, isolacionista (RELATÓRIO PROGRAMA CASA ABERTA,
1989: p.23).

42 O Projeto Turma da Rua era composto pelos Programas Casa Aberta e Casa Moradia, destinados às crianças e jovens que
sobreviviam na rua.
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o atendimento em meio aberto ganhou destaque, dentre outros programas da SM,

porque consolidava algumas de suas principais diretrizes - educação com liberdade

e garantia de direitos.

o trabalho de educar em meio aberto fazia referência à necessidade de as crianças

serem atendidas no espaço em que viviam - pressupondo a rua como espaço

privilegiado de intervenção pedagógica - e à necessidade de terem vínculos com

instituições que fossem capazes de lhes fornecer alguns parâmetros para a

sociabilidade, diferentes daqueles a que estavam acostumados a ter como

referência.

A Casa Aberta tinha como orientação a não reprodução da relação assistencialista

e repressora e a preocupação de se chegar até a criança de rua através do diálogo,

buscando resgatar outra experiência com o adulto, com o Estado (através do

educador de rua), oferecendo oportunidades para que ela pudesse se inserir de

uma forma mais digna na sociedade.

Com o avanço da discussão sobre as diferentes formas de existência na rua e sobre

a organização familiar, percebeu-se que as crianças tinham, na realidade, formas

diversificadas de se organizar e diversas referências (do grupo, do pai de rua, da

família, etc.) que deveriam ser entendidas, respeitadas e não discriminadas por fugir

aos padrões dominantes. A partir dessa constatação, os programas, principalmente

a Casa Aberta, teriam como função possibilitar outro tipo de relação entre o poder

público e a criança, que fugisse daquela que comumente se estabelecia sob o

regime de instituição fechada e coerção policial.

Esta relação era estabelecida entre o educador de rua e a criança, calcada na nova

maneira de conceber o "outro" (princípio da alteridade), com base na confiança

mútua. Nessa relação, era estimulada a percepção dos educandos de outro

referencial de valores e de comportamento (diferentes daqueles que possuíam),

levando-os a uma progressiva autonomia de gestão da própria vida e ao exercício

da cidadania. Em princípio, qualquer criança ou adolescente era visto, na relação

educador-educando, como um ser que detinha direitos e que precisava ter
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oportunidades de explorar seu próprio potencial. Esse princípio e o vínculo

construído nessa relação constituíam as garantias (os pilares) da continuidade do

trabalho pedagógico. Não por acaso, eram esses os aspectos mais criticados pelos

setores que se opunham à nova abordagem. Essas críticas centravam-se em uma

pretensa conivência dos educadores com os atos infracionais, ou na ingenuidade da

ação desenvolvida pelos mesmos.

A prática dos educadores foi apontando a metodologia mais eficaz do trabalho a ser

realizado e que não estava suficientemente estruturada nos documentos iniciais da

SM (1987). O relatório da Casa Aberta, de 1989, relata a importância que o

educador de rua assumiu ao longo do processo, reconhecendo a necessidade de se

mudar a proposta inicial de recursos humanos, que previa apenas o suporte dos

educadores a uma equipe de profissionais especializados, cuja função seria a de

facilitar a aproximação das crianças ao projeto: "(...) evoluímos para outra proposta

que, além de ampliar as funções deste educador, transforma-o em um elemento-

chave do programa, sob o ponto de vista profissional" (PROGRAMA CASA

ABERTA, 1989: p.11).

Dado o desconhecimento sobre as formas adequadas para o atendimento sócio-

educativo às crianças em situação de rua, a falta de definição mais precisa quanto

às diretrizes e metas específicas a serem atingidas e as indefinições quanto à

prática profissional, os educadores foram experimentando diferentes abordagens e

diferentes atividades, compondo, à medida que se aprofundavam os conhecimentos

sobre o universo das crianças, uma metodologia de intervenção pedagógica

particular, calcada na compreensão que a equipe de educadores possuía das

possibilidades de trabalho e de acordo com as características dos grupos com os

quais atuavam. Estes profissionais, na realidade, construíram o Know-how da

educação em meio aberto da SM.

Somente após dois anos, período durante o qual cada Casa Aberta funcionou com

uma equipe de apenas oito educadores e uma supervisão semanal, decidiu-se que

seria necessária a presença diária de um Coordenador, de forma a agilizar os

trabalhos. A partir daí, foram selecionados coordenadores entre os educadores mais
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antigos para o auxílio no planejamento das atividades, acompanhamento do

trabalho e para centralizar e passar as informações da Casa à equipe interna da
secretaria.

Constatou-se ainda que, em cada região, havia um perfil determinado de jovem que

devia ser considerado no desenvolvimento das atividades realizadas. Por esse

motivo, na fase de planejamento, os educadores tinham a função de mapear a

região, caracterizando a população com a qual iriam atuar, realizando contatos com

instituições governamentais, com as quais iriam interagir e, também, com

organizações da sociedade civil, comerciantes e população residente, para

esclarecê-los e sensibilizá-los sobre o trabalho a ser realizado com as crianças.

As diretrizes para o início das atividades de uma Casa Aberta" ditavam a

necessidade de que fossem estabelecidos vínculos entre educadores e educandos

sendo que, somente após o estabelecimento conjunto de regras, seria permitida a

entrada das crianças na Casa para participar de qualquer de suas atividades.

Para a localização das Casas Abertas, traçou-se um mapa dos deslocamentos

espaciais das crianças e jovens que, via de regra, começavam nas proximidades da

moradia, avançando para áreas intermediárias como largos, terminais de ônibus,

estações de trem e, finalmente, atingiam as regiões do centro da cidade. Embora a

definição dos bairros prioritários para a instalação das Casas tenha sido

estabelecida de modo a interromper o fluxo entre esses anéis, algumas empresas

estatais (responsáveis pelo fornecimento da infra-estrutura) alugaram imóveis que

não correspondiam ao que o levantamento inicial indicava.

De um total de 51 Casas Abertas previstas inicialmente, o programa limitou-se a

instalar treze Casas (entre junho de 1987 a setembro de 1988), sendo que mais da

metade dessas localizavam-se na região sul da cidade.

43 As Casas Abertas, além da função de oferecer apoio às crianças e aos jovens, deveriam também servir de referencial às
famílias e instituições prestadoras de serviço da região na qual atuavam. Nesses equipamentos era possível tomar banho, lavar
roupas, além do desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas.
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Em junho de 1987, foram instaladas as primeiras Casas: a de Santo Amaro, na

região sul da cidade, e a de Cerqueira César, na região central. De setembro a

outubro desse mesmo ano, instalaram-se Casas próximas a largos e terminais de

transporte: a de São Judas e a de Moema, na região sul. Avançou-se também em

direção aos pequenos centros comerciais da periferia, com a implantação da Casa

de Itaquera, na região leste, e a de Vila Joaniza, na região sul.

De dezembro de 1987 a fevereiro de 1988, além da implantação de Casas próximas

a largos e terminais, como na Lapa, na região oeste, e próximas a centros

comerciais da periferia, como as de São Miguel Paulista e Vila Nova Cachoeirinha,

respectivamente, regiões leste e norte, ativou-se a instalação de Casas próximas às

praças do centro da cidade, como a da Luz, do Brás e da Sé. Em setembro de 1988

foi implantada a última Casa, a de Pinheiros, na região oeste.

Nem sempre a localização desses equipamentos atendeu às necessidades locais,

pois muitos deles não apresentavam concentração de meninos e meninas em

situação de rua, como no caso das Casas de Vila Nova Cachoeirinha (que acabou

sendo transferida para outro local), Vila Joaniza, Itaquera e São Miguel Paulista,

regiões essas que demandavam outro tipo de atendimento para a população-alvo

que se encontrava nas imediações de suas moradias, ocupando a rua enquanto

espaço de lazer. Posteriormente, foram implantados programas de complementação

escolar, mais adequados às necessidades locais (por exemplo, o programa Turma

Faz Arte que desenvolvia, basicamente, atividades no espaço da rua).

No documento em que eram descritas as recomendações para o processo de

implantação das Casas Abertas, previu-se, após uma primeira fase de levantamento

minucioso do bairro (órgãos públicos, entidades sociais, observação das crianças e

jovens) -, a organização de reuniões com a comunidade e com representantes dos

serviços públicos existentes com o propósito de esclarecer os objetivos do programa

(RELATÓRIO PROJETO TURMA DA RUA, 1987: p.6).

Após a implantação das duas primeiras Casas, reforçou-se a recomendação de se

estender o período em que os educadores estabeleceriam relações com as
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crianças, de forma a se permitir a consolidação do vínculo educador/educando e

definir certas regras para o funcionamento das atividades que seriam realizadas no

equipamento.

o conhecimento acerca das possibilidades e limites da educação em meio aberto se

deu, efetivamente, com o início das primeiras atividades práticas. Nesse sentido, as

experiências pioneiras das Casas Dona Antônia de Queiroz (Bairro de Cerqueira

César) e Largo Treze de Maio (Bairro Santo Amaro) constituíram-se pontos de

inflexão da nova política; por esse motivo descreveremos o processo inicial de sua

implantação.

Em 26/06/87, deu-se início às atividades da Casa 1 - Dona Antonia de Queiroz. A

equipe de educadores da Casa foi à rua realizar os contatos com a comunidade,

identificando-se e apresentando a proposta do trabalho a ser realizado. Após essa

fase, cujo objetivo era a "sensibilização da comunidade para uma visão mais correta

da situação dos menores de rua, os educadores iniciaram os contatos com as

crianças" (PROGRAMA CASA ABERTA, 1989: p.30). Essa estratégia de

aproximação e reconhecimento da população a ser atendida durou vinte dias,

quando então se considerou que seria possível a entrada das crianças na Casa.

Conforme o relatório de avaliação do trabalho, feito pelos coordenadores: "O

momento da entrada na Casa foi, então, determinado pelo grupo de educadores,

num prazo curto de tempo e em meio ainda à ansiedade de se conhecer

rapidamente as crianças" (PROGRAMA CASA ABERTA, 1989: p.31).

A partir daí, surgiu uma série de problemas, não previstos inicialmente, dando a

impressão, com base no relatório de avaliação, que se tratou de um experimento do

tipo "ensaio e erro", com muito pouco planejamento das ações educativas que

seriam empreendidas. As regras para o funcionamento da Casa foram pensadas

pelos próprios educadores, em um processo que, como veremos, ressentiu-se da

falta de clareza quanto ao papel a ser desempenhado por cada profissional

(educadores, supervisão, equipe coordenadora) e de definições quanto aos

métodos e os limites da intervenção do programa.
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Com a Casa sendo freqüentada pelos jovens, os educadores começaram a receber,

por parte das crianças, solicitações de toda ordem: passeios, jogos, comida, dormir

na Casa, etc.. Esses pedidos eram entendidos pelos educadores como "uma

tentativa de recuperar os direitos que lhes foram negados", gerando respostas

de forma "improvisada e desordenada, indicando dificuldade em definir o lugar

dessas demandas frente à proposta" (PROGRAMA CASA ABERTA, 1989: p.32).

Considerando as condições em que se desenvolveram as atividades iniciais do

programa - a premência de se iniciar o trabalho, o fato de ser uma experiência nova

sem repertório anterior capaz de melhor orientar e prever os problemas que

aconteceriam, a falta de conhecimento sobre a dinâmica da vida das crianças em

situação de rua e, ainda, a grande expectativa por parte dos educadores na

realização de um atendimento inovador sob novo paradigma -, pode-se entender

que a tentativa dos educadores, em absorver grande parte das solicitações e em

proporcionar um atendimento diferenciado, não encontrava o mínimo de respaldo

nas definições das possibilidades e dos limites desse trabalho. Para exemplificar, do

cronograma feito pela equipe de educadores, constavam várias alternativas de

trabalho (sensibilização para alfabetização, pintura, jogos, teatro, educação física,

brincadeiras, discussões de assuntos de interesse do grupo e da Casa), mas não

era conhecida suficientemente a dinâmica de vida das crianças, o que dificultava o

estabelecimento de regras de convivência, inviabilizando a realização de muitas

destas atividades.

Em meio à entrada das crianças no espaço da Casa e as suas solicitações,

apareceram situações para as quais os educadores e a equipe coordenadora não

estavam totalmente preparados. Os conflitos entre as expectativas das crianças e

as possibilidades concretas em atendê-Ias afloraram, criando condições para o

surgimento de crises. Conforme o relatório: "A dinâmica interna da Casa era, no

geral, tumultuada. Conviver com regras, mesmo que produzidas com sua

participação (das crianças), era difícil e a reação agressiva e de rebeldia a isso tudo

era uma constante". Estava em curso uma "desestabilização da dinâmica do grupo

na Casa com a ocorrência de furtos e desaparecimento das crianças" (PROGRAMA

CASA ABERTA, 1989: p.33).
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No relatório do programa não foi avaliada a necessidade de uma supervisão capaz

de dar suporte ao trabalho, nem ao menos foi feita referência à participação de um

representante da Coordenação do Programa no processo. Percebe-se que não

havia identificação precisa dos principais problemas e das possíveis causas da

situação que fossem capazes de auxiliar na busca de soluções.

Na descrição de como o trabalho se deu "na prática", as críticas aos educadores

foram relativizadas:

"Quinze dias de treinamento representam pouco tempo à
preparação de profissionais para o desempenho de funções
praticamente inéditas no contexto das políticas sociais no país.
Some-se à limitação do tempo, a ausência de especialista com
conhecimento sistematizado e coerente sobre a matéria. A
bagagem teórica respaldando a ação do educador continha
muitas lacunas. Era esperado que fossem preenchidas com a
prática e com o apoio da supervisão, seminários e reciclagem.
(...) A supervisão criada não conseguiu responder
adequadamente às dificuldades deflagradas pela atuação em
campo" (PROGRAMA CASA ABERTA, 1989: p.26).

Após três meses da implantação do programa, a equipe decidiu proibir o ingresso

de novas crianças nas atividades da Casa, pois os educadores não haviam

conseguido impor sua autoridade e as crianças ocupavam a Casa sem respeitar as

regras para a utilização do espaço. Essa proibição foi justificada pela constante

alteração da dinâmica do ambiente: o trabalho de integrar as novas crianças às

atividades e às regras estabelecidas quebrava o ritmo e a continuidade daquele que

já vinha sendo desenvolvido junto à população atendida há mais tempo pelo

programa. Em meio a esses acontecimentos, a SM decidiu esvaziar o imóvel e

solicitar o encaminhamento das crianças atendidas, a curto prazo, para outros

programas. Esta decisão foi tomada em prejuízo do próprio processo educativo que

pressupunha realizar tais encaminhamentos de acordo com o momento mais

apropriado de cada criança, buscando a alternativa mais adequada a cada situação.

Um aspecto significativo do impacto desse programa junto à comunidade local foi a

situação de crise que se sucedeu à criação da Casa Aberta 2 - Largo Treze de

Maio.
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o primeiro contato dos educadores com as crianças da região se deu em junho de

1987. Em menos de um mês os educadores apresentaram sua proposta de trabalho

para alguns grupos de crianças. Os jovens passaram a freqüentar e permanecer no

equipamento para tomar banhos ou descansar: "As demandas que se apresentam

são banho e descanso, no que os educadores passam a atender sem que

refletissem a respeito" (PROGRAMA CASA ABERTA, 1989: p.36). Os vínculos com

as crianças, em vez de serem estabelecidos na rua como delineado pela SM, se

deu de fato na Casa, afastando os educadores das ruas e praças.

As situações emergenciais foram se apresentando e determinando os rumos do

trabalho:

"a ação do grupo de educadores aconteceu, portanto, sem
programação, sem clareza dos objetivos, dos limites e das
regras. Na falta de discussões e acordos prévios, as crianças
passaram usar a Casa como bem entendiam..." (PROGRAMA
CASA ABERTA, 1989: p.36).

Os educadores realizavam diversas reuniões buscando estabelecer "acordos" com

as crianças e exigindo o cumprimento de regras e de organização das atividades.

Essas passaram a responder "em conjunto", criando um clima de conflito. As

crianças que ocupavam a Casa apresentavam dificuldades em entender a

organização interna: as regras, os direitos e os deveres, provavelmente, não fizeram

parte de sua socialização. Os educadores, ainda não capacitados para o

enfrentamento desses conflitos, tiveram dificuldades em levar à frente a proposta de

trabalho, tendo sido tomadas, então, medidas como a suspensão de banhos e a

retirada de colchonetes com o objetivo de se tentar coibir o controle da situação

pelos jovens.

Quando a Casa passou a funcionar como ponto de encontro das crianças e os

arredores também passaram a ser utilizados, isso provocou reação desfavorável da

vizinhança quanto à permanência da Casa no local. Seguiram-se várias reuniões

entre educadores e moradores para "sensibilização", uma das quais com a

presença da Secretária Marco Antonio, tentando contornar a resistência dos

moradores locais. Nesse meio tempo, os jovens instalaram um "mocó" (esconderijo)
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em frente ao equipamento o que acirrou, ainda mais, os conflitos com a vizinhança,

que passou a exigir a retirada do equipamento.

Nesse contexto de dificuldades, uma rede de televisão realizou uma reportagem no

local, indispondo ainda mais a opinião pública contra o projeto e provocando a

entrada "definitiva" das crianças na Casa. A equipe coordenadora tomou uma série

de medidas:

"A Casa passa, oficialmente, a funcionar como albergue, com
plantão de 24 horas, em caráter provisório; as providências
quanto a distúrbios causados pelas crianças na rua, ficam por
conta dos moradores do local; os educadores não devem
chamar a polícia nas situações de conflito com as crianças; as
atividades com as crianças devem ser intensificadas,
priorizando passeios em locais afastados e os trabalhos de
organização e manutenção da Casa melhor distribuídos"
(PROGRAMA CASA ABERTA, 1989: p.36).

Para o atendimento dessa situação de emergência, a equipe recebeu o reforço de

educadores de outras Casas. As decisões e providências foram tomadas para

garantir uma organização que sustentasse seu funcionamento, enquanto moradia

provisória das crianças, até o seu fechamento.

Com o aumento das pressões políticas e a reivindicação da vizinhança para a

transferência das instalações, a equipe determinou a permanência das crianças no

equipamento pelo maior tempo possível. Passou-se, desse modo, a viver uma

situação diferente daquela preconizada, priorizando o controle das crianças dentro

da Casa.

Diante desse quadro, foram agilizados os encaminhamentos das crianças para

outros programas e serviços e, finalmente, o equipamento foi desativado a exemplo

do que ocorreu com a Casa Aberta 1, com posterior transferência para outro local.

Após essa experiência inicial, a Coordenação do Programa passou a elaborar

orientações "mais adequadas à realidade do trabalho com crianças de rua". O ponto

central dessas orientações passou a ser a "importância de se trabalhar mais tempo
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com as crianças no espaço da rua, explorando ao máximo as possibilidades desses

contatos e, por outro lado, a utilização do equipamento de forma mais cautelosa e

por etapas" (PROGRAMA CASA ABERTA, 1989: p.31-37). A experiência inicial,

embora muito difícil, orientou a abertura das outras Casas através de seus erros e

acertos: a lição fundamental foi a necessidade da observação do timing das

crianças no processo educativo, cuja realização deveria se dar no próprio ambiente

de convívio delas.

A Coordenação do projeto decidiu que outras Casas Abertas deveriam retardar a

entrada das crianças nos equipamentos, até que se tivesse segurança de que os

educadores não iriam perder o controle da situação. A partir daí, a entrada de

crianças em outras Casas, passou a ser feita de forma cautelosa, somente

acontecendo quando o acúmulo de contatos e experiências lúdico-pedagógicas,

fora do espaço da Casa, trouxesse segurança de que não haveria perda de

controle da situação. Quando esse quadro se configurava, passava-se a permitir o

ingresso das crianças no equipamento, mas em horário previamente combinado e

apenas para a realização de atividades específicas, momento em que se

combinavam as regras de participação nas atividades coletivas ou de permanência

individual no espaço (leitura de livros, tomar banho, etc.). A ocupação gradativa dos

espaços das Casas foi se dando, assim, por diferentes grupos de crianças.

A resistência da população a um programa desconhecido e que lidava com meninos

de rua pôde ser sentida na maioria das Casas Abertas, em maior ou menor grau;

nesse sentido, a experiência da Casa Treze trouxe à tona o desafio a ser

enfrentado: a incompreensão dos moradores e comerciantes sobre a proposta de

trabalho, desafio esse que passava por barreiras políticas, ideológicas e culturais.

Por outro lado, a irradiação dos benefícios da proposta era um fator importante, mas

não garantiu sua aceitação pela comunidade. Naquele momento, essas crianças

eram identificadas pelos meios de comunicação e pelo senso comum como

"pivetes", "pixotes", "trombadinhas" ou "menores", conformando determinadas

representações sociais. Essas representações acerca das crianças e adolescentes

pobres, presentes no imaginário social, acabariam definindo a aprovação, ou não,

das ações e dos programas desenvolvidos pela SM.
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Esse desafio invocou limites externos à política, dada a distância existente entre a

ompreensão da sociedade sobre o problema e sua expectativa de solução, e a

proposta efetiva de mudança que a política trazia. A política assistencialista-

repressora, que sempre vigorou como o tratamento adequado às crianças em

situação de rua, refletia a ideologia autoritária do regime militar brasileiro que

reduziu ao mínimo a participação da sociedade no poder e que comportava o

emprego de meios coercitivos e supressão da liberdade dos cidadãos (ver BOBBIO:

1994, passim). Embora o país estivesse entrando no período democrático, a crença

no autoritarismo para manter a ordem ainda se fazia presente, levando à

consideração de que instituições fechadas, como a FEBEM, e os métodos por ela

praticados seriam adequados ao atendimento dos jovens.

Do ponto de vista da legitimidade - entendida como uma situação e um valor de

convivência social, influenciados pelo poder político e pela manipulação ideológica -

(ver BOBBIO: 1994), a política da SM foi percebida, em um primeiro momento, como

sendo contrária ao sistema de crenças de parcela da sociedade. E daí, como

conseqüência, a contestação e a reação desses segmentos à nova maneira de

atuação da política.

Os valores democráticos, empunhados pela política de direitos da SM,

contrapunham-se aos valores autoritários amplamente disseminados na sociedade.

E, neste caso, novamente se apresenta o caráter dinâmico das relações sociais.

Enquanto que as ONGs de defesa de direitos e entidades que desenvolviam

atendimento, possuíam aspirações quanto às mudanças políticas e sociais no

tratamento historicamente dispensado às crianças e jovens, para a grande maioria

da sociedade, o internamento ainda era concebido como a melhor forma de política.

***

Em agosto de 1987, foram instaladas mais quatro Casas já com alguma definição da

clientela a ser atendida. A Casa Aberta de Moema e São Judas, para crianças em

situação de rua e crianças trabalhadoras; Casa de Vila Joaniza e Itaquera, para
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crianças que desenvolviam alguma atividade na rua e retornavam para as suas

casas à noite.

Em dezembro do mesmo ano, foi definida a necessidade de "(...) se atuar com

menores de rua, por um lado, e desenvolver um trabalho preventivo com crianças

de periferia, por outro", instalando-se mais sete Casas: São Miguel, Vila Nova

Cachoeirinha e Lapa; em janeiro de 1988, Luz, Brás e Sé e por último, a região de

Pinheiros.

As experiências de implantação dessas Casas se deram em clima de maior

tranqüilidade do que aquele vivido quando das primeiras experiências. Essas

implantações foram antecedidas por contatos com a comunidade local e de um

longo trabalho educativo, no espaço da rua, com as crianças.

Na primeira avaliação do trabalho, realizada em dezembro de 1987, foi identificada,

por parte dos educadores, a necessidade de se dar início a um processo de

reciclagem em sua formação, já que a realidade do trabalho em meio aberto trouxe

questões e problemas para os quais não se tinha soluções imediatas e exigia,

portanto, maiores reflexões e definições quanto às linhas de atuação a serem

adotadas doravante.

Esta reciclagem foi realizada em 1988 através de seminários ternáticos'". Durante

esses, foi possível identificar a diversidade de posturas e de condutas, a

necessidade de se realizarem avaliações do Programa e de se corrigirem rotas. Os

principais problemas apontados estavam relacionados com as questões de

identidade profissional, de estratégias programáticas e de retaguardas apropriadas

aos encaminhamentos que se faziam necessários diante da situação particular de

cada criança. Os temas dos seminários, por sugestão dos educadores, foram:

44Na apresentação da publicação da SM sobre o Seminário Interno realizado em 1988,reafmna-se que, somente com
agentes afmados com as idéias da política e com capacidade para exercitá-las na prática, seria possível implantá-la com chance
de sucesso. Mas, os educadores, segundo avaliação da SM, não estavam preparados para essa experiência: "Os educadores de
rua para nós deveriam trazer em seu perfil juventude, diploma universitário em alguma área de ciências humanas e
características democráticas, não autoritárias e humanistas. Pensávamos que por serem jovens e terem diplomas universitário
possuíssem esses componentes; ledo engano. Já a primeira seleção nos mostrou o quanto os jovens podem ser autoritários,
preconceituosos e racistas. Espelham, à perfeição, o que é a nossa sociedade (...). Não resta dúvida que os nossos jovens
trazem as marcas do que é a sociedade, a escola e a família no Brasil" (SEM1NÁRIO...1991: p.7).



118

drogas, sexualidade, família, alfabetização, adolescência, violência, educação e

trabalho e educação em meio aberto.

As questões levantadas nesta ocasião foram reveladoras quanto às indefinições do

papel do educador: "o que é ser educador de rua?"; "o que é educar em meio

aberto?"; "o problema da falta de interação entre os diversos programas da SM e

entre esta e outros órgãos estaduais", etc ..

A Casa Aberta foi um lugar privilegiado, a partir do qual se estabeleceram relações

com a rede de serviços (públicos ou não) da região. A interface da educação em

meio aberto com outros órgãos governamentais e com outros programas da SM,

somada à própria complexidade de temas com os quais os educadores tinham que

lidar, trouxe uma grande dúvida sobre a identidade profissional dos educadores e

sobre a eficácia de seu trabalho: "Há grande confusão quanto aos limites da

atuação, principalmente no que diz respeito aos aspectos técnicos e políticos".

Sobretudo nesse primeiro ano de experiência da SM, foram os educadores que

trouxeram as informações para se construir uma metodologia de educação em meio

aberto, cujo conteúdo era antes apenas uma carta de princípios e não propriamente

decorrência de um modelo de abordagem suficientemente experimentado.

o pragmatismo das ações da SM, aliado à falta de sistematização do conhecimento

produzido e ausência de avaliação de seus programas, contribuiu para a confusão

acerca de qual deveria ser o papel profissional do educador" . Aliás, o próprio nome

"Educador de Rua" era reflexo desta situação, por se tratar de uma nomenclatura

pouco apropriada para uma profissão, cujo trabalho tinha interface com a maioria

dos órgãos públicos - assistenciais, judiciais e policiais, além de diversas outras

instituições sociais como a família, as diversas entidades da sociedade civil, igreja,

etc. Não por outro motivo, a mudança de denominação desta categoria profissional

45Isso fica evidenciado nas conclusões dos seminários temáticos, as quais passamos a sintetizar. A interface da ação do
educador com outras instituições trouxe três conseqüências: ambivalência quanto ao próprio profissional (ação educativa e
ação política); desvio, ainda que relativo, de atenção do foco principal do trabalho, a relação com a criança; desejo de uma
atuação mais ampla que extrapole a relação educador/educando . No seminário sobre drogas, foram apontados os pontos
críticos: identidade profissional do educador de rua; postura assistencialista do educador; necessidade de instrumentais
adequados para trabalhar a questão do estabelecimento do vínculo e dos limites. Quanto ao tema família: nem sempre a volta à
família é a solução mais adequada; necessidade de estabelecer limites à violência cometida pelos meninos. Parte das questões
levantadas, pelos educadores, nos seminários revela que alguns problemas eram recorrentes e diziam respeito à própria
estrutura da política (RELATÓRIO PROJETO TURMA DA RUA, 1987: p.37-46).
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foi objeto de reivindicação que pretendia substituí-Ia para "educador social", mais

apropriada ao objeto de sua ação e distante do estigma em que a denominação

anterior se via envolta, não expressando o caráter da atuação profissional e

referindo-se apenas a um dos locais onde se realizava o trabalho.

Diante do não atendimento dos direitos das crianças por parte dos serviços

públicos, por um lado, e do desconhecimento dos direitos e falta de condições para

exigir o seu cumprimento, por outro, o papel dos educadores passou a ser o de

percorrer junto com os jovens o percurso até obter o atendimento de um serviço

(andamento de processo judicial, retirar crianças internadas indevidamente na

FEBEM, consulta no posto de saúde, fazer inscrição na escola, tirar documentos,

etc.) até o momento em que eles pudessem realizar isso autonomamente. A enorme

gama de serviços e atendimentos familiares e pessoais (sensibilização da família

para os problemas decorrentes do não registro dos filhos em cartório, orientações

de saúde, etc.) que os educadores realizavam, contribuiu para a indefinição de qual

deveria ser exatamente o espectro de sua atuação. Essa indefinição decorria da

própria complexidade das relações inter-institucionais das quais os educadores

participavam, mas que deveriam, na realidade, fazer parte de uma articulação

política mais ampla e de um planejamento integrado das ações.

Quanto aos resultados da experiência de trabalho das Casas Abertas, são

inegáveis os avanços propiciados pela autonomia que os educadores tiveram ao

definirem os métodos pedagógicos mais adequados para o grupo com o qual

trabalhavam. Também se destacam a criatividade com que eram realizadas as

atividades lúdico-pedagógicas, a postura de respeito às crianças e o

reconhecimento de suas potencialidades latentes.

Para Cecília Sirnonettí'", uma das assessoras do programa, a Casa Aberta

conseguiu obter resultados significativos, tais como, retorno à escola, cuidado com

saúde e retorno à família. Em suas palavras:

46 SIMONEm, Cecília. Entrevista realizada pela autora com Cecília Simonetti, Ex-Assessora do Programa Casa Aberta,
dezembro de 1994.
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"Foi eficaz considerando o universo de conhecimento nosso
sobre a situação. Não é só a miséria que gera criança de rua,
embora seja um fator forte (...), outros fatores que se
combinam com a miséria e a exclusão social ainda se conhece
muito pouco".

Ao responder a indagação desta autora sobre a falta de avaliações que

registrassem o alcance da eficácia desse programa, Simonetti comenta que a

avaliação não era considerada tão importante quanto o é atualmente, existindo

muita resistência em se registrarem e avaliar os trabalhos.

Em sua reflexão sobre a Casa Aberta, destaca alguns méritos do programa:

"(...) a preocupação da política pública é o que se chama hoje
de "empowerment"; era potencializar a criança e o adolescente
para que eles se sentissem capazes, em condições de exigir
algo que lhe é de direito. Tinham que ter auto-estima. Ser
sujeito de direitos implica condições de exigibilidade, se sentir
apto a desfrutar a coisa pública e também a felicidade, prazer
de viver, poder circular. Enfim, a proposta não era fazer pela
criança, a tutela, mas estar ao lado dela até que ela
aprendesse a fazer isso".

4.5. SíNTESE DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA POlÍTICA

A propósito do processo de formulação e implantação da política da SM, podemos

sintetizar alguns avanços verificados com relação à PNBM, bem como algumas das

dificuldades encontradas na constituição da nova política.

Com relação aos avanços, a nova política caminhou no sentido de democratizar o

acesso das crianças e jovens a programas sócio-educativos, os quais eram

comumente excluídos das políticas sociais básicas, reconhecendo-lhes os direitos

sociais. Nesse novo patamar, onde se inscreve a política de garantia de direitos

criada no campo progressista da sociedade civil organizada, situaram-se as ações

implementadas pela SM.
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Os novos conceitos que passaram a integrar as análises e os programas da SM são

o reflexo da mudança de postura que se deu na abordagem do chamado "problema

social do menor". Igualmente, essa mudança de postura produziu novos

conhecimentos sobre as condições de vida daquele grupo, tornando possível o

estabelecimento de novas formas de abordagem e de metodologias de intervenção

mais adequadas às suas características e alicerçadas nos princípios que regem os

direitos do cidadão.

Apesar de inovar em relação às políticas anteriores, a SM teve dificuldades em

apresentar o novo modelo de política como o mais adequado aos olhos da

sociedade em geral. As gestões junto aos jornalistas e meios de comunicação para

que utilizassem nomenclaturas que não reforçassem os preconceitos, os contatos

com as ONGs e com Secretarias e órgãos de Estado, também não foram suficientes

para garantir a legitimidade e a sustentabilidade do projeto. Não se conseguiu,

efetivamente, conquistar parceiros para garantir que mudanças ocorressem também

no atendimento às crianças em situação de rua nas outras políticas sociais.

Com relação ao modelo de política social proposto, existem outros aspectos a

merecer considerações. Foram implementados programas que cobriam as

necessidades consideradas básicas para potencializar o crescimento e o

desenvolvimento das crianças e jovens, sob novos padrões de sociabilidade, com

melhoria da qualidade dos serviços e ampliação das modalidades de atendimento

esportivos, culturais e de lazer. No entanto, não se conseguiu avançar em pontos

considerados críticos do padrão brasileiro de política social (DRAIBE, 1990: p.17).

Assim a SM acabou reproduzindo os aspectos tradicionais da gestão

administrativa de políticas públicas, criando um sistema isolado, incapaz de

multiplicar as ações da política inovadora para outras secretarias e organizações

públicas.

As características do padrão de políticas públicas do país não foram alteradas em

três de seus aspectos fundamentais: sobreposição de programas, fragmentação

institucional e falta de planejamento integrado das ações de governo. Não

houve clareza quanto à essência da natureza inter e multiorganizacional da arena
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pública e à necessidade de se promover uma integração interna das atividades da

SM e, desta, com outras organizações. Isso, por certo, não constituiu um problema

específico que a SM enfrentou, mas sim, um problema comum à administração

pública em geral.

No plano político-institucional, a tendência à descentralização das políticas,

colocando o "local" como ponto privilegiado de ações sociais, foi contemplada, pelo

menos parcialmente, nas estratégias da SM através das Casas Abertas. Embora

não tenha sido cumprido o plano de implantá-Ias em número maior do que foi

previsto e para o estado como um todo, a sua experiência teve resultados positivos,

demonstrando ser possível implementar a educação em meio aberto de crianças em

situação de rua, sob novos princípios e orientada pelas necessidades da população

e pelas características da região atendida.

o processo de mudança da política - de assistencialista-repressora à garantia de

direitos - não veio acompanhado do mesmo grau de inovação em relação às

atividades-meio. Como pudemos observar, a própria estrutura organizacional se deu

de forma hierarquizada, quando se dispunha de autonomia para fazê-lo diferente. A

ausência de organização administrativa inicial, apontada pelos entrevistados, deu

lugar a processos bastante burocratizados.

É importante frisar assim que a inovação nas concepções da política nem sempre

veio acompanhada de inovação na gestão administrativa dos programas. A

inovação paradigmática não garantiu, por si só, maior eficiência e eficácia na gestão

dos projetos, principalmente porque a questão básica de melhoria dos processos

não contava com instrumental adequado para se efetivar, ou seja, a SM não

dispunha de uma metodologia de avaliação e de monitoramento de seus projetos

sociais.

Com a ausência de monitoramento e de avaliação dos projetos sociais, tornou-se

difícil realizar correções de suas deficiências no decorrer do processo de

implementação. Há que se considerar o fato de que a avaliação não constituía uma

prática incorporada à gestão de políticas públicas. Mas, neste caso, como seria
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possível garantir a continuidade da política inovadora sem que estivesse aferida sua

eficácia e garantida a visibilidade de seus efeitos positivos e do impacto de suas

ações na comunidade?

Criar "tecnologias" de avaliação de programas e implemantá-Ios faz parte de

mudanças mais amplas, que se reportam à superação dos marcos do clientelismo e

do assistencialismo em que estiveram (e ainda estão) assentadas as políticas

sociais brasileiras. É corrente o entendimento de que a maioria das políticas

fracassou em uma fase de implementação (porque eram distantes das expectativas

dos beneficiários) e que não havia eficiência na aplicação de recursos nos

programas propostos (porque não chegavam ao beneficiário ou porque eram

consumidas pelas atividades-meio). No caso da SM, sua continuidade poderia ser

melhor assegurada caso demonstrasse - através de monitoramento e avaliação -

que superara esses marcos, pelo menos no que diz respeito à eficácia das ações

junto às crianças. Estrategicamente, através da sistematização dos resultados

alcançados, poderia "convencer" os grupos formadores de opinião, em particular e,

a sociedade, em geral, do acerto e adequação de sua proposta.

Ampliou-se a responsabilidade do Estado na área de proteção à infância e

adolescência, mas os problemas apontados (autonomização, burocratismo, etc.)

impediram que se avançasse em direção à modificação na rede de serviços.

A maior preocupação da SM, no contexto da redemocratização, foi a de retirar a

política social dirigida à infância e a adolescência da esfera do assistencialismo e

da tutela e afirmar a concepção de direito social de cidadania. Na realidade, por

estar disseminada na cultura política e social, a "política da dádiva" (SALLES,

1994: pp.26-37) fez com que as ações da SM não tivessem força suficiente para

irradiar sua concepção de direitos às outras políticas dirigidas às crianças. Em

geral, elas permaneceram concedendo favores, não reconhecendo direitos, com

pouco efeito na correção das desigualdades.

A política da SM tornou-se, assim, uma ilha onde se experimentavam inovações,

não se conseguindo estendê-Ia à rede de serviços públicos; produziu impactos

" - .j



124

positivos sobre os grupos de crianças em situação de risco, mas isso não teve a

visibilidade (nem o fôlego suficiente) capaz de criar um movimento de inovação em

outras esferas de atendimento.

~-
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5. LIMITES À CONSOLIDAÇÃO DA POLíTICA INOVADORA

5.1. A INTEGRAÇÃO DA POLíTICA DE GARANTIA DE DIREITOS

No momento de criação da SM estava em curso o debate sobre as mudanças

necessárias na concepção assistencialista-repressora da PNBM. Esse debate

acaba por influenciar a sua atuação, tornando a SM um grande laboratório para

experimentar e concretizar os princípios que a proposta humanista continha.

Quando da aprovação do ECA pelo Congresso Nacional, em 1990, os estrategistas

do Estatuto tiveram como referência os programas implementados em São Paulo, os

quais serviram de exemplo de que a "Doutrina da Proteção Integral" poderia ser

traduzida em políticas exeqüíveis. Pode-se afirmar, assim, que a SM antecipou, em

nível da política pública estadual, algumas das propostas contidas no Estatuto,

muito embora, após a aprovação daquele, não tenha conseguido potencializar seu

trabalho, coordenando-o com as proposituras do ECA, principalmente no que se

refere aos infratores.

o esforço da SM para obter legitimidade e respaldo político para a implementação

de suas ações, incluía gestões junto às diversas Secretarias de governo. Parece ter

havido, inicialmente, respaldo político às suas atividades. Entretanto, a legitimidade

de sua ação estava vinculada à necessária integração das políticas sociais,

dispersas em várias secretarias, em torno de diretrizes comuns. Mas, o próprio

governo não trabalhava com planejamento integrado para suas políticas, o que

acabou tornando a base de apoio político inter-institucional, sob o ponto de vista da

implementação integrada das ações, fragilizada.

Quanto às dificuldades encontradas no decorrer da implantação da nova política, o

depoimento da ex-Coordenadora do Programa Casa Aberta" ilustra os problemas

enfrentados com a integração:

47 CLARO, Cassiana Passos. Entrevista com Cassiana Claro, Ex-Coordenadora do programa Casa Aberta e Ex-Assessor~ da
diretoria da FEBEM, novembro de 1994.

:: 1
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"(...) As dificuldades, sob o governo Fleury, foram maiores
porque faltou apoio político concreto; com o Quércia tivemos
ascensão, sucesso (...). Poucos governos sabem fazer
articulações internas; a política geralmente é de gueto. Sinto
falta de um planejamento mais integrado para as políticas de
governo (...). Não tenho dúvidas quanto à política da SM, mas
a falta de enraizamento, a dificuldade na implantação, é de
fundamento político".

A política de garantia de direitos da SM, atuava nos chamados "efeitos sociais" do

desenvolvimento capitalista - elevada concentração de renda, desemprego

estrutural, acelerado processo de urbanização. Além disso, sua existência,

enquanto política "especial", derivou da própria inadequação das políticas básicas

para atender crianças em situação de risco.

Nesse contexto, a integração com outras secretarias tornou-se difícil de ser

equacionada. A atuação da SM, de certo modo, denunciava o não atendimento às

necessidades básicas daquele segmento da população, no tocante à saúde,

educação, cultura, esporte, lazer, etc., apontando pontos de estrangulamento, de

ineficiência e exclusão nas chamadas políticas sociais básicas. A SM, ao identificar

esta situação, passou a elaborar programas que fossem melhor adaptados às suas

condições de vida. Mas o problema continuava a existir, dada a inexistência de

mudanças, nos outros serviços públicos, que garantissem integralmente os direitos

sociais das crianças de modo a que pudessem acompanhar o enfoque pretendido

para a política no Estado de São Paulo.

A SM passou a executar programas que eram da alçada de outras secretarias, com

conseqüente sobreposição de alguns serviços, mas acabou estabelecendo uma

competição positiva ao indicar os meios que atraíam e educavam aquele grupo de

jovens. Criou-se, assim, uma instituição especial encarregada dessa população, a

qual, por sua vez, tornou-se especial em vista do não atendimento a seus direitos

básicos. Sob essas condições, o decreto de criação da SM trazia um grande

desafio: o de promover a mudança de atendimento junto a outros órgãos do Estado,
.J

coordenando a política globalmente.

r r
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Sem negociação política para o planejamento das ações de governo, o cumprimento

dos direitos básicos dependia, em grande parte, dos esforços de técnicos das

respectivas pastas para garantir o atendimento dos serviços. Esse atendimento

variou conforme o tipo de relação que se estabelecia entre os funcionários dos

diversos programas da SM com os funcionários das outras secretarias. E, neste

caso, como definiu DA MATTA (1985), parece ter prevalecido o domínio das

relações pessoais no âmbito das instituições, mais especificamente, o código da

cese" regendo os princípios da cidadania. Na falta da formalização dessas

relações e de definições mais claras quanto ao papel a ser desempenhado pelos

servidores públicos no atendimento aos direitos do cidadão, acabaram

predominando as relações personalistas que os educadores e técnicos da SM

conseguiam estabelecer com outros estratos burocráticos.

Há que se ressaltar, também, os aspectos positivos desse tipo de relação: a

receptividade de funcionários de outros órgãos cresceu em alguns setores, como

resultado do trabalho de sensibilização cotidiana efetuado.pelos educadores junto

aos técnicos desabituados a lidar com as crianças em situação de rua.

Provavelmente, também contribuiu para que a política de garantia de direitos não

conseguisse adquirir abrangência a ponto de permear as ações das demais

políticas, a cristalização das culturas institucionais nas Secretarias de Estado,

somada ao pouco investimento em recursos humanos, dificultando a flexibilização

necessária às mudanças nas concepções e práticas de atendimento prestado.

Se, sob o governo Quércia, quando havia apoio político, a SM enfrentava problemas

com as estatais que financiavam seus programas, sob o governo Fleury - com a

mudança da conjuntura política -, as dificuldades aumentaram, principalmente

quanto aos aspectos políticos e financeiros, demonstrando a fragilidadre' da

dependência da SM deste tipo de recurso. Segundo a Secretária Marco AntohiO~

idéia do financiamento através das estatais era boa, mas faltou, na gestão FI~Ury,\

entendimento de que esta era uma área crucial; as estatais começaram a efetuar

48 Segundo o autor, a sociedade relacional brasileira se defrne a partir de um elo que permite balizar duas entidades: o (---. ..:
código da casa, fundado na família, amizade, lealdade pessoal e compadrio, enquanto o código da rua é baseado em leis'. "7
universais, burocraci a, formalismo jurídico • legal (ver DA MAITA, 1985). r I
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/

/ /



128

cortes nos recursos, afetando praticamente todos os programas. Para Marco
Antonio, paradoxalmente:

"As estatais, nos quatro primeiros anos, foram as responsáveis
pelo sucesso da SM e, depois, foram as responsáveis pelo
refluxo do trabalho. A situação se agravou porque os
programas estavam em andamento, mas não consegui fazê-los
(os dirigentes das estatais) entender".

Na realidade, a divergência com o governo Fleury não estava assentada na crítica à

utilização das estatais. A divergência parece ter sido de caráter político-partidário,

decorrente do fato de a Secretária Marco Antonio ser identificada como aliada do

ex-governador Quércia.

A questão da integração com outras políticas e instituições se agravou sob o

governo Fleury porque diminuiu a margem de autonomia das ações da SM e,

também, porque não havia comprometimento político do governo com a sua
viabilização.

É importante, ainda, destacar o fato de o governador ter pertencido ao quadro da

Polícia Militar, e ter partilhado, conseqüentemente, da cultura dessa corporação

(depois foi promotor e secretário de segurança). A Polícia Militar tem se

caracterizado pelo elevado grau de militarização de suas práticas, tomando a si o

papel de minorar a criminalidade através de uma postura, em geral belicista, da luta

contra o crime. Essa concepção é, portanto, oposta à concepção humanista da

política da SM. Um exemplo disso são as violações cometidas pela Polícia Militar na

cidade de São Paulo: entre 4 e 5 pessoas são mortas por dia, sendo que dessas,

2,7 são crianças ou adolescentes (apud VITA, 1993: p. 5).

Vera Tude49
, ex-assessora do Programa SOS, avalia que nesse segundo período

da SM, quando acabou a autonomia política, foi mais difícil a integração. Isso,

segundo seu depoimento, ocorreu em decorrência da própria desarticulação das

secretarias: "(...) que mal cabiam em seus problemas (...) quando as secretarias não

49 TIJDE, Vera. Entrevista com Vera Tude, Ex-diretora do Programa SOS-Criança, dezembro de 1994.
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funcionam, a nossa também não (funciona). Para integrar é necessário ter

receptividade". Para a ex-diretora do SOS Criança, nesse período, os conflitos com

as outras instituições do governo foram constantes e pelos mais variados motivos:

"corte de dinheiro, problema salarial, horários, estatais que escapavam do convênio

e a polícia que, ao assumir outro perfil, inviabilizou o trabalho de integração que

havia antes".

A ex-coordenadora de Casa Aberta, Cassiana Claro, também avalia que, no

governo Fleury, as dificuldades foram maiores. Faltou base de apoio político

concreto e pondera:

"(...) talvez parte da dificuldade fosse da própria equipe porque
faltava visão da SM para fazer articulações mais amplas e, a
outra parte, decorria da própria visão ruim da nova gestão.
Poucos governos sabem fazer articulações internas, a política
é geralmente de gueto".

Naquele momento, o PMDB estava passando por uma crise de liderança,

enfrentando uma série de denúncias de corrupção do ex-governador. Cassiana

Claro avalia que isso teve um peso na falta de apoio aos programas da SM:

"O PMDB não deu apoio a uma das propostas mais
avançadas, reconhecida mundialmente, porque estava
esfacelado (...), sem estrutura para sustentar a política, tanto é
que a sucessora da Alda foi uma delegada; qual a necessidade
de se colocar uma delegada lá? A conjuntura em geral foi
desfavorável' .

Segundo Marco Antonio, a relação da SM com a Secretaria de Segurança Pública,

no governo Quércia, transcorreu sem maiores dificuldades. O maior problema se

deu com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) devido à

divulgação, pelos meios de comunicação, da idéia - equivocada - de que o ECA não

deixava punir infratores.

Outra entrevistada, Ana Seches50
, ex-assessora do programa Creche, tem uma

visão diferente do problema da integração com outras secretarias:

50 SECHES, Ana. Entrevista com Ana Seches, ex-assessora do Programa Creche, novembro de 1994.
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"A relação da SM com outras secretarias foi péssima (...). A SM
acabou um gueto, se fechou nela mesma. Fez coisas ótimas,
apareceu o problema, mas o gueto deixou pouca possibilidade
de integração. (...) Ela se propôs ser autônoma demais na
constelação de governo. Deslanchou através das estatais, mas
era uma política setorial isolada, fragmentada".

Avalia, ainda, que era necessário ter se estabelecido parcerias com mais pessoas

para legitimar o trabalho: "( ...) isso deixou um flanco; quando a delegada assumiu, a

SM estava muito vulnerável e a Secretária desmanchou tudo o que havia sido feito" .

. Após a Constituição de 1988, a descentralização político-administrativa das

políticas foi fortemente associada ao processo de democratização, decorrência do

fato de o Brasil estar saindo do regime autoritário, centralizado por natureza, e pela

possibilidade que a descentralização apresentava de maior aproximação entre

decisões, demandas e demandantes. Devido a essa associação, descentralizar

passou a significar democratizar. Mas, descentralização de responsabilidades e

encargos sem os correspondentes recursos, pode trazer diminuição do gasto social,

principalmente no caso da estrutura federativa brasileira, muito heterogênea no que

diz respeito a recursos financeiros, capacitação profissional, desenvolvimento, etc ..

Essa situação de "despreparo" dos municípios, associada à falta de investimento na

capacitação de pessoal e em recursos financeiros, contribuiu para inviabilizar a

descentralização da nova política.

Muitas das pessoas entrevistadas apontaram a descentralização do atendimento

como um dos problemas que não se conseguiu resolver. Para Ana Wilheim51
, ex-

assessora do programa Creche:

"Desde o início a idéia era a SM ser uma secretaria-meio, mas
as dificuldades partidárias com a administração estadual e com
as administrações municipais inviabilizou o que achávamos
correto, a municipalização do atendimento. A idéia da 1,
modernização do atendimento exigiu que a SM criasse seus
próprios programas e os operasse. Não dava para
descentralizar porque os municípios não tinham nada pronto
para operar."

51 WILHEIM, Ana. Entrevista com Ana Wilheim, Ex-Assessora do programa Creche, novembro de 1994.
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A idéia de ser uma secretaria-meio, traduzia a missão a que. a SM se propôs

inicialmente, qual seja, introduzir conceitos novos na política para a infância,

tentando envolver as outras secretarias, órgãos e prefeituras com essa nova

concepção de atendimento. Mas, isso não aconteceu.

A integração entre os programas da própria SM foi apontada em relatório como um

problema. No caso das Casas Abertas, as relações com outros programas:

(...) "nem sempre se deram de uma forma articulada ou
integrada. Questões como falta de um fluxo de informações
eficiente, falta de clareza sobre o estatuto de cada um dos
programas, ou ainda, distanciamento dos pré-requisitos
necessários aos encaminhamentos, limitaram a atuação do
profissional de Casa Aberta e não raro, quando da insistência
nas solicitações, geraram impressões de interferência ou
incompreensão" (RELAÇÃO COM PROGRAMAS..., 1989: p.1).

Como se percebe, inexistia entrosamento entre os próprios programas da SM e, até

mesmo, entre os equipamentos do programa Casa Aberta (RELAÇÃO COM

PROGRAMAS..., 1989: p.1O).

Também houve um certo distanciamento entre os atores sociais, que desenvolviam

programas de atendimento, e os movimentos de defesa de direitos. A dificuldade de
I

negociação e articulação política, neste campo, foi apontada como um dos fatores

que contribuiu para o isolamento da SM na esfera pública.

O isolamento da SM inviabilizou sua própria missão de irradiar a política humanista

para os órgãos públicos, proporcionando o atendimento de direitos em rede. Isso

coloca os limites de proceder à inovação em uma política social. A inovação

permaneceu ilhada em uma organização, não conseguindo envolver outras

instituições para a nova concepção. A política de garantia de direitos da SM não foi

formulada somente por um corpo burocrático do Estado, ela foi legitimamente

demandada e incorporada pela agenda do governo. Entretanto, a natureza

multifacetada da administração pública impediu que mudanças em concepções

fortemente enraizadas, como o assistencialismo e a repressão, ocorressem com a
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mesma intensidade e velocidade em todos os setores. A SM pode ter se isolado:

mas isso é uma via de mão dupla: quais secretarias e órgãos públicos estavam

receptivos a esse tipo de mudança?

5.2. LIMITES DA INOVAÇÃO: AS RUPTURAS NO DUALISMO DA

POlÍTICA

Consolidar o novo modelo de política em um ambiente desfavorável quanto às leis

(nos três primeiros anos de implantação a Lei ainda era o Código de Menores) e

recursos (dada a fragilidade resultante da dependência de recursos das estatais),

buscando inovar em relação às práticas assistencialistas, autoritárias e

centralizadas anteriores representou um difícil desafio a ser superado. Criar o novo

(política de direitos) em uma nova estrutura (SM) parecia ser viável, mas expandir a

mudança (novo paradigma) para as demais políticas públicas continuou sendo um

problema para o qual não se encontrou soluções.

Essa dificuldade se tornou evidente, sobretudo, em 1990, com a vinculação

administrativa da FEBEM/SP à Secretaria do Menor, quando a política sofreu uma

inflexão em sua trajetória. Apesar de ter assumido essa Fundação com o propósito

de implantar a sua filosofia educacional anti-repressiva e anti-assistencialista, a SM

se mostrou incapaz de transformar os métodos corretivos vigentes naquela

instituição.

Se pretendia-se, ao criar uma nova secretaria como um instrumento para

viabilização da nova política, evitar a resistência burocrática de funcionários da SPS

e da FEBEM, ambos norteados pelo padrão cultural delineado ao longo do

desenvolvimento da PNBM, pode-se dizer que, na prática, o novo (paradigma) não

teve força suficiente para se impor como modelo para aquelas instituições.
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A FEBEM, que era ligada administrativamente à Secretaria da Promoção Social,

passou à SM em junho de 1990. A sua incorporação à SM trouxe novamente à

cena pública a problemática do modelo de contenção de jovens. Pautado sob outros

princípios, o atendimento realizado na Fundação era incompatível com a proposta

da política da SM, persistindo - mesmo sob sua coordenação -, violações de direitos

humanos'".

No Brasil, ao contrário do que aconteceu em outros países ocidentais, o processo

de reconstrução democrática não conseguiu assegurar a pacificação da sociedade.

O modo violento de tratar os conflitos e problemas sociais encontra-se enraizado

nos costumes e se manifesta no comportamento tanto dos agentes responsáveis

em preservar a ordem pública e daqueles responsáveis pelas crianças e jovens

internados em agências de controle, quanto no comportamento de grupos da

sociedade civil (PINHEIRO & ADORNO, 1993: p.107).

As dificuldades decorrentes da implantação da nova política na FEBEM começaram

com a mudança da lei, ocasionando uma série de conflitos entre a SM, funcionários

da FEBEM, poder judiciário, secretaria de segurança pública e grupos organizados

de defesa de direitos. Com os funcionários, os conflitos foram motivados pela

insegurança diante do desconhecido; já o poder judiciário e os grupos de defesa

dos direitos humanos cobravam mudanças para o cumprimento das medidas legais;

a secretaria de segurança, por sua vez, manifestava-se contrária às ações de

desinternamento das crianças da FEBEM. Obviamente, em todos esses casos, os

posicionamentos não eram homogêneos, havendo tanto funcionários da FEBEM

que aderiram ao novo tratamento proposto, quanto juízes que possuíam maior grau

de tolerância para com as dificuldades encontradas nas mudanças preconizadas

pela SM.

S2 A persistência de violações de direitos humanos, no processo de redemocratização brasileiro é explicada por PINHEIRO
& ADORNO (1993: p. 107) como sendo: "produto de uma violência endêmica, radicada nas estruturas sociais, enraizada nos
costumes, manifesta quer no comportamento de grupos da sociedade civil, quer nos agentes incwnbidos de preservar a ordem
pública. O controle legal da violência permaneceu aquém do socialmente desejado. Seus principais obstáculos: por um lado, o
restrito raio de ação dos grupos organizados para defesa dos direitos. humanos, capazes de exercer a vigilância eficaz contra
abusos de toda ordem; por outro, a pronunciada impunidade dos agressores, contra o qual pouca ou nenhuma efetividade tem
mostrado o sistema de justiça criminal. Em outras palavras, no Brasil o processo de reconstrução e normalização democráticas
não conseguiu assegurar a pacificação da sociedade, ao contrário do que aconteceu em outras sociedades do mundo ocidental".



134

Algumas notícias contribuíram para alarmar os funcionários da Fundação, sendo

pouco esclarecedoras acerca do que efetivamente se pretendia para a FEBEM.

Desde que assumiu essa Fundação, a secretária Alda Marco Antonio propunha
publicamente a sua extinção:

" Não vamos extingui-Ia por decreto (...). Mas vamos na prática, mudar esse quadro

que temos hoje(. ..). Essa instituição deixará de ser uma escola da malandragem"

(Diário Popular, 28/06/90).

"Se depender da secretária não sobrarão nem vestígios das instalações da FEBEM"

(Folha de São Paulo, 29/06/90).

"A secretária reafirmou a intenção de acabar com o órgão e implodir todos os

prédios dando lugar a parques ou centros culturais" (Diário Popular, 29/06/90).

Em julho de 1990, era empossada a nova presidente da Fundação, Rosa Castro'",
cuja primeira tarefa seria "mudar o perfil de atendimento, a prática e a rotina de

trabalho da FEBEM, tendo por base o texto da lei para nortear suas ações". A

proximidade da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que entraria

em vigor em outubro de 1990, colocava a necessidade de se proceder a uma série

de mudanças na forma de seu atendimento, preparando-a para a adequação ao

novo estatuto legal. Com o objetivo de disseminar as idéias contidas no ECA e

apresentar as propostas da nova gestão foram organizados seminários para todos

os funcionários da região metropolitana e para diretores das unidades do interior.

Segundo Rosa Castro: "Não seria permitido e seria fiscalizado o desrespeito e a

repressão". Dos cerca de 5 mil funcionários, 1500 participaram destes seminários.

Na ocasião, além de serem anunciadas as novas diretrizes, foi oferecida como

contrapartida ao empenho que deles se esperava, uma nova política de estímulo à

carreira.

Com as declarações da secretária à imprensa de que a FEBEM iria acabar, Rosa

Castro tentava acalmar os funcionários dizendo que a instituição continuaria a

53CAS1RO, Rosa Maria Fátima (Castro) Oliveira. Entrevista com Rosa Castro, Ex-Assessora da Secretaria do Menor e Ex-
Presidente da FEBEM, São Paulo, novembro de 1994.
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existir para os infratores. Segundo a presidente, a Secretária não esclarecera

suficientemente essa questão, causando expectativas desfavoráveis por parte dos

técnicos da Fundação.

A aprovação do ECA acirrou o clima de insegurança entre os funcionários

preocupados com a sua destinação. Para um membro da diretoria do sindicato:

"Ainda não está definida como ficará a situação dos funcionários" (Folha de São

Paulo, 15/10/90).

Para Rosa Castro, o problema dos funcionários que não tinham condições de

trabalhar sob o novo enfoque - não repressivo - era decorrente do descaso do

próprio Estado que não havia investido em sua adequada capacitação e reciclagem.

Ressaltava a necessidade de apoio psicológico àqueles que trabalhavam com

adolescentes mais problemáticos, cujo cotidiano era muito desgastante: "Era

impossível sair ileso; eles também eram vítimas da FEBEM".

Com a aprovação do ECA, deu-se início ao processo de deslnternação'" dos

menores de 12 anos que estavam na FEBEM por motivos de infração, criando um

clima tenso entre as crianças: "Nós discutimos com as crianças sobre os direitos

que o ECA assegurava, mas não escondíamos que só poderiam sair os menores de

12 anos, internados por motivos de infração; os outros dependiam da avaliação do

juiz e, aí, era outro embate,,55.

54Um dos princípios norteadores da decisão judicial e das medidas para jovens infratores, segundo recomendações do

UNICEF, é: "não será imposta a privação de liberdade pessoal a não ser que o jovem tenha praticado ato grave, envolvendo

violência contra outra pessoa ou por reincidência no cometimento de outras infrações sérias, e a menos que não haja outra

medida apropriada". Essa recomendação, feita em 1988, foi acolhida pelo Brasil no ECA (ver REGRAS DE BEIJING, 1991:

p.7). O Estatuto prevê para as crianças que cometem infrações.penais "tratamento" e depois de sua apreensão deve ser

conduzida ao Conselho Tutelar ou à autoridade judiciária que faz o 'juízo de valor sobre o ato praticado e aplicará uma das

medidas protetivas do Artigo 101 (LIBERATI, 1991:p.48).

55CAS1RO, Rosa Maria Fátima (Castro) Oliveira. Entrevista com Rosa Castro, Ex-Assessora da Secretaria do Menor e Ex-
Presidente da FEBEM, São Paulo, novembro de 1994.
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A situação se complicava: de um lado, a liberação das crianças - que, além de

despertar a reação adversa de setores da sociedade, provocava a revolta dos

meninos que não seriam liberados - e, de outro, a preocupação dos funcionários

sobre suas novas funções. Adicionalmente, era preciso conformar-se uma nova

rede de relações institucionais para que as ações judiciais dos jovens tivessem um

curso mais rápido nos trâmites burocráticos, o que também dependia da

interpretação dos juízes sobre o texto da lei para determinar a medida cabível a

cada caso.

Além das dificuldades de se criar uma nova postura dos funcionários para sua

adequação à nova política, surgiram dificuldades decorrentes das críticas da

sociedade civil organizada diante das desinternações. O MNMMR - Movimento

Nacional de Meninos e Meninas de Rua divulgou, à época, uma carta aberta à

população com críticas ao processo de desinternação: "Eles têm medo de que o

menor para manter sua sobrevivência volte às ruas e se transforme em vítimas de

grupos de exterrnínlo" " (O Estado de São Paulo, 18/10/90). Por outro lado, também

era noticiado que, após a implantação do Estatuto, a entrada de novos menores na

FEBEM não havia sofrido redução significativa:

"A FEBEM elaborou uma lista com 2.047 menores que
poderiam ser desinternados que estava sendo analisada pelo
juiz Wilson Barreira. Em média, cem menores eram soltos por
dia, mas em dez dias, cento e dez menores deram entrada na
instituição" (Folha de São Paulo, 19/10/90).

Quando o ECA entrou em vigor57, surgiram vários atores sociais com

posicionamentos favoráveis e contrários às ações que deveriam ser empreendidas.

56Na maioria das grandes cidades ocorrem extermínios de adultos e crianças, "seja em ações isoladas, seja em ações
coletivas, como massacres. Muitas mortes têm como pretexto limpar as comunidades dos criminosos" (ver PINHEIRO &
ADORNO, 1993: p.108; !BASE, 1992; MNMMR & !BASE, 1992).

57Em relação aos jovens infratores, o ECA introduziu inovações comparativamente à legislação anterior. Nenhum
adolescente pode ser privado de sua liberdade senão em flagrante delito ou em virtude de ordem escrita e firndamentada pela
autoridade judicial competente. A internação anterior à sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Nenhum
jovem será privado de sua liberdade sem o processo legal. O ECA estabeleceu, uma vez verificado e comprovado o ato
infracional, as medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida,
inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional. Para aplicar as medidas deve-se levar em
conta a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da ação, tentando com isso, evitar, ao
máximo, a internação, reservada aos casos de maior gravidade, por período não superior a três anos, cumprida em entidade
exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo (Ver PINHEIRO & ADORNO, 1993: p.117 e o
ESTATIITO ...,1990).
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Para alguns, o fim da instituição sepultava o estilo repressivo, para outros, a
experiência poderia ser danosa 58. Mas o que importa é notarmos que nenhum dos

órgãos públicos tinha condições de, tão rapidamente, mudar o sistema que havia

sido conformado em duas décadas com a PNBM, principalmente a FEBEM. Para a

presidente da Fundação, Rosa Castro:

"O poder judiciário não estava preparado para as cobranças e
alguns setores alarmados com a desinternação diziam que isso
(a desinternação) era uma irresponsabilidade(...). Outra frente
de batalha foram os técnicos, a população - que dava sinais
(de) que não toleraria a desinternação -, os meninos que
queriam sair, a polícia. Cansei de pedir policiamento externo
porque a FEBEM não podia ter seguranças armados e
ocorriam invasões à noite para pegar adolescentes; a
Fundação não podia ficar à mercê disso, tinha que ter
policiamento ostensivo."

Para a presidente, a FEBEM foi o "grande teste da SM (...). Não tínhamos como
mexer naquela estrutura, naquela cultura e naquele espaço físico".

Deu-se início a uma série de afastamentos de diretores e monitores acusados de
espancamento de adolescentes, exacerbando o temor de funcionários quanto às

mudanças em curso. Apresentavam-se, assim, problemas com a introjeção de novas

condutas pelos técnicos, que a nova política exigia.

Em dezembro foi fechada a Unidade de Recepção (UR) do Tatuapé" que possuía
sete pavilhões. Neste local, era realizado o levantamento histórico da situação do
jovem e definia-se sua destinação, mas isso demorava muito tempo para ser
concretizado:

"Não havia estrutura, orientação política, treinamento. Na
prática as crianças eram colocadas no pátio (da FEBEM) e lá

58 o Estado de São Paulo de 4/11/90 trazia na noticia "Liberação de crianças aumenta controvérsia" comentários de pessoas
públicas: "Achei saudável porque a FEBEM não prepara o menor para a vida" (Deputado Federal Eduardo Sup1icy); "A
desinternação foi precipitada, jogar a criança na rua foi um crime de lesa-pátria" (Deputado Estadual Erasmo Dias); "A
FEBEM era símbolo de uma política repressiva e brutal" (Rodolfo Konder, da Anistia Internacional); "A liberação foi
eleitoreira e irresponsável, causou pânico na população" (Deputado Estadual Afanásio Jazadji).

59 A FEBEM era dividida em unidades: a Unidade de Recepção para onde eram encaminhados todos os casos para triagem;
Unidade de Acolhimento Provisório; Unidade de Infratores (Tatuapé); Unidade de Carentes e Abandonados (Imigrantes,
Raposo Tavares e Pacaembu).
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aguardavam a decisão judicial que demorava meses ou anos.
Em geral, nos pavilhões sempre existiam três ou quatro vezes
mais do que cabia; era uma prisão massiva, descriteriosa,
misturava casos e idades em absoluto descaso à política de
dar encaminhamento para os meninos'" .

A proposta para reformular esse processo previa a recepção de qualquer criança

pelo 80S-Criança, que contaria para isso, com uma estrutura mínima: educadores,

carros, plantão do judiciário. O SOS faria o diagnóstico e encaminharia a criança

para programas da SM, família, etc ..

Em 1991, foi trocada a direção da Fundação, assumindo a presidência a sra.

Giovana Sinopoli. A sua atuação na presidência deu continuidade à tentativa de

adequação da Fundação à nova política.

Nesse ano, com a posse do novo governador, os conflitos com os funcionários

acirraram-se: no mês de agosto foi anunciada a demissão de 300 funcionários

acusados de corrupção e maus-tratos contra crianças na Unidade Sampaio Viana,

aonde eram internados os carentes e abandonados (Folha de São Paulo, 4/08/91).

A presidente da Fundação determinou sindicância em todas as unidades.

Ao mesmo tempo em que eram tomadas medidas administrativas para coibir a

violação de direitos por parte dos funcionários, aumentavam as fugas de internos na

FEBEM do Tatuapé. Segundo o Ministério Público, entre janeiro e agosto de 1991,

ocorreram 1358 fugas, tendo 624 delas ocorrido entre junho e agosto (Folha de São

Paulo, 31/08/91). Em setembro o MP deu um prazo de 60 dias para a FEBEM adotar

"medidas adequadas à contenção e segurança" em suas unidades, sob a pena de

"serem tomadas as medidas judiciais pertinentes". Na ocasião, a Secretária

comentou: "Não fomos nós que idealizamos unidades com 400 crianças. Para

mudar essa estrutura, é um trabalho lento. Há muita burocracia" (Folha de São

Paulo, 16/09/91).

60 CLARO, Cassiana Passos. Entrevista com Cassiana Claro, Ex-Coordenadora do programa Casa Aberta e Ex-Assessora da
diretoria da FEBEM, novembro de 1994.
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A falta de estrutura para encaminhar as mudanças previstas no atendimento

perspassava todos os órgãos públicos envolvidos, mas a responsabilidade maior

era imputada à SM. Para o juiz da primeira Vara, Wilson Barreira: "A estrutura é

insuficiente para acompanhar os menores postos em liberdade". Cerca de 600

novos casos passavam todos os meses pelos juízes; desses, menos de 30 eram

internados. A maior parte dos outros recebiam medidas sócio-educativas e deveriam

ser atendidos por assistentes sociais da SM. Na visão do juiz Barreira: "muitas

vezes a criança não tem o atendimento prescrito pelo juiz".

Em outubro, o juiz Wilson Barreira afirmava: "A FEBEM não está cumprindo suas

atribuições; eu só não fecho porque não existe outro lugar para colocar os

infratores". Para ele o artigo 124 do ECA previa que todos recebessem

"escolarização e profissionalização e isto não está acontecendo". Além disso,

advertiu que a entidade ainda não havia se adaptado à nova filosofia imposta pelo

Estatuto; "Lá tem de haver a conscientização do papel de educandário e não de

privação de liberdade" (Folha da Tarde, 3/10/91). Estava clara a existência de

descompasso entre as proposituras do ECA e as condições concretas para a sua

implementação na FEBEM, gerando conflitos entre os poderes judiciário e

executivo.

É evidente que nessa fase de transição da política assistencialista - repressora da

Fundação para uma política de garantia de direitos, as mudanças caminharam

lentamente porque implicavam mudanças na forma de se conceberem os objetivos

do atendimento prestado às crianças e jovens pelos técnicos da Fundação. Estes

eram atingidos diretamente e qualquer modificação significativa na cultura da

instituição somente seria possível caso tivessem aceitação mínima dos princípios

que regiam a política humanista. A introjeção da "conscientização do papel de

educandário e não de privação de liberdade", solicitada pelo juiz Barreira, não era

uma questão apenas de vontade política, envolvendo transformações na cultura

organizacional construída sob o caráter repressivo e há muito tempo consolidada.

Além dessa mudança, seria necessária uma completa reestruturação do aparato

burocrático estatal de contenção de jovens, que fora criado de acordo com os

propósitos da PNBM, adequado, portanto, à antiga concepção de política.
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As exigências do poder judiciário eram procedentes do ponto de vista da adequação

à Lei. Mas, não era possível ignorar as dificuldades de se proceder as mudanças

necessárias: desde os aspectos físicos - o local onde ficavam os jovens se

assemelhava às prisões de adultos -, até aspectos subjetivos que envolviam a

experiência de pessoas acostumadas ao tratamento repressivo.

Os juízes, que antes eram responsáveis pela destinação de crianças infratoras,

inclusive com o direito de decidir sua internação sem a defesa das mesmas e de

retirar dos pais o pátrio poder, agora pressionavam para que os ajustes da FEBEM

ocorressem o mais rápido possível. A mudança no paradigma de política não atingiu

a todas as agências e atores sociais envolvidos de forma homogênea e uniforme.

Houve um descompasso entre as necessidades de mudanças para adequação ao

Estatuto e as condições concretas para executá-Ias, envolvendo não somente a

FEBEM, mas todos os órgãos que com ela tinham relações.

Enquanto trabalhou com profissionais selecionados e treinados para a execução de

sua política humanista, a SM não teve problemas com o perfil do profissional exigido

para implementar suas ações. Não houve resistência por parte dos técnicos. Mas,

no caso da FEBEM, isso foi diferente. Segundo depoimento do chefe de gabinete da

presidente da Fundação, o governo do estado havia proibido contratações de novos

funcionários e, por isso, a FEBEM ainda mantinha os 700 inspetores com

"mentalidade pré-estatuto" (Folha da Tarde, 3/10/91). Como implantar a nova

política em uma antiga estrutura, oposta àqueles princípios?

Em 7 de novembro de 1991 ocorreu uma fuga em massa da FEBEM do Tatuapé.

Para o Chefe de Gabinete da Fundação, Antonio Denardi:

"A falta de funcionários para a área de segurança chega a
50%. A orientação da instituição é para que os monitores e
mesmo vigias não tentem reagir para não colocar vidas em
risco. Além disso, não adotamos o conceito de segurança
máxima, pois aqui não é um presídio" (Folha de São Paulo,
8/11/91 ).
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Três dias depois, um grupo armado invadiu a FEBEM e libertou 30 meninas. Na

ocasião, uma funcionária afirmou: "A polícia está descuidando do patrulhamento

externo" (Folha de São Paulo, 12/11/91).

Em fevereiro de 1992, aconteceu outra rebelião, causada, segundo depoimento dos

menores, pelo tratamento violento e pelo atraso no pagamento pelo trabalho nas

oficinas. Nos três primeiros meses do ano foram registradas cerca de 492 fugas. O

Coordenador do Centro das Promotorias da Justiça da Infância e da Juventude,

Munir Cury, disse, ao comentar as fugas, que a impunidade era a grande questão e

que a responsabilidade pela segurança era da FEBEM. Sugeriu a adoção de

medidas urgentes: rígida segurança externa por conta da PM (somente uma viatura

percorria toda a região ao redor da FEBEM); segurança interna com estrutura;

colocação de torres de vigia e guaritas; alarme para o caso de invasões (Jornal da

tarde, 7/03/92).

Devido às fugas constantes, o governador determinou reforço policial "armado e

pesado" na área externa das unidades da Fundação e disse que: "o problema dos

menores de rua é social, mas os menores infratores são um problema de

policia e tambémsocial" [(Folha da Tarde, 7/03/92), grifo nosso].

Paralelamente, deu-se início à Operação Menores de Rua pela Polícia Militar, que

visava "tirar os menores infratores das ruas". Cerca de vinte e nove entidades

civis, dentre as quais a OAB, MNMMR e CUT, entraram com pedido junto à

Procuradoria da Justiça, para a suspensão da operação, considerada

inconstitucional, além de ter sido muito criticada pelas organizações da sociedade

civil que tinham preocupação com os direitos da pessoa humana.

As fugas provocaram divergências entre a Secretária do Menor e o Secretário de

Segurança Pública, evidenciando a falta de coesão em torno da política humanista.

Na opinião de Alda Marco Antonio, as fugas ocorriam pelas falhas do policiamento

externo (Folha de São Paulo, 13/03/92). Para o Secretário, a SM estaria sendo

condescendente com meninos de rua infratores, enquanto a Secretaria da

Segurança Pública defendia maior rigor no tratamento dispensado a eles (Folha da
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tarde, 7/03/92). O sistema de segurança era, assim, acionado em clara

contraposição às diretrizes da política da SM. Segundo o advogado Jairo Fonseca,

da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Secretaria de Segurança Pública

"decretou a falência da SM ao se contrapor à sua política" (Folha de São Paulo,

7/04/92).

No fim do mês de março ocorreu outra rebelião, desta vez controlada pela polícia. A

operação contou com forte aparato militar: 60 policiais na área externa e 30 na área

interna, incluindo um pelotão de cavalaria, patrulhamento ostensivo com cães e um

helicóptero (Diário Popular, 30/03/92).

Concomitantemente, as constantes denúncias de violência contra os internos da

FEBEM fizeram com que atores da sociedade civil tomassem providências a esse

respeito, dando ainda maior visibilidade à questão da violação dos direitos na

Fundação. Mas a visibilidade do problema não propiciou o debate em torno das

soluções mais adequadas para a crise em que a SM estava submersa.

A Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo decidiu pesquisar os

programas da SM devido às "constantes denúncias de violação dos direitos" e

"notícias veiculadas através dos meios de comunicação" (RELATÓRIO OAB, 1993:

p.1). Em 31/03/92, a Subcomissão de Defesa de Direitos da Criança e do

Adolescente, iniciou, pela FEBEM do Tatuapé, uma série de visitas a estes

programas, acompanhada de representante da Pastoral do Menor e de três

deputados estaduais. Na Unidade de Acolhimento Provisório (UAP) foi constatada:

" (...) uma situação calamitosa, falta de condições adequadas
de habitabilidade, higiene, salubridade e objetos necessários à
higiene pessoal, problemas de superlotação, o que
possibilitava uma vida promíscua entre os internos, onde estes
dormiam em pequenos quartos ou cubículos, com uma média
de dois meninos para cada colchão, além da falta de qualquer
atividade pedagógica tão recomendada àqueles internos"
(RELATÓRIO OAB, 1993: p.3).

Como resultado dessa visita foi elaborado um relatório, posteriormente

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e da
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Juventude, que instaurou um processo para apuração das irregularidades. O

parecer da Corregedoria foi conclusivo ao reconhecer a omissão da FEBEM quanto

ao oferecimento de condições que garantissem aos jovens o respeito a seus

direitos.

No início de abril, houve nova tentativa de fuga. Para Marco Antonio o problema era

crônico e admitiu, na oportunidade, que nenhuma instituição conseguiria cuidar bem

de 1.225 menores infratores no mesmo espaço e sob aquelas condições de

alojamento e propunha, como solução, a municipalização do serviço. Por esta

ocasião, a direção da Fundação decidiu afastar 40 funcionários da Unidade de

Abrigo Provisório em razão de denúncias de violência que teriam sido praticadas

contra os internos. Para a secretária: "Existe vigilância constante sobre os

funcionários, mas infelizmente casos de agressão a menores ainda acontecem" (O

Estado de São Paulo, 2/04/92).

A secretária voltou a defender a extinção da FEBEM e a demolição dos prédios.

Afirmou também que as rebeliões e tentativas de fugas demonstravam que os 1.225

internos estavam vivendo momentos de tensão e intranqüilidade, resultado

principalmente da superlotação e do modelo prejudicial de reintegração à sociedade

que era adotada pela entidade (Diário Popular, 3/04/92). A mudança nesse modelo

não vinha conseguindo obter êxito, como atesta a declaração da Secretária.

As demissões que ocorriam devido à atuação irregular de funcionários, embora

estivessem de acordo com a proposta da nova política, acabaram aumentando o

clima de instabilidade entre eles, servindo de motivo, muitas vezes, à incitação de

rebeliões. Foi o que ocorreu em 5 de abril de 1992, quando aconteceu outra

rebelião e, mesmo com aparato militar externo, houve fugas. Os jornais anunciavam

que o motivo da rebelião fora a demissão, por justa causa, de dois funcionários

acusados de facilitar a fuga de um interno. Percebe-se aí, uma complicada rede de,

relações internas e externas, entre funcionários comprometidos, não com a

reintegração ou reeducação dos jovens, mas com o crime organizado'lque

necessitava dos menores para a realização de ações ilícitas.
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o Padre Lancelotti, da Pastoral do Menor, comentou as rebeliões: "Essas reações

dos meninos têm sido em parte estimuladas por funcionários interessados em

redirecionar a FEBEM para o sistema prisional (...). Para os traficantes, não

interessa que os menores possam se libertar de sua influência" (Jornal da Tarde,

6/04/92).

Neste mesmo mês, o governador anunciava a descentralização da FEBEM através

da construção de 60 mini-Febem. Isso fazia parte do Plano de Descentralização do

Atendimento Sócio-educativo ao Adolescente Infrator em Regime de Internação. A

idéia era que cada cidade ou região passasse a cuidar de seus meninos infratores

(conforme o ECA), já que os juízes do interior os enviavam à FEBEM/SP enquanto

aguardavam as investigações. Além disso, a medida deflagrada pela PM desde o

mês de março - Operação Meninos de Rua - provocou um inchaço de 30% na

lotação das unidades, o que teria aumentado a tensão no interior da Fundação.

Na madrugada do mesmo dia do anúncio da descentralização, aconteceu a sexta

rebelião do mês. A crise dava sinais de agravamento. Existia um clima de terror na

Fundação: enquanto monitores e inspetores temiam pelos processos e demissões

acusados de corrupção, facilitação de fuga e agressões, os meninos alegavam estar

sendo espancados (O Estado de São Paulo, 9/04/92). Os funcionários alegavam

que estavam manietados pelo ECA, reclamavam das perseguições e temiam perder

o emprego. Em média, por semana, estavam sendo instaurados dois inquéritos

contra funcionários acusados de espancamento; até aquele momento já haviam sido

demitidos cerca de 600 (O Estado de São Paulo, 8/04/92).

O plano de descentralização proposto pelo governo, introduzia a mesma questão

pendente na FEBEM: a qualificação e o treinamento de todas as pessoas que têm

por função cuidar dos menores infratores.

Uma Comissão de deputados estaduais (membros da CPI sobre violência contra o

menor), Pastoral do Menor e OAB realizara uma visita à FEBEM, em 03/04,

constatando diversas irregularidades (superlotação, maus tratos, falta de higiene e

outras violações ao Estatuto). A Secretária dizia achar estranho ter sido encontrado
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pela comissão, cacetetes envoltos em lençóis, que seriam usados em

espancamentos, pois a direção da Fundação havia feito uma inspeção um dia antes

e a situação encontrada era satisfatória (Folha da Tarde, 10/04/92). Como

decorrência, houve mais demissões e diversos funcionários foram suspensos, tendo

sido ainda instaurada uma sindicância para apurar o fato.

Marco Antonio atribuiu a seqüência de rebeliões a um antigo "plano de destruição"

do trabalho que realizava. A Secretária estranhava ainda o fato, pois, até então, a

unidade estava funcionando de modo "absolutamente regular". Entre os

interessados em "boicotar a sua orientação", citou os "grupos de funcionários

intransigentes" e insatisfeitos com as punições de colegas. Em sua interpretação, as

rebeliões teriam sido "insufladas" a partir da visita, no dia 3, da comissão de

deputados. "Há suspeita de uma visita armada" (O Estado de São Paulo; 10/04/92).

Com "visita armada", Marco Antonio se referia a uma visita que fora planejada.

O advogado Jairo Fonseca, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, disse que

alguém deveria ser responsabilizado pelas atrocidades cometidas na FEBEM: "O

ECA pune pesadamente, até com reclusão, pessoas que não cuidam de maneira

adequada das crianças que estão sob a sua guarda e na FEBEM aconteceram

crimes que não podem ser ignorados". Segundo ele, após a vigência do ECA, a

Fundação teria que ser implodida "mas o governo do estado, através da SM, foi

conivente com a situação de violência instalada" (Jornal da Tarde, 10/04/92).

Com esses depoimentos, é possível visualizar os principais confrontos enfrentados
pela SM na questão da FEBEM.

Com relação às esferas de poder, havia um choque de competência entre as

Secretarias do Menor e da Segurança Pública no que se referia ao tratamento

dispensado aos adolescentes infratores. A Operação Menores de Rua, defendida

pela Secretaria da Segurança como forma de agir com maior rigor na questão dos

meninos de rua e infratores, foi criticada pela SM, que alegava ser este um dos

fatores que contribuía para aumentar o número de internos na Fundação, já que os

jovens apreendidos acabavam indo para a FEBEM.
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Outro problema foi a implantação do ECA, cujas medidas sócio-educativas não

eram aplicadas, dentre outros motivos, em conseqüência da falta de estrutura do

Estado para realizar o acompanhamento de adolescentes em Liberdade Assistida,

diminuir a reincidência das infrações, construir abrigos, etc.. Essa questão suscitou,

de um lado, constantes atritos entre o poder executivo e o poder judiciário, com este

último cobrando ações da SM para o cumprimento do ECA; de outro lado, havia os

funcionários que realizavam críticas à implantação do ECA, para os quais, a

secretaria "instalou a baderna lá dentro, com a desculpa de seguir o ECA" (Luis

Carlos Santana, presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional,

VEJA, 27/05/92).

A tensão gerada pela aplicação do ECA relaciona-se com a própria tensão existente

entre a norma (legal) e a realidade existente no momento da sua aplicação. A

eficácia da norma se faz dentro de um processo de construção coletiva (no tempo e

espaço), já que implica a implantação de novos hábitos, usos e costumes

adequados a um novo estado de justiça social. As medidas preconizadas pelo

Estatuto anunciam, assim, o desejo de modificar atos habitualmente praticados
pelas pessoas.

Havia, ainda, problemas decorrentes do envio de jovens do interior do Estado a São

Paulo, centralizando o atendimento dos infratores na FEBEM e contribuindo para o

aumento do número de internos. Dos 1.225 jovens internados em 1992, a maioria

(62%) era procedente de outros municípios, porque, em geral, estes não possuíam

locais adequados para contenção, preferindo enviá-los à capital em vez de criarem

condições para a sua permanência no local de origem, como preconizava o ECA.

Em 23 de outubro de 1992, aconteceu a mais longa rebelião da história da FEBEM,

com a duração aproximada de 26 horas: 14 dos 16 prédios da instituição foram

destruídos por um incêndio. Todos os jornais anunciavam o imobilismo da polícia no
episódio:

"Soldados e oficiais da PM mantiveram-se parados enquanto o
fogo consumia o prédio central da administração. Revoltados
com as críticas pela atuação da corporação no massacre da
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casa de Detençã061
, os policiais e bombeiros permaneceram

estáticos e demoraram a agir. (...) O coronel Nei Moreira dos
Santos, comandante da PM,{...) exigiu uma declaração por
escrito da presidente da FEBEM. (...) Somente duas horas
após o início do fogo, os bombeiros iniciaram os trabalhos
escoltados pela PM' (O Estado de São Paulo, 24/10/92).

A Revista Veja apresentava, à época, a manchete: "Depois do massacre da

Detenção, a PM de Fleury realiza um motim na hora de resolver o quebra-quebra na
FEBEM" (28/10/92).

De acordo com o noticiário de um jornal, o governo paulista não criticou a ação

policial na rebelião por "temer perder de vez o controle sobre a PM, após a crise

que se instalara com o episódio do "Massacre da Casa de Detenção". "Sem solução

imediata para o que qualificam de situação muito tensa na PM, os auxiliares de

Fleury optaram pelo silêncio em relação ao episódio (...)" (Folha de São Paulo,

24/10/92). No mesmo dia, era anunciado o não cumprimento da promessa do

governo, quanto à implantação do Plano de Descentralização da FEBEM, feita já há

seis meses.

Segundo os jornais, a rebelião teria sido iniciada às 17 horas com a agressão de um

interno por um segurança. Seguiram-se depredações, fugas e vários focos de

incêndio. Quando a Secretária autorizou a entrada da Tropa de Choque desarmada,

o coronel Moreira Santos disse não ser possível entrar sem armas e exigiu, da

presidente Sinopoli e do Juiz Samuel Alves, - ambos ilhados no prédio - uma

declaração por escrito para entrar na instituição. Obtiveram-na e, somente então,

após mais de 6 horas do início da rebelião, os bombeiros entraram junto com os

policiais. Durante toda a madrugada ocorreram focos de incêndio e, pela manhã, a

comissão daFEBEM que estava negociando com os meninos, conseguiu a

transferência da maioria dos internos para dois Clubes da Turma da SM. Com a

610 crescimento da criminalidade urbana violenta agravou os conflitos entre quadrilhas e policiais, "institucionalizando e
consolidando o controle violento da ordem pública e a contenção da criminalidade a qualquer custo". Essa modalidade de ação
- "que supõe estar o Estado, mais particularmente, seu braço armado, a polícia militar, acima das leis e não sujeito ao poder
civil democraticamente eleito, foi a forma com que policiais militares enfrentaram (em outubro de 1992) suposta rebelião na
Casa de Detenção de São Paulo, que abriga cerca de 7200 homens. O resultado da ação revelou 111 mortos, ao que parece
presos desarmados, rendidos e, na sua grande maioria, sob a tutela da justiça criminal, aguardando sentença decisória para
seus crimes". O episódio ganhou notoriedade da imprensa nacional e e internacional (Ver PINHEIRO & ADORNO, 1993: p.
109).
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rebelião, as instalações da FEBEM foram destruídas, cerca de 600 meninos

fugiram.

A transferência dos internos ao Clube da Turma da zona Sul, provocou

manifestações contrárias dos moradores da região. "Justiceiros" tentaram invadir

esse abrigo, provocando nova transferência dos meninos a outros locais. Muitos dos

que conseguiram fugir dos abrigos provisórios, ao serem recapturados pela polícia,

foram encaminhados aos Distritos Policiais e ao Centro de Observação

Criminológica (COC) da Casa de Detenção.

No dia da rebelião, vários funcionários procuraram a imprensa para criticar a

"liberdade" que os meninos tinham dentro da unidade e manifestaram sua posição

contrária à política sócio-educativa da Secretaria do Menor [(Folha de São

Paulo, 5/11/92), grifo nosso].

O Ministério Público deu início a um inquérito civil para investigar as condições em

que ocorreu a rebelião. A Promotoria também investigou denúncia, segundo a qual

funcionários da FEBEM teriam libertado pelo menos 22 crianças.

O relatório sobre a rebelião entregue pela Corregedoria Geral da Justiça ao

Tribunal de Justiça ressaltava a falta de um levantamento preciso sobre as crianças

que se evadiram e as que continuavam internadas. Os Juízes criticaram a ausência

de coordenação da SM neste processo (Jornal da tarde, 28/10/92).

No Centro de Observação Criminológica, onde estavam abrigados parte dos

meninos, houve uma ameaça de rebelião. O Secretário de Segurança Pública,

Michel Temer, determinou que os policiais interviessem se fosse necessário. Para

ele: "a esfera de competência da segurança não pode ser desrespeitada" (Jornal da

Tarde, 2/11/92).

A situação da Secretária do Menor, Alda Marco Antonio, tornou-se insustentável no

governo. Segundo um secretário de Estado não identificado pela reportagem: "Os

menores infratores, tratados a pão de ló, estão em celas comuns no Centro de
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Observação Criminológica (COC). As teses da Alda ruíram" (Jornal da Tarde,

2/11/92).

A Secretária havia entrado em atrito com Pedro Franco de Campos ex-secretário de

Segurança Pública, afastado após o massacre da Casa de Detenção. O ex-

Secretário defendia uma política mais dura no tratamento dos infratores. A

Secretária não vinha conseguindo, também, um bom relacionamento com o Poder

Judiciário e o Ministério Público. Os Promotores encaminharam medidas judiciais

contra a secretaria e o governo, denunciando superlotação e precariedade nas

instalações da FEBEM, além do não cumprimento de medidas sócio-educativas

previstas no ECA. O possível apoio de movimentos de defesa e de ONGs também

não ocorreu, contribuindo ainda mais para o isolamento da SM nesses episódios.

Em 4/11/92 a secretária pediu sua demissão, a qual foi aceita pelo governador.

Depois da última rebelião, a situação da secretária tornou-se insustentável. Em sua

carta de demissão dirigida ao governador, Alda Marco Antonio dizia:

"(...) após os duros embates que tive que enfrentar nestes
últimos dias, que vão desde justiceiros até autoridades de alta
responsabilidade, evidentemente acarretarão para mim e para
seu governo desgaste inevitável'.

Em carta dirigida aos funcionários, elogiou a atuação dos técnicos da SM que

auxiliaram no controle sem violência dos infratores na rebelião e destacou: "Estou

orgulhosíssima com todos que se envolveram neste episódio. Mas, mais do que

orgulhosa, estou esperançosa. A política da Secretaria do Menor sobreviverá

através de seus funcionários".

A ex-secretária comentou que sua demissão se deveu a conflitos com "autoridades

de alta responsabilidade", funcionários da FEBEM e os que querem a morte dos

adolescentes infratores (Folha de São Paulo, 6/11/92).

O governador Fleury, segundo o Jornal da Tarde, "tem criticado muito a gestão de

Marco Antonio" (...), "ela acabou com as unidades de Mogi Mirim e Ribeirão, que

tinham excelente infra-estrutura e hoje estão abandonadas". Na opinião do
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governador, Alda somente se preocupava com os menores carentes da capital,

priorizando programas que ganharam até prêmios internacionais, mas deixando

abandonadas as unidades do interior.

A então Secretária da Promoção Social, a Delegada Rosmary Correa, passou a

acumular o cargo de secretária interina do Menor, em substituição a Alda Marco

Antonio, tendo sido posteriormente, anunciada a fusão da SM e SPS.

Com o retorno dos menores à FEBEM, novamente surgiram denúncias de

espancamentos pelos funcionários que "se opunham à linha de trabalho adotada

pela ex-secretária Alda Marco Antonio e que defendem a repressão aos infratores"

(Folha de São Paulo, 10/11/92). A Promotoria da Infância pediu o afastamento de

30 funcionários suspeitos de práticas violentas contra os internos.

Com a fusão das Secretarias do Menor e da Promoção Social, temos um claro

retrocesso institucional na questão da política dirigida às crianças e jovens. A

criação da SM objetivava justamente viabilizar a gestão de uma nova política,

evitando criar o novo dentro de uma estrutura consolidada pelo seu contrário, a

PNBM. Parece que toda a experiência de construção do novo modelo foi ignorada, à

medida que a política resultante dessa fusão estava sob a égide do velho

paradigma. O novo paradigma - garantia de direitos - nasceu em contraposição ao

paradigma assistencialista-repressor. Com a vinculação da SM à Secretaria da

Promoção Social, o velho voltava a ter força e a gestão assistencialista-repressora

ganhava novamente espaço, suplantando o paradigma humanista.

O decreto 36.454 de 19 de janeiro de 1993, alterou a denominação da SM para

Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social. Em seguida, nomeou como

titular da pasta a Delegada Rosmary Correa. Em 20 de janeiro, o governador enviou

à Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei número 1 de 1993, que autorizava o

Poder Executivo a extinguir a Secretaria da Promoção Social e a transferir suas

atribuições para a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social. A justificativa

era:
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"evitar-se a dispersão das atividades de promoção social (...) e
alcançar um maior entrosamento dos programas e projetos das
duas áreas administrativas (...). Serão abrangidas pela
Secretaria e intensificadas com maior coerência e dinamismo,
as atividades concernentes à política estadual de promoção
social, de forma a congregar os esforços dos setores
governamentais e privado no processo de desenvolvimento,
incentivando-se a ação e a participação comunitária, a
assistência social e a educação de base".

Analisaremos, em seguida, algumas causas que levaram ao fracasso da tentativa de

transformação das práticas da FEBEM.

Dentre os fatores que concorreram para a grave situação da FEBEM e da SM, é

preciso destacar tanto aqueles que diziam respeito ao ambiente interno à Fundação

e à esfera de governo, quanto aqueles externos ao poder executivo.

Em meio aos desafios enfrentados pela SM, o da legitimidade intra e inter-

organizacional, nos episódios que envolveram a mudança da política de

atendimento da FEBEM, desponta como um dos maiores, ao lado do problema

político que a implantação do ECA suscitou. Apesar do regime democrático em

curso, houve continuidade das práticas políticas autoritárias naquela instituição, a

não efetivação dos direitos e o acirramento dos conflitos sociais (ver PINHEIRO &

ADORNO, 1993: p.111).

A polêmica que envolveu a implementação das diretrizes do ECA acirrou os

conflitos entre os diferentes atores sociais, Poder Judiciário e Poder Executivo, e

entre secretarias de governo. Para alguns destes - Promotores, ONGs, OAB,

Pastoral do Menor, deputados -, a SM não vinha cumprindo o ECA no tocante ao

tratamento dispensado aos infratores; para outros - Secretaria da Segurança,

alguns deputados, parcela do funcionalismo da FEBEM -, a política da SM era

"liberal" demais62
. Entre esses opostos, situava-se a SM pressionada por opiniões

62 o depoimento de Cecília Simonetti, ex-assessora do Programa Casa Aberta, relaciona a desestabilização da SM com as
reações à implantação do ECA na FEBEM. Para ela: "Essa reação contrária (à implantação do ECA) mostrou o quanto
arraigado é a concepção de internação da criança. Isso é secular e não acontece só no Brasil ( ...). Toda a dificuldade de
implantar o ECA corre na mesma estrada que a SM trilhou. Os lobbies para alterar o Estatuto, a idade de imputabilidade,
mostra o peso da concepção de qual é o lugar da criança e do adolescente pobre no Brasil. Qualquer política inovadora, a
garantia de direitos, encontra reação bastante articulada".
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polarizadas. A cobrança para o imediato cumprimento do ECA na FEBEM foi

enfraquecendo o discurso das mudanças que seriam realizadas pela SM. Mesmo

com intenções diferentes, essa cobrança acabou fortalecendo os setores contrários

à humanização do atendimento e colocando a SM como alvo de críticas e isolada de

setores sociais e políticos que pudessem dar apoio às reformas pretendidas com o

plano de descentralização e mudança no atendimento.

Parece que a tensão provocada pela distância entre a aplicação das medidas

preconizadas pelo ECA e a realidade, se deu em diversas instâncias de poder,

sendo que o modo como se tentou equacionar as adaptações e mudanças

requeridas não teve a dimensão exigida pela gravidade e complexidade da situação.

A complexidade das mudanças é proporcional à heterogeneidade de concepções e

convicções dos agentes envolvidos (funcionários da FEBEM, Secretaria da

Segurança, SM, sociedade civil, poder judiciário, polícia militar, etc.) sobre a

situação desejável na FEBEM e sobre o ECA. Apenas a cobrança das medidas

previstas pelo Estatuto não garantiu a obtenção de um mínimo de consenso e de

consciência quanto à sua importância e legitimidade. Nenhum dos órgãos públicos

envolvidos conseguiu coordenar a realização de um "pacto" que possibilitasse o

diálogo e minimizar os conflitos e os embates diretos que pouco, ou quase nada,

contribuíram para democratizar o processo de inclusão dos jovens infratores na

sociedade e no mundo da cidadania.

A reação dos diferentes atores e instituições ao processo de implantação do ECA

na FEBEM também tem que ser remetida ao contexto mais amplo dessa inovação: o

modo como a sociedade vem tratando o "lugar apropriado" das crianças pobres e a

concepção de atendimento para os jovens infratores, historicamente marcado pela

internação em instituições fechadas. Essa. forma de enfrentar o problema dos

abandonados, infratores, órfãos e prostituídos se traduziu em reclusão,

marginalização, isolamento social e submissão às regras, como fim e não como

meio de socialização. Com a institucionalização, não são reconhecidos os direitos

das crianças e jovens a uma vida diferente. A sociedade, por sua vez, atribui ao

Estado toda a responsabilidade de tratar do problema das "crianças nas ruas",
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preferindo que estas sejam "retiradas" das vias públicas, onde atrapalham e

representam uma afronta aos cidadãos.

À época da implantação do ECA, foi muito veiculada a idéia de que a humanização

do sistema institucional significava permissividade e anarquia, quando basicamente,

o que se pretendia era respeito aos direitos da criança e do jovem. Também se

espalhou a convicção de que, com o ECA, as crianças e jovens teriam total

liberdade para se autodeterminarem. Essa convicção desviou-se completamente do

verdadeiro significado de "ser sujeito de direitos".

A finalidade daquela legislação foi a de por em curso o exercício de cidadania para

crianças e jovens, o que implicava tanto direitos (bens e interesses das pessoas a

serem respeitados), quanto deveres (obrigação de respeitar bens e interesses

alheios), individuais e coletivos, de acordo com as exigências do bem comum.

Como se percebe, a mudança proposta pelo ECA encontrou várias resistências. A

aplicação das normas previstas propõe a substituição de padrões de conduta por

todos os agentes envolvidos. Assim, torna-se necessário um "aprendizado social",

do qual poderão emanar os novos padrões normativos e de conduta que substituam

os anteriormente adotados por esses agentes e atores sociais.

Enquanto a SM atuou junto às crianças e adolescentes carentes e em situação de

rua, conseguiu relativo êxito em suas políticas. Quando teve que enfrentar a

FEBEM, mostrou-se fragilizada e impossibilitada de mudá-Ia efetivamente, à

exemplo das outras tentativas de humanização que foram empreendidas na década

de 80.

Isso demonstra que a estratégia de se criar uma instituição (SM) como suporte às

inovações (política de direitos), encontrou seu maior desafio quando enfrentou a

política assistencialista-repressora construída na FEBEM ao longo de seus 17 anos

de existência. O ambiente interno à Fundação com crises constantes constituiu um

dos graves conflitos que a SM não conseguiu equacionar, somado aos confrontos

com o poder judiciário e com Secretaria de Segurança Pública.
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Podemos citar alguns fatores que concorreram para que o processo de abertura e

de "humanização" na FEBEM não obtivesse resultados positivos: a passagem de

um sistema autoritário para outro que era oposto gerou uma tendência de repúdio à

mudança, agravado pela falta de apoio e compromisso político dos escalões

decisórios de outras instituições públicas; esse processo se complementou com a

incompreensão, por parte da opinião pública, dos benefícios do sistema proposto,

somado ao comportamento do pessoal que, de maneira inconsciente, velada ou

declaradamente, tinha interesse no fracasso da experiência para demonstrar a

inutilidade da nova política (ver UNICEF, 1987: p.114).

A isso, soma-se uma questão fundamental - provavelmente uma das causas do

fracasso da SM em disseminar sua política externamente - a necessidade da

articulação em redes organizacionais, entendida como esforços conjuntos e

articulados das diferentes políticas, setores governamentais, ONGs, empresas,

fundações, etc. para a realização de trabalhos integrados orientados por objetivos

comuns, o que certamente pressupõe o diálogo e a negociação entre esses atores

. e agências, exige o combate à centralização das decisões e às ações isoladas,

paralelas e fragmentadas, além da competência técnica e gerencial dos agentes, a

adequada coordenação entre as partes (ver VERGARA, 1992 e ADORNO, 1993).

Esse esforço de articulação entre diferentes setores foi proposto pelo próprio

Estatuto, visando romper com a fragmentação e falta de integração entre as

políticas sociais.

Assim, mesmo considerando-se que a gestão da política da SM encontrasse

condições satisfatórias para a implantação do modelo de garantia de direitos na

FEBEM, a sua eficácia dependeria, em grande parte, das relações institucionais

entre os poderes judiciário e executivo, em vista da necessidade de adequação ao

novo ordenamento jurídico do ECA; dependeria também dos esforços de integração

entre as ações da esfera governamental e, destas, com os movimentos de defesa

de direitos, ONGs, Conselhos de Direitos e Tutelar, etc.. Em que pese ter sido dado

o prazo de alguns meses para a adaptação das estruturas do executivo ao ECA, o

mesmo se revelou insuficiente, pois tratava-se de mudanças na cultura política das

instituições, na forma como se interligavam os procedimentos e se articulavam as
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ações para as mudanças" num contexto histórico onde transformações culturais se
dão lentamente.

Os padrões culturais - arraigados no processo de aprendizagem que ocorre na

própria organização -, constituíram obstáculos à implantação das mudanças, pois

esses padrões se relacionavam com as relações de poder que se estabeleceram na

instituição. Para SCHEIN (apud FISCHER, 1989: p.68), a essência da cultura

orqanlzactonal" reside nas "premissas subjacentes onde se originam tanto os

valores, quanto o comportamento", as quais referendam autoridades consideradas

legítimas, mantém seus mitos e símbolos que fortalecem, por sua vez, a coesão e

definem os sistemas de poder e comunicação vigentes. Essas premissas

desenvolvem no funcionário o "sentimento de pertencer', ou seja, a identificação

com a instituição.

No processo de mudança na FEBEM, detectamos um grupo apegado aos costumes

tradicionais da instituição, que via a mudança como uma ameaça ao status quo e

um outro grupo, inconformado com a situação existente na instituição, o qual se

mostrava mais aberto às inovações.

O primeiro desses grupos tinha um particular entendimento acerca dos métodos de

trabalho que deveriam nortear o tratamento e a chamada ressocialização do menor,

o qual era considerado legítimo: o tratamento corretivo, constituía um padrão

63No documento do UNICEF, "Abertura e Humanização Institucional" (1987: p.114)), são discutidas alternativas para
crianças e adolescentes internados em instituições fechadas. Em suas conclusões, é ressaltado que em processos de abertura e
humanização "é provável que, não havendo as condições necessárias, os primeiros resultados não sejam exatamente os
esperados, por uma série de fatores que intervêm: a passagem de um sistema autoritário para outro oposto; a participação ativa
de pessoal não acostumado com o processo e tampouco dele partidário; a seleção adequada do instituto experimental ou piloto;
a tendência natural, em diferentes níveis, de "repúdio à mudança"; a falta de apoio e compromisso político por parte dos
escalões de decisão; a incompreensão pública dos beneficios do sistema proposto". Como fonte de informações privilegiadas,
já que a atuação do UNICEF é mundial, pode-se afirmar que os problemas enfrentados pela SM é similar aos que ocorrem em
outras sociedades onde foram experimentadas novas formas de atendimento aos infratores. No caso brasileiro, onde se dispõe
de uma das mais avançadas legislações sobre o assunto, a passagem do paradigma repressor ao de direitos, teve a frente a
atuação de movimentos organizados, resultando na aprovação do ECA. Mas a nova concepção da política e a legislação não
obtiveram consenso político nem social. Os problemas decorrentes da tentativa de mudança da FEBEM são o exemplo da
convivência contraditória e conflitiva entre os dois paradigmas.

640 conceito de cultura organizacional definido por Fleury (1989) é o seguinte: "Uma rede de concepções, normas e valores
que são tomadas por certo e que permanecem submersas à vida organizacional". Para Schein (apud Fleury, 1989), a cultura
organizacional é: 'Um conjunto de pressupostos básicos (basic assumptions) que um grupo inventou, descobriu ou
desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam bem para
serem considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a
esses problemas".



156

dominante e hegemônico na Fundação. Isso aponta, contraditoriamente, para a

ocorrência dos problemas que se queria evitar inicialmente com a criação da SM: a

resistência e sabotagem burocráticas.

FISHER (1989: p.69) permite esclarecer o que aconteceu na FEBEM:

"(...) não se pode tratar a resistência à mudança como uma
questão genérica, um empecilho a mais nos projetos de
desenvolvimento organizacional: porque se as premissas
básicas da cultura da organização permanecem válidas,
ou suficientemente internalizadas, mesmo as propostas de
indiscutível qualidade técnica e de prioridade estratégica
não se viabilizam" (grifo nosso).

As transformações propostas para a FEBEM pela SM, apresentavam-se aos

funcionários como uma possível ruptura da identidade com a organização e uma

negação dos valores estabelecidos que lhes forneciam o sentimento de segurança e

coesão. As críticas da Secretária aos monitores e às mudanças no modelo de

atendimento determinadas pelo ECA foram alguns dos fatores que criaram

resistência dos funcionários. A estratégia de demitir os acusados de espancamentos

acabou gerando ainda mais descontentamento entre os que permaneceram na

instituição e partilhavam da mesma visão. Há suspeitas (relatos de entrevistados

aos jornais) de que a última rebelião da FEBEM fora preparada por alguns destes

funcionários.

Se, no plano legal, houve mudança de paradigma, o mesmo não ocorreu na

operacionalização da política da FEBEM, onde foram mantidos os mesmos recursos

humanos e materiais, convivendo, lado a lado, novas práticas com a reprodução de

velhas práticas. As mudanças propostas para a Fundação são o exemplo da

convivência contraditória e conflitiva entre os dois paradigmas de política.

A sociedade, em geral, quer ter garantida a segurança pública e o Estado - que

deveria assegurar a ressocialização dos infratores e observar os meios pelos quais

isso ocorre - não conseguiu obter o efetivo controle do projeto disciplinador de

contenção dos jovens e, muito menos, evitar a criminalidade. Parece que esse

projeto limitou-se ao controle social, não garantindo a ressocialização dos jovens. A
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omissão política e social, durante anos, favoreceu a criação de uma organização

com um sistema peculiar interno à instituição, com seus próprios objetivos e

padrões, isolando-se das influências do ambiente externo e distante da missão da

política de direitos. Como registra ADORNO (1993: p.111): "Ao longo de nossa

história social, política e institucional de aplicação de medidas - repressivas e

assistencialistas - crianças e adolescentes converteram-se em meio, enquanto as

instituições transfiguravam-se em fins em si próprias". Os funcionários não

acataram as normas previstas em lei, preferindo manter as práticas habituais do

paradigma assistencialista-repressor, referendando um conjunto de normas e

deveres que são próprios da instituição, em contradição com a propositura do ECA.

O poder público mostrou-se impotente para mostrar resultados capazes de

tranqüilizar a opinião pública e rebater as críticas dos movimentos de defesa de

direitos. De um lado, a opinião pública, em geral, rejeitava o tratamento aos

infratores proposto pelo ECA, preferindo vê-los internados e, de outro, os

movimentos denunciavam internações além do prazo legal, violações de direitos,

etc..

A realidade dos adolescentes infratores da FEBEM encontra paralelo com o sistema

penitenciário. Na análise que FISCHER (1989) realiza sobre mudanças em uma

penitenciária, a autora destaca que as mudanças em instituições desse tipo têm

alta probabilidade de fracassar, pois há resistência, da maior parte dos funcionários,

em reconhecer a necessidade de transformação das práticas adotadas. A

brecha que pode abalar essa muralha, diz a autora, está em promover o

questionamento dos valores e padrões culturais que eles determinam. Além disso,

apenas medidas drásticas de reestruturação organizacional e de formulação de uma

política de gestão podem transformar os procedimentos da instituição. Finaliza

dizendo que nenhuma proposta pode ser formulada sem o mapeamento prévio das

possibilidades de articulação dos agrupamentos - que diante da inovação, reagem

desfavoravelmente - e sem identificar os grupos que contestam o status quo e que

podem ser fortalecidos no sentido de concretizar os planos de ação que visam

mudanças.
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A postura da SM, inicialmente, foi a de não alterar o quadro de funcionários,

avaliando não dispor de força suficiente para fazer grandes mudanças. Alguns

entrevistados chegaram afirmar que a estratégia mais correta teria sido a de discutir

com a direção da FEBEM para que ela incorporasse a política de direitos, em vez

de ter sua vinculação direta à SM. Além disso, houve o problema do isolamento

político e a falta de preparo administrativo para compor uma proposta de

intervenção na Fundação. Pelos relatos dos entrevistados, não houve preocupação

em identificar os focos de resistência e os possíveis aliados entre os funcionários.

Também não se conseguiu provocar o diálogo com outras instituições.

Como o depoimento a seguir demonstra, o contexto geral apresentava-se

desfavorável à política de direitos da SM e a tensão existente entre a lei e a

realidade. Segundo Marco Antonio:

"Tinha uma agitação muito grande, uma cobrança enquanto
estávamos colocando na FEBEM processos democráticos, que
de fato, poderiam recuperar as crianças (...). Havia funcionários
inadequados que não aceitavam a mudança. Queríamos a
transferência destes funcionários para podermos colocar - na
atuação direta com os meninos -, educadores com nova
cabeça, treinados. Mas não consegui, não tive permissão do
governador Fleury. (...) Precisava completar o quadro da
FEBEM, o déficit era de 1200 pessoas; e tínhamos bebês na
unidade de carentes (...). É preciso investir na área social, onde
o maior custo é com recursos humanos, treinamento e salário.
Só perto das eleições tive autorização de contratar, mas tive
dificuldades com o BANESER e quando foi possível, já estava
tudo deteriorado".

Além disso, a fusão de duas secretarias com concepções e práticas antagônicas,

sugere um relativo fracasso da missão e do projeto político da SM, a qual não foi

capaz de consolidar inteiramente a política de direitos no âmbito do próprio

governo. Parece que o novo paradigma sucumbiu diante do velho, pelo menos,

conjunturalmente. Para Alda Marco Antonío" , o novo perdeu para o velho no

embate da rebelião:

65 MARCO ANTONIO, Alda. Entrevista com Alda Marco Antonio, Ex-Secretária do Menor do Estado de São Paulo, São
Paulo, novembro de 1994.
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"Eu sabia que na convivência entre o velho e o novo, um queria
destruir o outro. O novo quer se implantar como absoluto dono
do pedaço e o velho é o primeiro a resistir. A rebelião foi o
ponto máximo da resistência do velho e ele s6 ganhou porque
houve falta de entendimento dos administradores. A fusão das
secretarias é um sinal de que o velho ganhou a batalha e
espero que não ganhe a guerra".

Para Cecília Simonetti66
I a fusão das secretarias fez com que a antiga ficasse forte

demais e pondera:

"É uma relação de forças entre as instituições(...). Não
depende s6 da SM. Quando vejo que se implementou a política
em outros locais, mesmo aqui, apesar dos retrocessos, não dá
para dizer que a política de direitos perdeu. Acho que não
morreu. As mudanças de atitude demoram muito, é difícil
mudar comportamento e valores (...). O importante foi ter
mostrado que o Estado e a sociedade civil podem assumir um
novo modelo de atenção às crianças. Tem gente levando isso
para a Africa, América Latina, foi muito importante e ainda vai
ter um peso grande. Participar disso foi um privilégio".

Já na avaliação de Cassiana Claro67
I sobre a mudança na FEBEM:

"Há uma dose justa de mudança possível num determinado
momento; se você ultrapassar essa dose, perde-se o controle,
pois há muitos interesses envolvidos; se perder a correlação de
forças que te possibilita radicalizar, é muito difícil. Tem que
haver uma percepção muito forte de quem são os aliados
internos e externos (...). No início fomos muito cuidadosos.
Quando se começou a mexer nas unidades de atendimento
ficou mais difícil e tinha a conjuntura política do governo Fleury
que era desfavorável, não se teve o mesmo respaldo político, a
animosidade foi maior, faltou apoio político e tivemos
dificuldades de articulação com a classe política. Isso é
fundamental mas os quadros não entendiam da questão e os
da oposição s6 criticavam. Ficou a lição de que a saída é
política. As propostas técnicas mais fantásticas morrem na
esquina se não tiver ação política, negociação para estabelecer
a gestão da política e subsidiar a idéia inovadora".

66 SIMONETTI, Cecília. Entrevista com Cecília Simonetti, Ex-Assessora do Programa Casa Aberta em dezembro de 1994.
67 CLARO, Cassiana Passos. Entrevista com Cassiana Claro, Ex-Coordenadora do Programa Casa Aberta e ex-Assessora da

diretoria da FEBEM, novembro de 1994.



160

Finalmente, no que se refere às distorções e violações de direitos das crianças,

ocorridas na FEBEM/SP durante a tentativa de implantar o ECA, os autores

PINHEIRO & ADORNO (1993: p.117), apontam alguns dos principais fatores que

contribuíram para a sua ocorrência. Por traduzir e sintetizar os principais problemas

que foram aqui analisados, e dada a precisão do texto, passo a expô-lo na íntegra:

"Várias razões concorrem para esse quadro de distorções e de
violações dos direitos. Entre elas, poder-se-ia elencar:
hesitação de algumas autoridades na aplicação dos novos
preceitos; resistência dos complexos institucionais de abrigo
constituídos sob o amparo e como herança de regimes
autoritários, inclinados a privilegiar o isolamento e a
segregação em lugar do atendimento em meio aberto;
ausência de recursos humanos técnico-especializados
capazes de implementar novas diretrizes sócio-educativas
previstas na lei; carência de coordenação entre diferentes
serviços (como a profissionalização, a atenção sanitária, a
escolarização); baixa articulação entre diferentes agências -
Curadoria, Juizado, FEBEM, Conselhos Municipais -, que
devem ser responsáveis pelo êxito dos preceitos legais em
vigor. Além dessas razões, a ausência de assistência judiciária
é, em parte, responsável pelo descumprimento da norma legal.
Não há, presentemente, um serviço dessa espécie que faça
valer os direitos consagrados e que evite, de fato, o arbítrio na
distribuição das sanções e que fiscalize a implementação das
medidas aplicadas pela autoridade judiciária".

Podemos afirmar, portanto, que a política da SM inovou em seus programas sócio-

educativos. No entanto, pelas razões apontadas, não conseguiu estender a

concepção de direitos à política tradicionalmente adotada pela FEBEM.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

o presente trabalho procurou analisar a evolução dos modelos de políticas para a

infância e adolescência no país, recuperando a atuação estatal precedente à

criação da política de garantia de direitos da SM.

Na história do desenvolvimento desses modelos pudemos verificar a existência de

três marcos paradigmáticos: a) correcional-repressivo (1930-1964); b)

assistencialista-repressor (1964-1988); c) humanista ou garantia de direitos (1988).

Até 1988, as políticas tiveram como traços marcantes o modo repressivo de tratar

crianças, cujos comportamentos eram considerados desviantes do padrão moral

socialmente concebido.

Na primeira fase, destaca-se a atuação do SAM - Serviço de Assistência ao Menor,

criado para corrigir e recuperar a infância desvalida e os jovens delinqüentes. A

principal característica desse órgão foi a correção e o caráter repressivo de suas

ações.

A partir do regime militar (1964), consolidou-se um sistema articulado em nível

nacional de atendimento à infância e adolescência. A PNBM - Política Nacional de

Bem-Estar do Menor foi criada para substituir a concepção e prática repressiva do

SAM, mas na realidade, deu continuidade àquela prática. As ações da PNBM

pautaram-se, de um lado, pela noção de menores "carentes" e "desassistidos" para

os quais eram necessárias políticas sociais compensatórias e assistencialistas e,

por outro lado, pelo julgamento da autoridade judicial, que decidia a necessária

disciplina e correção dos comportamentos ditos desviantes, das crianças e jovens

causadores da desordem social, promovendo-se a sua segregação em agências de

controle como as FEBEM.

o respaldo legal da PNBM foi o Código de Menores Mello Mattos (1927), tendo sido

posteriormente reformulado (1979). Esse Código teve sua origem na Doutrina da
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Situação Irregular e legitimou o modelo de política repressiva criado para atender

menores infratores.

Os principais aspectos desse aparato legal-institucional foram: a) a condição de

pobreza se transformou em causa da destituição do pátrio poder, quando os pais

não proviam seus filhos das necessidades básicas; b) as explicações oficiais da

marginalidade justificaram e legitimaram os métodos corretivos e punitivos voltados

à reeducação, na perspectiva individualizante em que crianças eram consideradas

mal-ajustadas; c) desqualificação do padrão de vida anterior das crianças e

imposição de padrões e valores pré-estabelecidos pela instituição correcional; d)

associação das manifestações do "problema do menor" à questão da violência

resultando no tratamento da questão sob a ótica repressiva e assistencialista; e)

proliferação do estigma que criminaliza os jovens da FEBEM, independentemente

da situação que deu origem à sua internação.

As crianças e jovens alvos dessa política tornaram-se objeto de reprodução

institucional pelas agências de controle, que reproduziam as condições para a

proliferação da identidade delinqüente, não conseguindo eficácia quanto aos

objetivos de ressocialização, reeducação e de reversão dos índices de

criminalidade. Os principais efeitos da internação nas FEBEM são o

comprometimento da formação da identidade individual (sujeitos tutelados,

dependentes e passivos) e dificuldade para a sua reinserção social, ao assumirem a

identidade de ex-interno.

O sistema criado pela PNBM através das FEBEM reproduziu o padrão de política

social do regime militar, cuja preocupação foi a de criar condições para a

modernização da sociedade e economia brasileira, garantindo-se a manutenção da

ordem social para propiciar a eficiência e eficácia dos investimentos privados. O

governo assumiu a militarização das questões políticas e a repressão das questões

sociais, mas viabilizou a PNBM também sob a perspectiva assistencialista para

compensar os custos sociais que o desenvolvimento econômico gerava,

transformando a política em um dos meios que assegurariam a estabilidade do

regime.
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A proliferação de políticas sociais compensatórias não conseguiu compensar os

custos do "desenvolvimento" e da "modernização" da sociedade brasileira. O

modo assistencialista com o qual se revestiu as políticas sociais brasileiras, em vez

de minorar a situação de desigualdade, conseguiu a perpetuação da situação de

pobreza e exclusão da maioria da população, ao reforçar a dependência, tutela e

passividade dos beneficiários em relação ao Estado, o qual não reconhecia direitos

mas distribuía favores aos subcidadãos.

Consolidou-se, assim, um perfil de int~rvenção governamental na área social

coerente com o padrão de desenvolvimento econômico, cujas principais

características foram: centralização política, institucional e financeira das ações do

gOverno na esfera federal; inexistência de participação social e política nos

processos decisórios; predominância da lógica da auto-sustenção financeira nos

investimentos sociais. Quanto a gestão administrativa, criou-se um sistema que

acabou se caracterizando pelo uso irracional de recursos, com sobreposição de

programas e fragmentado institucionalmente, sem coordenação das diferentes

ações no atendimento social.

O atendimento às crianças e jovens no Estado de São Paulo era realizado pela

Secretaria da Promoção Social (SPS), cujo modelo de política era, principalmente, a

reclusão nas FEBEM. No primeiro governo eleito democraticamente após o regime

militar (1982-1986), deu-se início a uma proposta de transformar a FEBEM em

instituição educacional em contraposição à finalidade reparadora para a qual fora

criada. Esse processo de humanização da Fundação não logrou êxito porque não

se conseguiu romper as pressões políticas, policiais e judiciais e não se conseguiu

obter apoio das forças democráticas da sociedade, capaz de sustentar e legitimar

essa proposta. As mudanças no modelo de atendimento provocaram resistências e

mobilização dos funcionários da Fundação que temiam, dentre outros motivos,

perderem o emprego e modificar suas práticas sócio-educativas. Os obstáculos

interpostos pelos órgãos policiais e judiciários, juntamente com as pressões de

deputados da Assembléia Legislativa, os quais colocavam essa proposta como uma

ameaça à segurança pública, não foram equacionados.
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Sintetizando, as principais dificuldades de implantação da política inovadora

proposta pela direção da FEBEM foram: a) resistência de parlamentares e órgãos

de segurança pública à proposta de humanização; b) falta de continuidade dos

programas pedagógicos e profissionalizantes e ausência de condições, por parte

dos jovens, para o aproveitamento dos cursos oferecidos; c) rejeição sistemática,

por parte dos técnicos, às mudanças nas formas de tratamento de enfoque

assistencialista-repressor; d) falta de capacitação do pessoal para viabilizar a

inovação.

No processo de redemocratização, durante a década de 80, cresceram as

atividades de movimentos sociais e ONG's na busca de soluções para os problemas

sociais. As organizações comunitárias e ONG's começaram a implantar projetos de

atendimento alternativos às políticas sociais dirigidas às crianças e aos jovens e

iniciaram um movimento para a defesa dos direitos desse segmento. Corporificou-se

na sociedade civil um movimento de repúdio ético e político ao modelo dominante

de política pautado na contenção de jovens pauperizados, acirrando-se as críticas à

concepção de menor em situação irregular instituído pelo Código de Menores.

Os projetos alternativos criados e implementados por aquelas organizações e o seu

envolvimento em movimentos de defesa de direitos, pôs em curso a construção da

concepção de garantia dos direitos do cidadão. O incipiente modelo humanista de

política pública que se desenhava incialmente à margem do Estado, seria

posteriormente incorporado em algumas de suas políticas.

No final da década houve uma intensa mobilização daquelas entidades que

desenvolviam projetos alternativos de atendimento, reivindicando mudanças na

política oficial e na legislação, por ocasião da Constituinte. O objetivo dessa

mobilização era a ampliação legal de direitos dessa parcela da população na

Constituição de 1988.

Os principais atores que participaram desse movimento foram: Pastoral do Menor,

membros do Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua



165

(UNICEF/SAS/FUNABEM), Movimento de Defesa do Menor, Movimento Nacional de

Meninos e Meninas de Rua e Fórum Permanente de Entidades Não-

Governamentais de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente.

Essa mobilização impulsionou em São Paulo a criação da primeira agência pública

estadual regida pelo paradigma de garantia de direitos: a Secretaria do Menor do

. Estado de São Paulo - SM, em 1987, objeto deste trabalho. Em nível federal,

aquela mobilização resultou na institucionalização dos princípios da nova

concepção de política humanista expressa na criação do Estatuto da Criança e do

Adolescente.

o marco do paradigma humanista foi a inclusão do artigo 227 na Carta Magna de

1988. A sua afirmação se deu em 1990 com a aprovação do Estatuto da Criança e

do Adolescente - ECA, rompendo com a Doutrina de Situação Irregular e

estabelecendo como diretriz básica a Doutrina da Proteção Integral. Pela primeira

vez na história brasileira a Constituição abordou a questão da criança como.

prioridade absoluta, definindo que a proteção é dever da família, da sociedade e do

Estado.

A criação da Secretaria do Menor do Estado de São Paulo surgiu ante o

reconhecimento, por parte do governo eleito, do problema do menor e da

necessidade de se empreenderem ações diferenciadas daquelas que, até então,

vinham sendo adotadas. Quando da criação da política da SM estavam presentes

tanto os elementos de uma situação de crise, quanto os elementos advindos de um

contexto de oportunidade. A conjuntura de crise caracterizou-se pelas pressões das

forças sociais comprometidas com a extensão dos direitos das crianças, as quais

denunciaram a falência da Doutrina de Proteção Integral e a inadequação das

políticas sociais básicas em atender crianças e jovens em situação de risco pessoal.

O contexto de oportunidade caracterizou-se, no fundamental, pela incorporação do

paradigma humanista de política, defendido pelos setores que propunham as

mudanças da PNBM.
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Assim, a política da SM firmou a consonância com os novos parâmetros delineados

pela esfera social, sendo resultado do processo de substituição do paradigma

assitencialista-repressor pelo paradigma de direitos, que introduziu mudanças

conceituais no diagnóstico do problema e no modelo pedagógico de atendimento.

Desse modo a política desenvolvida pela SM antecipou-se ao próprio ECA.

Em síntese, reconheceu-se a necessidade de tratar do problema do menor sob um

novo prisma - o da garantia de direitos - em função das forças sociais que

demandavam uma nova abordagem do problema; da própria mudança empreendida

pelos projetos alternativos de atendimento ancorada na perspectiva da. não

internação e da não repressão; de fatores político-eleitorais, face ao destaque dado

ao tema pelos meios de comunicação no ano eleitoral; em função das fracassadas

tentativas anteriores de humanização do atendimento, da FEBEM/SP, gerando outro

tipo de ação voltada às reformas pretendidas no atendimento existente.

Com a criação de uma agência paralela à Secretaria da Promoção Social, evitou-se

a negociação com a SPS para as mudanças pretendidas e evitou-se correr o risco

de se enfrentar a resistência a mais uma tentativa de inovação.

As estratégias adotadas para viabilizar a política inovadora passaram, assim, pela

criação de uma nova organização institucional (SM) sem a apreciação da

Assembléia Legislativa, descartando a possibilidade de implantar a nova política

através da SPS. As justicativas para a manutenção de duas políticas com

orientações diferentes para o mesmo público-alvo foram: contornarem-se problemas

decorrentes da mudança na estrutura administrativa e cultura organizacional

consolidadas pela PNBM; necessidade de se ter agilidade na implantação da nova

política; crença de que se conseguiria, após a consolidação do novo modelo de

política, em uma estrutura paralela, introduzir mudanças na velha estrutura de

atendimento da SPS; possibilidade de contratar pessoal qualificado para a

implantação da política.

A forma encontrada para viabilizar financeiramente a SM foi o estabelecimento de

convênios com as empresas estatais do governo do estado. Essa via gerou, por um
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lado, relativa facilidade de aporte de recursos no início da implantação da política e

por outro, gerou dificuldades quando da mudança de cargos de direção das

empresas e mudança de governo, revelando-se um instrumento frágil em

decorrência da dependência da SM de várias estatais.

A SM não realizou convênios com entidades filantrópicas e assistenciais, aos

moldes da SPS, para implementar seus programas. Essa postura, aliada ao esforço

de implantação eficaz e rápida de seus programas, indica que os policy-makers

estavam preocupados em se distanciar ao máximo do modelo anterior, tentando

resgatar a capacidade (e credibilidade) do estado formular e implantar políticas com

profissionalismo. Mas, se pelo lado da revigoração do papel do poder público, isso

foi positivo, pelo lado das alianças políticas com os movimentos e ONG's criou-se

um certo distanciamento ao longo da implantação da política. Esse distanciamento

foi indicado como um dos pontos frágeis da política, revelando a incapacidade de

coordenação e negociação, visando à realização de parcerias mais amplas para

garantir a sustentabilidade político-institucional. O mesmo aconteceu com os órgãos

do governo.

A intenção inicial de atuação da SM era propiciar a formulação e execução de

programas modelos, orientando com suas diretrizes outras políticas públicas,

inclusive de outros municípios. Uma das primeiras diretrizes da SM era a mudança

de mentalidade dos profissionais da área, a fim de expandir a nova política e

provocar mudanças em todos os níveis em que ocorresse atendimento às crianças e

jovens. Na prática, a SM passou a ser a executora integral da política, distanciando-

se do objetivo de irradiação da proposta de forma descentralizada, não obtendo

êxito quanto à orientação das políticas das Secretarias de Estado em torno de

diretrizes comuns. Evidenciou-se, assim, a dificuldade de coordenação e de

integração orgânica do planejamento geral das políticas sociais do Estado e a

dificuldade de por em curso as mudanças em rede (em outra esfera de atendimento)

necessárias à consolidação do novo modelo de garantia de direitos.

A SM passou a executar programas que eram da alçada de outras Secretarias,

estabelecendo uma certa "competição", pois conseguiu atrair e educar crianças e
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jovens excluídos das políticas de educação, saúde, esporte e cultura. Mas a

inexistência de integração com outras secretarias e de mudanças em suas políticas

não garantiu que os direitos sociais das crianças fossem atendidos integralmente,

tendo a SM se tornado uma "instituição especial" encarregada dessa população que

foi transformada em "especial" em vista do não atendimento a seus direitos básicos.

As condições presentes para a criação da SM, favoreceram a viabilização das

inovações na política, o que não ocorreu com as demais secretarias, com culturas

institucionais cristalizadas, com pouco investimento em recursos humanos,

dificultando a flexibilização necessária para a realização das mudanças.

Um dos pontos centrais das preocupações dos agentes formuladores da política foi

a criação e implantação de programas adequados às características sócio-culturais

dos diferentes grupos de crianças. Seus programas constituíram uma inovação, mas

não foi dada importância equivalente à gestão administrativa, criada nos moldes

tradicionais da administração pública, com baixa preocupação com a eficácia e

efetividade das ações programáticas e eficiência no uso de recursos, manifesta na

inexistência de mecanismos de avaliação e de monitoramento, e na falta de

padronização de custos e de número de funcionários para os programas. A

estrutura organizacional que inicialmente era muito simples passou a ter o desenho

hierárquico tradicional, conformando-se a forma burocratizada das ações

administrativas com processos decisórios centralizados.

As inovações trazidas pela política se desenvolveram em várias frentes: no

diagnóstico do problema, na abordagem conceitual do problema das crianças de

rua, no conteúdo pedagógico dos programas e extensão de suas modalidades, na

forma de atendimento, dentre outros. Comparativamente à PNBM os avanços foram

substanciais. O diagnóstico trouxe a dimensão econômica para explicar a pobreza,

apontando os limites de uma política setorial e indicou mudanças ocorridas na

família brasileira. Quanto à abordagem conceitual desenvolvida no decorrer da

implementação obteve-se um considerável avanço sobre o universo sócio-cultural

das crianças em situação de rua, rejeitando-se as definições de criança

abandonada, carente, de rua, menor, que orientaram o problema para patologias ou

incompetência familiar. Essa compreensão do modo de vida das crianças foi
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propiciada pelo conhecimento adquirido através da atuação do Educador de Rua do

programa Casa Aberta, cujo atendimento era realizado em meio aberto, de acordo

com os princípios, educação com liberdade e garantia de direitos. Esse foi outro

marco conceitual que referendou as diretrizes da SM: a identificação das crianças e

jovens como sujeitos detentores de direitos, objetivando a inclusão das crianças e

jovens no mundo da cidadania.

Em síntese, a SM inovou no modelo de política, tendo impacto positivo sobre os

jovens em situação de risco. Os destaques foram o modelo sócio-educativo em meio

aberto que atendia o jovem no contexto social em que estava inserido; a

democratização do acesso às crianças e jovens a programas esportivos, de lazer,

culturais e educação para o trabalho; melhoria da qualidade de serviços oferecidos;

criação de programas que potencializassem o crescimento e desenvolvimento dos

jovens; ampliação da responsabilidade do Estado na área de proteção à infância e

adolescência; criação do SOS-Criança destinado a tratar de crianças vítimas de

violência, o qual se transformou, posteriormente, no centro de cumprimento legal do
ECA.

A SM não conseguiu avançar em pontos considerados críticos do padrão brasileiro

de política social, reproduzindo a gestão administrativa tradicional, criando um

sistema isolado, incapaz de multiplicar as ações da política inovadora para outras

secretarias e órgãos públicos. A ação estatal não equacionou a sobreposição de

programas, a fragmentação institucional e a falta de planejamento integrado das

ações de governo, problema esse comum à administração pública em geral. Ou

seja, o processo de mudança da política - de assistencialista-repressora à garantia

de direitos - não veio acompanhado do mesmo grau de inovação em relação à

gestão administrativa dos programas.

Com a ausência de monitoramento e de um sistema de avaliação eficiente dos

projetos, tornou-se difícil realizar correções de suas deficiências no decorrer do

processo de implementação. Embora essa prática não estivesse incorporada à

cultura da administração pública, no caso da SM ela teria sido fundamental - haja
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vista as representações sociais contrárias às concepções de sua política - para

garantir a continuidade da política inovadora, aferindo a sua eficácia, dando

visibilidade aos resultados, demonstrando que havia superado algumas deficiências

do padrão de políticas sociais na área da infância. Os efeitos eram descritos em

relatórios qualitativos, mas estes foram insuficientes para medir os impactos frente a

magnitude de seus programas, dando margem a dúvidas quanto ao cumprimento

efetivo de suas metas.

A SM também não conseguiu estender a concepção de direitos à política tradicional

da FEBEM. Em 1990, a Fundação foi vinculada administrativamente à SM para que

fossem empreendidas mudanças necessárias para sua adequação à nova Lei

(ECA). Mas apesar do propósito de implantar sua filosofia educacional anti-

repressiva e anti-assistencialista, a SM se mostrou incapaz de transformar os

métodos corretivos vigentes naquela instituição e combater as violações de direitos

humanos.

Com a mudança de governo, em 1991, as dificuldades aumentaram quanto aos

aspectos políticos e financeiros. Não houve, por parte do novo governo, o mesmo

comprometimento político com a política inovadora que havia anteriormente ( 1987 -

1990). Isso acirrou o problema da integração das políticas de governo, tendo

algumas delas assumido posições antagônicas às propostas da SM.

Os conflitos tiveram início com a tentativa de implantar a política humanista na

FEBEM com a realização das mudanças necessárias para a sua adequação ao

ECA, gerando uma crise no governo. O arcabouço legal mudou, mas o aparato

institucional consolidado com a PNBM permaneceu o mesmo na FEBEM, no

Judiciário, na polícia, adequados portanto à antiga concepção de política. Também

não houve capacitação dos técnicos desses órgãos para entender e aplicar a nova

legislação. O ECA foi muito criticado, mas permaneceu pouco conhecido.

A tentativa de implantação do ECA na FEBEM trouxe uma série de conflitos que

extrapolaram a capacidade da SM em resolvê-los: com os funcionários da

Fundação, os conflitos foram motivados pela insegurança diante do desconhecido e
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pela resistência à mudança na forma de tratamento; o Poder Judiciário e grupos de

defesa dos direitos humanos cobravam mudanças imediatas para o cumprimento

das medidas legais, pois as violações de direitos continuavam a ocorrer na

Fundação; a Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, manifestou-se contrária

à política de desinternamento das crianças e o tratamento dado aos infratores.

Houve um descompasso entre as necessidades de mudanças para adequação ao

Estatuto e as condições concretas para executá-Ias em todos os órgãos envolvidos:

o Estado não possuía estrutura para executar as medidas previstas em Lei que

fosse capaz de dar suporte às inovações. Além disso, houve um choque de

competências entre as Secretarias do Menor e da Segurança quanto ao tratamento

dispensado aos jovens infratores. A implantação do ECA, apesar de envolver um

longo processo de mudança, já que a eficácia da norma depende da sua aceitação

e introjeção pela sociedade, foi motivo de constantes atritos entre o poder executivo

e o poder judiciário, com este último cobrando o cumprimento do ECA.

o agravante da situação de crise foram as constantes rebeliões que aconteceram

durante o processo de implantação da política humanista na FEBEM.

A cobrança do imediato cumprimento do ECA por parte do Judiciário e das ONG's

foi enfraquecendo o discurso da SM e, contraditoriamente, fortaleceu os setores

contrários à humanização, colocando a SM como alvo principal das críticas quanto à

ineficiência da FEBEM e isolando-a de setores sociais e políticos que pudessem dar

apoio às reformas pretendidas.

A questão da legitimidade da política da SM face aos olhos da sociedade civil

estava novamente colocada, a exemplo do que ocorrera com a implantação das

Casas Abertas. Os valores autoritários disseminados na sociedade foram mais

fortes do que os valores democráticos empunhados pela política de direitos da SM.

O ECA suscitou embates ideológicos envolvendo concepções políticas e de

atendimento muito diferentes, por vezes antagônicas. A sociedade em geral achava

adequado o internamento em instituições como a FEBEM e não havia o mínimo de
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consenso quanto às medidas preconizadas pelo ECA. Isso também se deu em

função do desconhecimento e da propoganda equivocada que veiculou a idéia de

que as crianças teriam total liberdade de se autodeterminarem e de que a

humanização significava permissividade. A falta de uma estratégia de comunicação

eficiente pesou para que distorções desse tipo acontecessem, desviando o

verdadeiro significado de "ser sujeito de direitos".

Nenhum órgão público envolvido com o processo de humanização da FEBEM foi

capaz de coordenar uma negociação pacífica que realmente contribuísse para

equacionar os impasses e possibilitasse de fato dar importância ao fundamental que

era a inclusão das crianças e dos jovens internos da FEBEM (infratores ou não), ao

mundo da cidadania.

Os principais obstáculos enfrentados na tentativa de inovação da FEBEM foram: a)

choque de competência com a Secretaria de Segurança Pública, que pregava um

tratamento mais duro aos meninos de rua e aos infratores; b) falta de estrutura do

Estado para a implantação do ECA, ocasionando confrontos entre o poder executivo

e o poder judiciário, que exigia o cumprimento imediato da Lei; c) forte resistência

dos funcionários da FEBEM às mudanças na forma de tratamento; d) baixa

articulação entre as agências públicas, Conselhos Municipais e ONG's; e) falta de

capacitação dos recursos humanos dos órgãos envolvidos para implementar as

medidas previstas na lei; f) ausência de coordenação do processo de humanização

na Fundação; g) baixa legitimidade conferida ao processo pela sociedade civil

organizada.

Em relação à resistência dos funcionários, destaca-se a questão da cultura

organizacional vigente na FEBEM: parte dos funcionários considerava o tratamento

corretivo como um "método" I~gítimo, constituindo o padrão dominante e

hegemônico na Fundação.

O prazo dado pelo Judiciário para as necessárias adaptações do poder executivo

ao ECA, foi insuficiente, pois a cultura política das instituições mudam lentamente. E

no caso da FEBEM não estavam presentes as condições propícias para a
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transformação de padrões e conseqüentemente não se mudou o modelo de política.

As condições para operacionalização continuaram as mesmas, (espaço físico,

recursos humanos e materiais, etc.) e passaram a conviver na instituição de modo

conflitivo velhas e novas práticas.

Como as outras tentativas de humanização da FEBEM essa também não logrou

êxito. Essa instituição possuía uma grande autonomização, cujo fim era a sua

própria auto-reprodução. Os funcionários não acataram as determinações previstas

na lei, preferindo manter as práticas tradicionais do paradigma assistencialista-

repressor, em contraposição ao ECA.

Por fim, depois de uma série de rebeliões ocorridas na FEBEM em 1992, a

Secretária Alda Marco Antonio pediu afastamento do cargo. Logo após, o

governador anunciou a fusão da SM à SPS, tendo como Secretária a Delegada

Rosmary Correa. Em 1993 alterou-se a denominação para Secretaria da Criança,

Família e Bem-Estar Social. Isso constituiu uma inflexão da política e um claro

retrocesso, tendo o novo paradigma de direitos sucumbido ao velho, pelo menos

conjunturalmente. A construção do novo paradigma de direitos do cidadão não foi

capaz - como se acreditou ser possível - de substituir o anterior, passando a existir

de forma justaposta e conflitiva no interior do Estado até o momento em que o velho

se mostrou fortalecido para suplantar o novo com a vinculação das duas

secretarias, onde voltava a ter força a gestão assistencialista-repressora.

Os obstáculos enfrentados no processo de implantação do ECA na FEBEM

trouxeram à cena pública questões para a reflexão, como a inadequação definitiva

daquela instituição para integrar uma política de garantia de direitos.

A experiência de implantação da política inovadora da SM trouxe uma grande

contribuição para o debate sobre a adequação dos modelos de políticas destinadas

às crianças e aos adolescentes. Apesar de todos os seus limites provou ser

possível um atendimento condigno e de qualidade. Através desse estudo, foi

possível perceber que a continuidade das inovações priorizadas pela SM depende

de condições políticas para a realização de um planejamento integrado de governo,
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de uma grande mobilização para a mudança da cultura política das instituições e

mudanças na forma como se interligam os procedimentos e se articulam as ações

para as mudanças (estabelecimento de redes de serviços e de estratégias de

comunicação).
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FONTE: Estrutura Organizacional da Secretaria do Menor - Assessoria de Comunicação



QUADRO SíNTESE DOS PROGRAMAS

PROGRAMAS CONTEÚDO

Casa Aberta Atendimento a criança e jovens que vivem nas
ruas. É a porta de entrada aos programas através
do trabalho dos educadores de rua.

Casa Moradia Residência para adolescentes de 14 a 17 anos, cujo
resgate do vínculo familiar se tornou impossível.

Casa Renascer Atendimento a crianças e jovens que fazem uso de
Drogas.

Prog. Iniciação ao Trabalho Oferece treinamento e possibilita a inserção
profissional do jovem, com todos os direitos trabalhistas
previstos em lei. Implantado nas empresas estatais,
com 1.800 vagas renováveis a cada 6 meses.

SOS-Criança Recepção e encaminhamento de crianças e jovens
(perdidos, abandonados, vítimas de violência e autores
de atos infracionais) através de educadores de rua,
juízes e curadores, incluindo atendimento telefônico à
disposição da população para consultas e denúncias.

Casa Abrigo Atende e abriga crianças vítimas de violência física e
sexual, enquanto se processa o encaminhamento
adequado.

Clube da Turma Complementação do horário escolar com atividades
esportivas, culturais e educativas, alimentação,
transporte, assistência médica e odontológica para
crianças de 3 a 14 anos.

Creche I Pré-Escola Atendimento de crianças de O a 7 anos incompletos
durante o período em que os pais estão trabalhando,
proporcionando educação, recreação, socialização e
alimentação.

Turma do Recriança Complementação do horário escolar, incentivando
o lazer e a socialização através de atividades culturais
e esportivas, assistência médica e odontológica.

Enturmando Complementação do horário escolar de crianças e
jovens de periferia através de circos-escolas que
propiciam práticas culturais.

Casa Aberta Leide das Neves É uma casa aberta de 2a. geração inteiramente
dedicada à práticas culturais.

A Turma Faz Arte Alternativa cultural para crianças e jovens que vivem
em bairros que não têm equipamentos sociais,
desenvolvida em locais disponíveis da comunidade.

Rede Criança/Sac Combate organizado e sistemático à violência física,
doméstica e sexual que atinge crianças e jovens. A
assistência jurídica é feita pelo Serviço de Advocacia
da Criança.

Núcleo de Formação Profissional Destinado ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
recursos humanos do quadro de profissionais da
Secretaria do Menor e prestação de assessoria técnica
a órgãos governamentais.

Fonte: Centro de Informação e Divulgação da Secretaria do Menor - CID/SM (1989)



NÚMERO DE EQUIPAMENTOS, LOCALIZAÇÃO E CRIANÇAS ATENDIDAS

MUNiCíPIO DE SÃO PAULO GRANDE SÃO PAULO INTERIOR DE SÃO PAULO
PROGRAMAS No. EQUIP. CRIANÇAS No. EQUIP. CRIANÇAS No. EQUIP. CRIANÇAS

ATENDIDAS ATENDIDAS ATENDIDAS

Casa Aberta 13 5.374 - - 01 80
Casa Leide das Neves 01 70 - - - -
Casa Abrigo 04 325 - - - -
Casa Moradia 04 90 - - - - .
Casa Renascer 01 233 - - - -
Enturmando 03 9.000 _. - - -
Clube da Turma 02 2.000 - - 01 400
Creche / Pré-Escola 05 910 - - - -
Núcleo de Formação Prof. 01

, - - - - -
Progr.lniciação ao Trabalho 12 2.332 01 100 01 147
Rede Criança 01 1.772 - - - -
SOS-Criança 01 21.099 - -
A Turma Faz Arte 07 30.000 - - - -
Recriança - - 09 29.700 53 48018

Subtotal 55 73.205 10 29.800 56 48645

Total 121 151.650

(MSP + GSP + ISP)

FONTE: Centro de Informação da Secretaria do Menor - CI D/LSM (SETEMBRO/1989)


