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A proposta desta dissertaç~o é uma reflex~o a 

partir das histórias de vida de adolescentes que sobrevivem 

nas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro. Eles já fo

ram identificados como menores, menores marginalizados, pi-

vetes, menores de rua e, mais recentemente t~m sido chama-

dos de men~nos e meninas,de rua. S~o crlan~as e adolescen-

tes que passam d maior parte de seu tempo nas ruas, dormin-

pequenos objetos ou do muitas vezes ao relento, vendendo 

frutas, realizando pequenos serviços 

n~o raro, praticando furtos ... 

como guardadores e, 

Qualquer que seja o nome dado, o fato é que eles 

"incomodam" e si'fo percebidos pela sociedade como uma ameaC;a 

permanente. Ainda assim, participam enquanto crlanças e 

adolescentes, á sua maneira, do viver e aprender 

Inúmeros estudos foram realizados, especialmente na 

soc ia 1 . 

últlma 

década. sobre esta parcela da populac;~o, anallsando sua ex-

traç~o sócio-econOmica e a partir dela, sua forma 

lar de sobreviv~ncia e conviv§ncia social. 

particu 

A pretens~o deste estudo n~o é repetir ou avaliar 

as pesquisas e trabalhos já existentes, mas buscar uma per-

cep~~o pedagógica da problemática. Tomo 

que estes Jovens s~o educandos, isto é, 

como 

também 

pressuposto, 

participam 

da sociedade enquanto tal, aprendendo a sobreviver nela, a 

utilizar suas regras, a relativizar seus limites e sanC;~es, 



a burlar sua lógica e segu1-Ia ao mesmo tempo. Isto n~o 

ocorre instantâneamente, nem é dado imediato e transparente 

de sua condi~~o de vida. Este aprendizado um processo 

conflituoso, muitas vezes violento, que vai sendo "tecido" 

em cada um e em todo este grupo social pouco a pouco. 

Ao educador, entretanto, apenas identificar mais 

um processo educativo, po~co acrescenta. Na alma do educa-

rlnr reside ma1S do que uma curlosidade contemplativa sobre 

o educando. Ai reside também a vontade de intervir, de 

transformar, de se enqajar, de se aventurar nesse processo. 

E nessa "aventura pedagógica", construida 

VIdas, em erros e acertos, que o educador 

em buscas, em dú

sei descobre, tam-

bém ele, educando. Torna-se ent~o necessàrio aprender com 

aqueles a quem diriqimos nossa a~~o educativa, apurando ou-

vidos e cora~~o para acolhê-los como educadores também. 

Este trabalho procura ser fiel a essa perspectiva 

da educa~~o, trazendo para o centro do palco da escola da 

virla pm nossa sociedade e em nossa cidade, adolescentes que 

sobrevivem nas ruas, educandos-educadores incOmodos, desa-

f1adores, contraditór1os, e talvez por 1SSO mesmo, fasc1-

nantes! Assim, mais do que tentar explicá-los, conhecê-los 

como fenômeno, esgotar a compreens~o das razíjes de seus 

comportamentos, busco ouvi-lu'.> e refletir a partIr de suas 

interpreta~bes da realidade em que vivem. 

No primeiro capitulo, procuro apresentar a meto-
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dologia utilizada, além de tra~ar o histórico e o contexto 

em que ocorreu a pesquisa de campo. No segundo capitulo, 

transponho a reflex~o para a rua, apresentando inicialmente 

as observa~bes de campo registradas durante a pesquisa. 

Busco em seguida estabelecer as trajetórias de vida dos di-

versos entrevistados, suas histórias familiares, seu con-

texto de moradia, sua experi~ncia e percepç~o da rua. 

o terceiro capitulo trata da viol~ncia e da cri-

minalidade, do ponto de vista destes meninos e meninas. 

Ainda neste capitulo reqistro sua lnterpreta~~o das rela-

~~es que estahelecem com a policia e com as institul~~es 

estatais de atendimento ao menor. O capitulo se encerra com 

algumas pondera~~es a partir das percep~~es que eles exter-

naram sobre a escola. Tanto no segundo, quanto no terceiro 

capitulo, procuro diferenciar as viv~ncias e interpreta~~es 

das meninas e dos meninos nesta situa~~o. 

Finalmente no quarto capitulo, enfoco as "pedago-

gias na rua e da rua", desenvolvendo uma reflex~o sobre as 

rela~~es sociais enquanto rela~bes pedagógicas. Procuro en-

t~o esboçar a percep~~o que eles desenvolvem sobre si e so-

bre a sociedade, assim como seus sonhos e expectativas para 

o futuro, que refletem em boa medida as 

sociais e pedagógIcas que experimentam. 

diversas 

befino em 

rela~~es 

seguida, 

o que denomino de paradigma pedagógico da rua, sintetizando 

algumas das conclus~es dos dois capitulos anteriores e ca-

racterizando o aprendizado vivenciado por eles na rua. Este 
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configu~a~ia um pad~~o de ~ela~~o pedagógica, no qual se 

inse~em as demais a~~es a eles di~igidas. Seguem-se po~tan-

to, ~eflex~es sob~e a a~~o educativa e assistencial desen-

volvida po~ entidades n~o-gove~namentais junto ao g~upo 

pesquisado, bem como uma avalia~~o sobre a milit~ncia poli

tica dos educadores e entidades da sociedade civil em favo~ 

dos "meninos e meninas de ~ua". 

A palav~a p~incipal pe~tence a eles, sob~e ela 

apu~o pe~guntas e dialogo com algumas inte~p~eta<;bes já 

elabo~adas por dlve~sos auto~es. Busco também seguir 

mas das pistas apontadas po~ estas leitu~as 

p~lOS suje1tos educandos-educadores. 

e pelos 

a 1 gu-

p~ó 

A aventu~a pedagógica é um caminho nunca acabddo, 

um "desb~ava~" pe~manente do out~o, do "nós" e de Sl mesmo, 

que se alimenta pelos olhos, pelos ouvidos, pelos gestos e 

pelo diálogo, numa t~oca-desafio de vida. Ap~endendo com 

aqueles a quem di~igimos nossa a<;~o, pode~emos comp~ometé-

la com a const~u~~o de uma nova sociedade, que os 1nco~pore 

como sujeitos e também com eles geste em ca~inho e espe~an

~a uma nova humanidade. 
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RESlIMO ---_._._-- . - -_ .. 

o objetivo deste tr-abalho ~ lançar- um "olhar- pe-

daqógico" sobr-e a quest;3o dos chamados "meninos e meninas 

de r-ua". Tr-ata-se de um estudo de caso, que focaliza um 

qnJpo de adolescentes que per-ambulam pelas r-uas do centr-o 

da cidade do Rl0 de JanelTo. 

Buscou-se sequir- um enfoque antr-opol6qico na anà-

llse. pr-ior-izando a r-eflex~o a par-tir- das falas dos entr-e-

vistados. Estas s~o analizadas enquanto r-eflexo das r-ela-

ç~es sociais em Que est;3o envolvidos, inclulndo-se ai a 

pr-ópr-ia r-elaç~o com a pesquisador-a e o contexto de cada en-

tr-evista. 

Desta for-ma pr-ocede-se à discuss~o das r-elal;tles 

sociais tr-avadas no espaço da r-ua, como r-elal;tles pedag6gi-

cas, pois suptlem um pr-ocesso de apr-endizado necessàr-io à 

sobr-evivéncia Individual e gr-upal nessas condii;tles. S~o en-

fatizadas tr-és dimenstles, que se inter-penetr-am e influen-

ciam mutuamente: a exper-léncia de tempo e espaço na r-ua; a 

r-elar,;3o com as instittJIi;tles estatais, especialmente a poli-

cia; e finalmente a r-ela~~o com educador-es e instituii;tles 

n~o-gover-namentals. 

A exper-Iéncia da sobrevlvência na r-ua, mar-cada 

pela misérla e pela violência, institui um paradigma peda-
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gógico~ no seio do qual se inserem as diversas iniciativas 

n~o-governamentals. Uma educa~~o alternativa, que instaure 

uma perspectiva transformadora nas rela~~es pedagógicas com 

estes jovens, encontra no paradigma pedagógico da rua, si

multaneamente seu limite e seu desafio. 
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The purpose Df this work has been 

r
O cast a peda-

gogical aproach over the pr-ob 1 em Df the so ca 11 ed "street 

children". This case study has taken as its subject an ado-

lescent group who survives wandering over the streets Df 

central Rio de Janeiro. 

llsing the speeches Df these boys and girls as 

starting points for reflextlon, an antropological treatment 

has been glven to the lnvestigation. Thelr statements are 

analysed as a reflection Df the socIal relatlonships In 

which they are envolved, lncludlng the lnquirers and the 

context Df each interview. 

lhe study goes on to Lliscuss the socIal links 

forged In the enviroment Df the street, as pedagogic rela--

tlonshlps. lhey have to have a learning process to survive, 

either as indivIduaIs or as a group, those condi·-

t.lons. 

ltlree ~rosslJnked relatlonshlps are lnvestiqated: 

the experlence Df time and space in the street life; their 

relationshlp with state institutions, in partIcular with 

the police; and finally the relatlonships with social and 

educacional wurkers and non-governamental organizations. 
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The experience Df survival in the ttreets, sealed 

by misery and vlolence, establishes a pedagogic paradigm at 

the heart Df which may be found many non-governamental ef-

forts. An alternative education, that urges the need 

chanqe in those vounqsters educational prospects, 

both. challenop ~nrl limitation, within the pedagogic 

dZQm Df the street. 

for 

finds 

para---



CAPITULO I. A PESQUISA DE CAMPO: COMPROMISSO E FASCINIO 

I.A) Um Estudo de Caso -

Consolidou-se a op~~o já presente no projeto ori-

ginal de realizar uma pesquisa qualitativa, baseada em his-

tórias de vida e na obserwa~~o participante registrada em 

um di~rio de campo. A escolha da técnica da história de vi-

da foi feita por considerá-la um Hinstrumento privilegiado 

para se interpretar o processo social ª .. pªr.:'!;i,.r-p'ªg;--._-_P.f#..g;g;ºª.~ 

E?nvOl\~·i,çlª~.~ n ... ~ medida em que se consideram as e>:periencias 

subj et i vas como dados importantes que fª)ªm. .. ª)~m. .. f?....ªtr.:ªy·é~ 

ºf?Jª~. H (Minayo, 1989, p.175). Nesta perpectiva, o entre-

vistador constitui-se em "animador" da conversa, procurando 

manter "acesas" as questetes, encorajando o entrevistado e 

buscando perceber- e segui r suas "re 1 evâ·nc ia~5". F'roced i con-

comitantemente ao reqÜ"5tl~o dos "I~itmos", gestos, €~:·:pressetes 

faciais, risos e pausas, procurando apreender a comunica~~o 

n~o-verbal expressa ao longo da entrevista e posteriormente' 

também considerada para efeito de anàlise. 

Tanto as entrevistas como os registros no di~rio 

de campo r-efen~l1C: iar··am--·se l~m um rotei rol. estabe 1 ec ido após 

cerca de um mês de iniciada a pesquisa e que foi sendo 

atualizado e adaptado ao longo do processo. Na confec~~o do 

1 Ver Anexo 1. 
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roteiro ficaram desde logo inscr-itos os pr-essupostos da 

pesquisa, entendidos como afirmaçOes iniciais ou pr-ovisb-

r-1as que oper-acionalizassem as categor-ias teór-icas r-elati-

vas ao objeto de estudo. Minha exper-iéncia anter-ior- de tr-a-

balho na Escola Tia Ciata condicionou for-temente a confec-

ç.o deste caminho de investiqaç.o e com ela busquei r-ela-

cionar- dialeticamente as leitur-as r-ealizadas, com vistas a 

constr'uir- o "pano de fundo," teór-ico inicial. 

A "moldur-a" teór-ica assim elabor-ada r-eflete, con-

sequentemente, minha pr-ópr-ia vis~o de mundo, como é iner-en-

te a qualquer- investigador-, uma vez que os conceitos e ca-

tegor-ias utilizados s~o sempr-e historicamente constr-uldos e 

"compr-ometidos" com um deter-minado "ponto de vista" a r-es-

peito da r-ealidade (Minayo, 1989, p.126). Entr-etanto, a 

pr-eocupa<;~o em apr-eender- o "ponto de vista", os juizos e as 

r-elevéncias dos sujeitos pesquisados, deter-minou a utiliza-

<;~o do roteiro nas entr-evistas, fundamentalmente como uma 

or-ienta<;~o no sentido de tor-nar- a entr-evista uma "conver-sa 

com fina 1 idade" (i bidem, p. 137) • 

o diário de campo, fundamentado na per-spectiva da 

observaç:~o pa rt ,ic ipante (Ci r-cour-el , 1990, entr-e out.r"os), 

pr-ocur-ou r-egistr-ar- os dados sobr-e as condutasle r-elevéncias 

dos sujeitos, tentando "imer-gir-" dentr-o do possivel, na lb-

gica e na cultur-a do gr-upo. Par-a tanto foi decisivo o las-

tr-o de confiabilidade na r-elaç.o com os adolescentes, cons-

tr-uido a par-tir- da pr-esença-militancia pessoal e da media-
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~~o dos educadores de rua que com eles atuavam. Os regis-

tros do diário de campo serviram além disso para "controle" 

ou revis~o critica de meu papel enquanto pesquisadora e dos 

diversos papéis representados pelos sujeitos da pesquisa 

durante o seu desenvolvimento (Berreman, 1990~. 

Vale aqui lembrar as reflex~es de Bakhtin sobre o 

"auditório" OLI conte:·:to social imediato de uma enunciat;~o. 

Segundo este autor: "a enllnciaç'Jifo é o produto da interaç::~o 

de dois individllOS socialmente organizados e.~ mesmo que n~o 

haja um interlocutor real,. este pode ser substituido pelo 

representante médio do grupo social ao qual pertence o lo

cutor. ,q palavra dirige'-se a um .interlocutor: ela é funç::~o 

da pessoa desse interlocutor" (Bakhtin, 1988, p.1.1.2-11.3) . 

Assim, esta interat;~o do locutor e do ouvinte se estabelece 

dentro de um horizonte social "definido e estabelecido,. que 

determi.na a criaç::~o ideológica do grllpo socia.l e da época a 

que pertencemos ••• " (ibidem, p.113). Para Bakhtin a "pala-

vra é o território comum do locutor e do interlocutor." 

(ibidem, p.113). Creio que estas contribui~~es expressam 

bem a situa~~o de entrevista e a dialética que a permeia, 

constituindo um intertexto, 

trabalho. 

que buscarei analisar neste 

Dentro desta perpectiva foi feito um histbrico 

minucioso de cada entrevista, descrevendo seu conte:<to ime

diato e as relat;bes estabelec,idas que a possibilitaram. Es

ta descri~~o do "auditório" revelou-se significativa para 
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compreender o sujeito através de sua fala e para analisar o 

que ela expressa de sua compreens~o da realidade. Esta com-

preens~o encontra-se permanentement.e "filtrada" por seus 

Hóculos sociais H, no dizer de Shaff (1964), isto é, por sua 

práxis social, inclusive a mais imediatamentel presente, tal 

como aquela resultante de sua pertinência a grupos, ou ma

terializada nos significados impressos por práticas já vi-

vidas (pessoalmente ou po~ seu grupo social) no espac;o e 

com o próprio interlocutor e/ou grupo social ao qual 

último pertence. 

est.e 

D "foco" centroal considerado para a coleta de ma-

terial de campo foi o qrupo de adolescentes que frequentam 

a Cinelandia e o Largo da Carioca no cent.ro da cidade do 

Rio de Janeiro. Nao pret.endia, nem seria viável, esgotar 

toda a riqueza da questao dos adolescentes que sobrevivem 

nas ruas da cidade ou do centro desta, chamados frequente-

mente de Hmeninos e meninas de rua H
• Trata-se apenas de um 

estudo qualitativo de um caso particular. 

D grupo pesquisado é composto por adolescentes 

com idades que variavam de 12 a 17 anos em sua maioria, na 

época das ent.revistas, sendo que apenas dois possuiam 18 e 

20 anos. Embora considere uma coincidência previsivel, uma 

vez que cerca de 90% dos membros do grupo eram negros, in-

dependentement.e de uma escolha deliberada minha, todos os 

entrevistados s~o negros. Apenas dois t.rabalhavam formal

mente com vinculo empregaticio, ainda que muito recente e 
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havia outros dois que trabalhavam no chamado mercado infor-

mal, como camelOs. Os demais sobreviviam da assistência de 

entidades n~o-governamentais e de pequenos biscates e fur

tos. Todos haviam nascido e vivido a primeira infância pelo 

menos, em favelas (principalmente da zona oeste) ou bairros 

da Baixada Fluminense. Alguns ainda mantinham um contato 

mais ou menos regular com a família, sendo que dois deles 

já tinham filhos. Ao todo. foram cerca de 10 meninos e 4 me-

ninas, embora o número exato de meninos n~o possa ser espe

cificado, uma vez que houveram duas entrevistas grupais, 

com pouca reincidência de entrevistados. Outro dado funda

mental é que todos eram ou haviam sido até recentemente (em 

rela~~o ao momento das entrevistas) atendidos por educado

res de rua vinculados à entidades n~o-governamentais, com 

os quais mantinham uma rela~~o estreita de afeto, respeito 

e confian~a. De resto, a import~ncia tanto dos educadores 

como mediadores, como destes atendimentos e ~ua rela~~o com 

o próprio processo de pesquisa será descrita e discutida 

mais adiante. 

Além do material relativo a esse grupo, ser~o 

consideradas como contra-ponto para a análise, as entrevis

tas e observa~~es colhidas no 11 Encontro Nacional do Movi

mento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e aquelas reali

zadas com os alunos da Escola Tia Ciata. Estes últimos eram 

também adolescentes com idades entre 16 e 17 anos, morado-

res de favelas do Rio Comprido, empregados na COMLURB atra

vés de um convênio com a escola. Todos tinham filhos com 
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suas namoradas e eram negros também. 

A entrevista colhida junto aos educadores com o 

relato de seu trabalho, suas observaçees sobre a clientela, 

suas impressees e avaliaçees, serà também considerada como 

elemento coadjuvante na análise. Tal material contém pistas 

relevantes, além de revelar seus "pontos de vista" e seu 

papel como mediadores no processo. 

Nos pr6ximos itens deste capitulo descreverei o 

processo da pesquisa, seu histórico e os contextos das di

versas entrevistas. Ser~o enfatizados aqueles aspectos mais 

pertinentes às entrevistas sobre as quais se concentrou a 

análise. Procuro mostrar através da descriç~o deste proces-

so, a metodologia empregada na pesquisa de campo, 

contextuar as op~~es realizadas. 

I.B) História do Começo dessa Hist6ria -

além de 

Quando se discute a violência e a criminal idade 

"urbana" em geral, um dos elementos logo destacados é o 

crescente contingente de jovens que inventam cotidianamente 

sua sobreviv~ncia nas ruas. S~o em geral crian~as e adoles

centes analfabetos ou semi-alfabetizados, que se sustentam 

e muitas vezes complementam a renda familiar vendendo ba

las, jornais ou frutas em cruzamentos, fazendo "biscates", 

praticando pequenos furtos ••. Raramente s~o empregados no 
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mercado formal, em parte pela oferta limitada de vagas 

(aliás decrescente), em parte pelas condi~~es de trabalho e 

salário, especialmente aviltantes para os menores de idade. 

Historicamente sempre foram vistos como "delinquentes e de 

conduta anti-social" (ver Leite, 1991, entre outros auto

res), além de serem efetivamente excluidos de seus direitos 

elementares como cidad~os. Sua própria condi~~o de vida 

constitui-se um grito de denúncia e desafio à sociedade. 

Estes jovens s~o provenientes geralmente de fave

las ou bairros da periferia da cidade, porém muitos n~o vi

vem a maior parte do tempo em suas comunidades de origem, 

buscando nas ruas seu sustento. A grande maioria deles já 

esteve na escola, nela entretanto n~o tendo permanecido. 

Esta, com seus altíssimos indices de evas~o e repetência, 

particularmente no ensino público de primeiro grau, tem 

contribuido sobremaneira para consagrar a marginaliza~~o 

destas crian~as e adolescentes. Através da escolariza~~o 

perpetua-se a desigualdade cultural e social vigente, mui

tas vezes justificada e internalizada pelo próprio aluno, 

que se culpa por seu fracasso escolar, eximindo o sistema 

educacional de qualquer responsabilidade (ibidem, 1991). 

Segundo Leite, o aluno porém n~o é passivo diante disso, 

mas constrói formas próprias, por vezes agressivas, de rea

~~o, expressando uma dialética de conformismo e resistên

cia, refletida na descren~a na institui~~o escolar e numa 

postura imediatista de permanente provisoriedade e desvalia 

da prÓpria vida e futuro. 
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A proposta desta disserta~~o nasceu ao longo do 

trabalho que desenvolviamos na Escola de Educa~~o Juvenil 

Tia Ciata. A escola, onde deveria se realizar toda a coleta 

de material de campo. teve uma trajetória de cria~~o e im-

planta~~o singular. Foram cinco anos de trabalho e luta, 

desde a elabora~~o de seu projeto. até sua cria~~o enquanto 

escola da rede municipal e~ 1987 e a inaugura~~o do prédio 

prÓprio em aqosto de 1988. Participei de sua implanta~~o, 

através da coordena~~o pedagÓqica e da dire~Jo colegiada, 

desde 1986. 

A Escola de Educa~~o Juvenil Tia Ciata consti-

tuiu-se na perspectiva de busca de alternativas educacio-

nais e sociais frente ao desafio colocado por estes jovens, 

integrada à rede oficial de ensino do Municipio do Rio de 

Janeiro, caracterizando a responsabilidade do poder público 

face ao problema. A clientela da escola era composta por 

adolescentes e adultos entre 12 e 23 anos, analfabetos ou 

semi-alfabetizados. Havia tanto aqueles que residiam em fa-

velas próximas (especialmente do Rio Comprido, Catumbi e 

Providência), quanto os que sobreviviam nas ruas, basica-

mente do centro da cidade e em torno da Central do Brasil 

(Castro, 1991). 

Nesse contexto, a pesquisa tinha por objetivo 

apreender a vis.o de mundo destes jovens, alunos da escola. 

A inten~~o era compreender como percebiam e interpretavam 



sua própria condi~~o de vida, sua história, as rela~bes 50-

ciais que enqendram sua subsistência, a escola, a c:\ 

sociedade e suas institui~bes. Enfim, desvendar seu univer-

so simbólico. seus valores. sua cultura. sua avalia~~o das 

próprias experiências e rela~bes com os demais so-

ciais no i:'imhiF'nlp prn CfIIP vivem. Esper"ava captar" qual a ver·--

s&u deles de sua aleqada violência . . ·L· I I c r· .1/Tl.lna .. 1C ",\e E'. 

defini~bes e justificativ~s. Pretendia 

suas ar.;bps F' c·nnf""F'pc;·f"'fpc:, f F'nqll"·ln-t"n ·fnrm{'-l~:' tarnhé'fTl dp 

a partir· dos 

Sp!")llnrln n c:r"onoqrama oriqinal. a pE~squif.:;a de carn-

rn. AtrrlV~S rln diArio de campu. deveria ter se iniciado e/Tl 

meados de 1989. conco/Tlitantemente com a revis~o bibl ioqr-t:\··· 

fica. Isto. entretanto. n~o foi posslvel. uma qUE' 

greve dos professores da rede municipal de ensino. iniciada 

em setE·~mbro dE.' .l.9E3EI. ~:;ó tprminnl.l pm ·fF'vl'-"r·f:·'il'··o dE) .l9B9. 

Neste fnrAfTl rpcnlhidas de forma assiste-

m~lti.ca. alql.lmi:·\~::; nh~:;r:'I'··va~bl':!S nC)~::; mpSE~~:> df!~ ji::\nE~ir·C) E-? tE~verei····· 

ro, apenas pela rela~~o com cerca de vinte alunos, que per-

maneceram pm contato com a escola por trabalharem na CO/Tlpa-

nhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), através de um 

convénio com a escola. Eu acumulava naquela época a -t'unfi;:~o 

de membro da coordena~~o pedagóqica-dire~~o colegiada da 



25 

escola (ocupando formalmente o cargo de diretora-adjunta) e 

coordenadora da Equipe de Educai~o e Trabalho

1 
Este grupo 

era composto também por duas professoras e mantinha com 

aqueles alunos uma sistemática de reuni~es quinzenais por 

local de trabalho. que eventualmente se multiplicavam em 

fun~~o de problemas concretos e/ou necessidade de discus-

sOes especificas mais aprofundadas. Tal atividade continuou 

a funcionar na escola dura8te todo o periodo da greve do 

magistério, assim como o trabalho da coordena~~o-dire~~o, 

ainda que de forma precária, dado o n~o funcionamento da 

estrutura da escola como um todo. 

Em março de 1989, a equipe que criou p implemen-

tou a proposta da escola desde o seu inicio, foi afastada 

por motivos políticos, num processo que se tornou público 

através da imprensa (Castro, 1991). Naquele primeiro momen-

to, por uma infeliz coincidência, precisei também me licen-

ciar do trabalho, por motivo de saúde na familia. Terminada 

a licen~a, em junho do mesmo ano, pedi demiss~o do cargo de 

diretora-adjunta em solidariedade ao grupo afastado e in-

compatibilidade com a nova direi~o. Fui ent~o impedlda de 

voltar a trabalhar na escola pela Secretaria Municipal de 

Educa~~o (em comum acordo com a nova dire~~o), bem como de 

ali ainda realizar a pesquisa. Em vista destes fatos, n~o 

foi possivel restabelecer a proposta inicial de efetivar a 

coleta do material de campo na escola, tornando-se necessá-

rio modificar o projeto original. 
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Foi um momento doloroso ••• Pensei em mudar o te-

ma, escrever sobre outras coisas, que de alguma forma olvi

dassem a dor da perda da escola. Entretanto, havia uma pai-

x~o que já se tornara incuntol'''nt.~vE~1 : "os I1lE.'r1.i.nos" , como 

custumávamus chamar nossqs alunos. Afinal eles n~o 

sÓ na escola, aliás, a maioria nem tinha 

v i vf"ndo, t Ir' a!::li':\.I. hando, mu i L::\~::; VE';·~e~::; n::H .. lbando, c hE~i 1'"' i:H"ldo co I d 

de sapateiro, apanhando da policia, morrendo ... 

o que me intriqava e fascinava na convivência com 

eles na escola~ sua condi~~o de vida, Vi:";\ I or'es, 

sonhos, suas atitudes, seu jeito irreverente, mesmo a ~:;ua 

violência e a forma como a compreendiam, o desafio de criar 

uma alternativa educacional a partlr deles e com (-::~ :I. t:? ~:;. • • ; 

tudo isso continuava me fustigando o a 

questionando meus valores, minhas intui~bes, pr"o pos l.E:\ ~::; 

de solu~~o que julgava encontrar. O desafio e a d pai ::onada 

curiosidade que despertavam, n~o morreram com o meu afasta-

mento da escola. Era um compromisso já oi n ~::;c: r" i t.o minhi:":l 

vida, que o simples encontro com qualquer um deles, me lem

brava e rei:":lfirmava. N~o eri:":l possivel fugir! 

Ainda assim, (·?r-a. pr-ec.i. so df,,!::;cobr- i r II ou tro Ch~O" , 
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quanto mediador-destinat~rio da própria pesquisa, como at~ 

ent~o havia sido para mim a Escola Tia N~o fazia 

sentido a investiga~~o como um fim em si ela se 

constituia, no meu ponto de vista, num diálogo, sendo por-

tanto, imprescindível um parceiro-destinatário, daquilo que 

se pudesse construir de conhecimento ou sistematiza~~o no 

processo da pesquisa e em sua conclus~o. E a esta condi~~o 

necessária de mediador-p~rceiro-destinatário que chamo de 

so e a~~o pedagógica e política. Seriam tambóm mediador·/::.>s 

necessários, uma vez que eu n~o dispunha mais de uma n:?la·· .. · 

pr·of:i.~:;sional , 

seja politicamente. 

esta rela~~o regularmente, a fim de poss:i.bilitar a realiza-

~~o da pesquisa de campo. Simultaneamente, estes interlocu-

tores se constituiriam em destinat~rios privilegiados das 

reflexbes a serem elaboradas durante o processo e em sua 

conclus~o. Só me era possive] entrever algum beneficio pro" 

vE'nientf? dp~::;tE: t.l"ab,,,lho P'::\I'-a O~:3 "men:i.no~::;", (;~tr"avé~:; di:\ a~:lo 

de educadores ou institui~~es voltadas para sua assistência 

e educa~~o. F claro que na composi~~o deste "r.:: hi!:(o" pn t. r' dlTl 

fundamentalmente os sujeitos da pesquisa, mas n~o apenas 

[?lE~":; ... l'1i.nh,3 c:ul'-iosidadE:' E:I''',3 mais qUE') Ilintpr"E'~:;~::;acjd", como 

toda a possibilidadp dp conhpcimento (l'1inayo, 

uma "cl..lr"iosidac:h.:-! pf2daqógica" que neces~:)i tava d€:: inter'locu-

tores com as mesmas preocupa~bes, dúvidas e ang~stias. 
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Já decidida a n~o abdicar da curiosidade apai. :-:u····· 

nada que me culucava como educadora p diant.e 

car meu novo Ilch~O". ·Tive a "felicidé:-\de de cont.al'·· f~nt~o com 

o apoio importante de vários amigos nessa busca~ que 

"fundamentais para assegurar e possibilitar o encont.ro deste 

II C h~,;(C) II ~L.en cf u .::, I (]un \::; pc:\ ~:;.~:;.::,d u d .1' a z E~Y·· pê:\ r· t.e E'·1' (~t i v ê:\men te de-··· 

As dltera~Nes na prupusta original "furam "feitas 

no \:'E~nt:i.do da pe!::;qu:i!::;,:'1 df:? c<:'1mpo ~'F~Y·· I'··t::~dl.i zada junto a "mE~·-·· 

cDnte:·:to dé::\ Escola Tia 

Ciat:a. Isto significava ir para a rua~ cunh1cé-Ios là~ con-··· 

viver~ observar~ entrevistá-los na I'""(..la. qUE' c:\ 

idéia à principio me assustava um pouco! Estdva <:~c us t.umada 

a trabdlhar sempre dentro de algum lu(]ar~ como a escola por 

exemplo. Conheci.a-os nestas concfi~Nes~ num que 

propunha a ser deles, mas do qual eu tE:\mbém parte. 

N~o era pussivel encontrá-Ius na rua e abstrair que estàva-

mos na rua! Aquele erd um espa~o mais deles, apdrentemente, 

do que meu ou nusso. ~ra s:i.muI tanE'~amf2n tE~ uma f..?f:, pé c 1. E~ cI E:-: 

l'tE~I'··r·a dE·? nin[juém", 'Im E'~:;pa,":o público, c:y··u, cl"·uel, qUf.-? 

mf? apY-f?Spn ti::\va como desproteq i.do, a fina 1 n~o hav i a paredes 

imediatampnte visíveis •.. A rua, t~o distant.e para mim na-

quelp mompnto, soava fluida, familiar e desconhecida na di-

mens~o de espaço deles. Como seria uma pesquisa na rua? Co-

mo p por onde come~ar? 



A única saida do impasse e dos receios que a nova 

situa~~o impunha~ era segulr o cora~~o e deixar que o ·f a~5···· 

cinio pelos meus sujeitos-tema conduzisse a iniciativa. Em-

barquei ent~o neste fa5cinio~ tendo como leme alguma expe-

riéncia e lntuiç~o~ o compromisso afetivo e político com a 

transforma~~o da situaç~o em que eles vivem, levando na ba-

gagem o que pudera até ent~o acumular de leitura, di~:;cus--

s~o e reflex~o a respeito. 

Ainda na Escola Tia Ciata tivera contato com o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR)~ de cujas ati-· 

vidades e reuniNes um dos membros da coordenaçáu-dire~~o~ 

Tiana Sento Sé, participava em nome da escola~ desde J CiI!:l! • 

Resolvi ent~o procurar o Movimento~ passando a 

as reunibes~ a partir de junho de 1989~ bem como a integrar 

progressivamente as atividades e discussbes promovidas pelo 

Movimento e outras entidades da sociedade civil comprometi-

das na mesma luta. Fui assim conhecendo diversos educadores 

que atuavam diretamente com grupos de crian~as e adolescen-

tes que est~o nas ruas, além de adolescentes p militantes 

do Movimento~. Pouco a pouco, o compromisso e a milit~ncia 

foram criando e estreitando la~os de companheirismo e am i. _ .. 

zade, que procuro guardar e cultivar até hoje. Esse exerci-

cio politico foi, especialmente naquele momento, muito gra

t:i.·f:i.ci::\nl:f.:> (~ vital, inclu~:>ive pal'"·i:~ I'-€-~i:\·fi.r··mal" a I opol'··tunidadE' 

2 Sobre os objetivos e a organizaç~o do "ovi.ento Nacional de "eninos e Heninas de Rua, ver capitulo 
IV, He. D. 



e import~ncia das discuss~es propostas nesta disserta~~o 

também para os educadores e adolescentes de rua e de comu-

nidades que participam do Movimento e/ou integram institui-

~Oes que buscam responder ao desafio que eles representam. 

As iniciativas e articula~~es políticas em 

da ques tgcCJ do!::; II mE~n ino~;, E~ mE~n ini:':\s dE~ r·ua II tin hê:\m en t~o dois 

eixos prioritários: a denúncia da violência (E'!",pec i. a 1 mE~n t.E~ 

os assassinatos impunes de que sgco vitimas) e a luta 

modifica~~es substantivas na leqisla~gco através da mobili-

za~~o pela aprova~~o do Estat.uto da Crian~a e do Adolescen

LF~ • 

Foram realizadas ainda naquele período (de maio a 

outubro de 1989) di.versas atividades~ dentre as qUdl.~::, 

destdca um seminário promovido pela Comiss~o de Direitos 

Humanos da Camdra de Vereadores do Rio, para denunciar e 

debater publicdmente a quest~o dos assassinatos de crian~as 

e adolescentes. A partir deste seminário público foi criado 

() Comitê Permanente de Defesa dos Direitos das Crian~as e 

Adolescentes do Rio de Janeiro~ uma articula~~o política de 

pessoas e entidades n~o-governamentais. Este Comit.e consti 

tuiu-se mais tarde numa espécie de embri~o do atual FÓI'··um 

Estadual de Defesa dos Direitos da Crian~a e do Adolescen

te. Eu participava junto com outros militantes do Movimento 
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Nacional de Meninos e Meninas de Rua deste Comité. 

Em outubro de 1989, realizamos o I Tribunal Popu

lar Sobre os Crimes Contra as Crian~as e Adolescentes do 

Rio de Janeiro, que contou com a ades~o de diversas perso-

nalidades e entidades representativas da sociedade civil. 

Foram organizadas passeatas e atos públicos, buscando en-

volver toda a sociedade t~nto na discuss~o da violência 

contra as crian~a5 e adolescentes, quanto na mobilizaç~o 

com vistas à aprovaç~o do Estatuto. 

Por outro lado. na Camara de Vereadores do Rio 

foi criada em agosto de 1989, a Comiss~o Especial da Crian

~a e do Adolescente, com o objetivo de levantar dados sobre 

sua situa~~o nd cidade e encaminhar contribuiçHes para a 

Lei Drgdnica, ent~o em processo de elaboraç~o. A Comiss~o 

convocou as diversas entidades da sociedade civil envolvi-

das com a quest~o para participar e contribuir com propos-

tas e criticas. Participei desta Comiss~o r~pre5entando o 

Movimento. 

Foi um periodo de muita militência e um processo 

enriquecedor de participa~~o e di5CUSS~O, no qual pude ir 

paulatinamente conhecendo melhor as pessoas e algumas das 

entidades. Lóglcamente fui formando opinibes, me posicio-

nando, errando e acertando, caminhando e me comprometendo 

cada vez mais, me apaixonando ... 



Em agosto daquele ano comecei a freduentar também 

as reuniOes do grupo de meni.nos e meninas do Movimento Na-

cional de Meninos e Meninas de Rua, que estava em pleno 

processo de preparaç~o de seu 11 Encontro Nacional. Em mê-

dia participavam destas reuniOes 4 a 10 meninos e meninas, 

adolescentes com idades variando entre 11 e 19 anos. Naque-

le momento, a mai.oria dos que frequentavam regularmente as 

reuniOes eram provenientes,de comunidades de 

periferia da cidade do Rio de Janeiro, poucos tinham alguma 

história de sobrevivência nas ruas~. Eram todos acompanha-

dos e/ou atendidos por institui~bes n~o-governamentais, cu-

jos educadores participavam do Movimento, sendo estes em 

lescentes no MNMMR. 

Tive ent~o a oportunidade de participar de um dos 

da a pauta do Encontro Nacional e as reivindica~bes deles, 

com vistas a organizar a contribui~~o/participa~~o do Esta-

do do Rio nas discussOes que lê ocorreriam. 

o contato direto com estes adolescentes fni 

mas para tnrnar tanto a prnpnsta desta, quanto o Movimento 

3 Sobre a participa~~o de .eninos e .eninas de rua no "ovi.ento ver talbé. capitulo IV, lte. D. 



e minha própria milit~ncla ma i ~:~ 

cC)ncroetod~ "f~nca"onadi::\". r.::'lém dJo~::;~::;o~ vii:\le ron~:;~::;dltaro Li cd"°:i.ntlo 

do acolhimento que me deram~ sem cerimónias, recebendo com 

paciéncia meus palpites no inlcio~ pouco a pouco passando a 

contar com a minha presença e colabora~~o no grupo. Logo na 

primeira reuni~o indagaram curiosos quem eu era e puro que 

estava ali. Apresentei-me, cuntei um poucu de minha 

ria pessoal e profissiunal~ expus meu compromisso polttico 

com a defesa dos direitos humanos e das crianças e adoles-

centes em particular, além do interesse de estudo e pesqui-

sa~ que era inseparável daquele cumpromisso. 

A experiéncia acumulada durante o tr0balho na Tia 

pupular 

vam), propiciou a criaç~o de um clima de familiaridade en-

tre n6s, que foi progressivamente se transfurmando em con-

fiança e cdrojnho. E~:;te °foi totm r.:IO~:i co'lemE'nt'ob deci~::;.iovo~:; paroii:\ 

a realizaç~o de entrevistas com alguns deles mais tarde. Eu 

n~o era uma estranha curiosa, era mais uma educadora, mili-

tante do Movimento também, companheira. Ainda abbim, creio 

que sua receptividade superou todas as expectativas, con

tribuindo para transformar a caminhada da pesquisa e a mi-

litáncia num desafio-compromisso cada vez malb afetivo e 

f.~°f'eti vo. 

Em setembro de 1989 comecei a discutir a proposta 

da pesquisa também com alouns educadores de com DS 
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quais já mantinha uma rela~~o de amizade e confian~a poli-

tica~ além do respelto e admlra~~o pelo trabalho que desen-

volvem 4 • Embora boa parte deles n~o fossem militantes do 

Movlmento~ estávamos sequidamente juntos nas a~bes e arti-

cula~bes politicas que envolviam a quest~o dos 

da pesquisa de campo~ especialmente quanto à abClr'ela(]em na 

rua. Discutimos as possibil.idades de Clbserva~bes diretas e 

entrevistas inelividuais e qrupais com 05 meninos e meninas 

junto aClS quais eles atuavam. Isto se mostrou de grande im-

portáncia, na meellda em que me prClpunha a fazer entrevistas 

nos mClldes da hist6ria de vida. Cl que exigiria um minimCl de 

rela~~Cl ele confian~a pClr parte elCl(a) aelCllescente e s6 seria 

possivel CClm a meelia~~o elClS eelucadores que atuavam ellreta e 

sistematicamente com eles. 

Esta cClnstata~~o~ ClU ainda, a necessidade desta 

op~~o, resultClu na realizai~o de uma entrevista com alguns 

destes educadClres~ afim de possibilitar uma melhor contex-

tualizai~o elas entrevistas com ClS adolescentes, 

informa~bes e observa~bes de campo com aquelas que tais 

educadores detinham. além de criar coneli~bes para uma ava-

lia~~o critica da situa~~Cl/rela~~o de pesquisa mediada pClr 

eles. Esta rela~~o sugeriu também questbes nClvas 

~ s~o assistentes sociais, pSicblogos, professores, arte-educadores, etc, que J realizai UI trabalho 
educativo elou assistencial na rua iunto a esta DODula~~o. oerallente fazel oarlte de orojetos de ins
titui,bes n~o-oovernalentais sei fins lucrativos. Aloulas destas acbes. assil COlO os delais atendi
lentos efetivados por in5titui~be5 n~o-qovern~.pntais junto ao grUDO pesquisado, ser~o descritas e 
analisadas ~o Capitulo IV, lte. C. 



Pf.0squ:i.sa f-~ pal'"·a <:1 i~\nàlis:;e, qllP jlllglle·j impor··t.ant.e y-·egist.rar 

desta ·fol'··mC\.. 

Fundamentalment.e ent.~o o mat.erial de campo se 

constitui de ent.revistas e observa~~es realizadas com o 

grupo de meninos e meninas que ficam no Largo 1a Carioca e 

na Cinelêndia, que é acompanhado pelos já mencionados edu-

cadores de rua. A elas acrescentei as realizadas com alguns 

adolescentes que haviam tido uma vivência na rua por deter-

minado periodo e participavam do Movimento Nacional de Me-

ninos e Meninas de Rua. Além destas, foi possivel retomar o 

contato com alguns alunos da Escola Tia Ciata, com quem 

mantinha uma rela~~o pessoal antiga e que concordaram em 

ser entrevistados na escola. à revelia da dire~~o-coordena 

A história da pesquisa confunde-se mUltas vezes 

com a histÓria das a~Nes e lutas em torno da questào dos 

"mL!nino~::; f:~ mE!ninas di,? Y-·Ud", da~:; qua:i.~5 p'::~I,"·tic:i.p(::!i. E~:;t.;::i par-'--

ticipdç~o, além de condi~~o desejadd de possibiliddde da 

pesquisa, foi pouco a pouco forjdndo a ultrapassagem do 

fascínio inicial e selando um compromisso mais pY-·Cltunc.10 €0 

dtll'"ddoUI'··O. 

NCls P y-·Ó ;.: i mD~::' .1. t.E'I·) ~::i dE~~::i te c d p.1. tu 1 Cl pc:'I f:iSO i::\ cJE'SiC re--' 

~ N~o pretendo historiar e descrever esta entrevista neste capitulo, uaa vez que ela será utilizada 
fundalentalmente cala contraponto na análise das demais e dos outros dados colhidos através da obser
vaç~o participante. 



ver o processo mesmo da pesquisa de campo e as diversas si-

tuaçbes de entrevistas. Procurarei desta forma situar con-

cretamente o leitor em rela~~o aos diversos entrevistados, 

delineando sinteticamente seu perfil, além do histórico da 

rela~~o que possibilitou a realiza~~o de cada entrevista. 

·ral relato seguirá a ordem cronológica da coleta de mate-

Iri.al, buscando cont.r·uir- o "pano df'! ·fundo" ~:iobr··f~ o qual se-

r~o consideradas as falas .e as observaçbes para efeit.o de 

análise. Pretendo deter-me especialmente na 

contextos e históricos daquelas entrevistas mais significa-

tivas, que por sua riqueza em conteúdo e pert.inência quanto 

ao grupo pesquisado, compbem o núcleo central sobre o qual 

se baseiam as considera~bes encontradas nos próximos capl-

tulo~:;. 

II.E) º_LLt;.[!f;ºD.tro do Movimento Nacional de f'eninos e 

t.lª-D.in§lS de Rua e as Primeiras Ef!tre~!.~ta~ 

Cheguei a Brasl1a já no inicio do Encontro, 

lizado no Estádio Nelson Coutinho no centro do Plano Pilo-

to, em fins de setembro de 1989. Era possivel ouvir a alga-

zarra à distancia. As delegaçbes dos diversos est.ados ainda 

estavam chegando e se organizando nos alojamentos. Fora do 

Estádio, vários meninos e meninas brincavam, Jogavam bola, 

iam de um lado para o outro, alegres, soltos. 

o Encontro transcorreu durant.e quatro d1as, nos 



quais sucederam-se, atividades dirigidas aos 

meninos e meninas-participantes e manifestai~es públicas de 

denúncia e protesto contra as viola~~es aos direitos das 

crianças e adolescentes. O eixo central destes atos foram 

as denúncias sobre a vjol~ncia e o exterminio de crianias e 

a reivindica~~o da aprova~~o do Estatuto da Crian~a e do 

Adolescente, ent~o em tramita~~o na Camara de Deputados. 

Dois atos foram particula~mente importantes e emocionantes: 

a divulgaç~o de um dossi~, elaborado pelo MNMMR em parceria 

com o IBASE, sobre o exterminio de crian~as, 

simbÓlica do Estatuto na Camara Federal. 

Con hf.~c i Màrio'>, primeiro entrevistado, 

Br'asi.lia. Plr'lt',E'~:; por"f::'m j,~1 D conhecia "dE' nomE' FI fama" . Ele 

tinha 18 anos e auxiliava o educador de rua Carlos Bezerra, 

também militante do Movimento, que atua junto aos meninos 

d a C i rif.? I :Jn cI i i:':'I. E:I. E~ t r" i:':'1 b.:,:! J 1'1':1 V i:':\ tdlnb{:'m c omu c:: i:':\me 'I. () , vE~nclencln 

bottons no centro da ciclade, alcançando cum lSS0 uma 

de aproximadamente 2 salários minimos. Màrio já havia V1V1-

cio alguns anos na rua com a m~e e o irm~u mais novo, vE~n"'" 

dendo balas e doces. Quando o entrevistei 

Santa Cruz, sustentando-se com seu trabalho e colaborando 

para a manuten~~o da filha de 9 meses, fruto de uma urii~o 

erit~D desfE'it.ê:'I. 

Percebi uma post.ura de respeito cios meninos e dos 

educadores para com ele por sua h:i.~:;t,ór"ié.:\, inclusive pE~lo 

6 Todos os nOles dos entrevistados s~o fictlcios. 



'f a to df~ tE'r- ~'5 ido "df.~ I"'UEI", ta 1 Vf':'Z pOI'" hdvE:'1'- naquE' 1 e momE~n to 

mais adolescentes de comunidade do que de rua, participdndo 

do Movimento no Rio. CrE'io que essa postura se n::?lacionava 

com o atentado a tiros que sofrera em dezembro de 1988 tam-

bém. Carlos e elE' estavam tentando um financiamento para o 

trabalho na Cinel~ndia, através do qual poderia se 

profissionalizar como educador de rua. 

Em Bras1lia, desde que fomos houve 

uma tentativa de aproxima~~o reciproca. Conversamos bastan-

te: e, V")] l' ('1 t te:> l' ,,-," "') ":,, fll "" t t 'I' I") 't" C."l r" LO', to C" (::l r') ":" 1 ',~ C" t t I.':> c:' 1<~ C') 't: a' 1 e l' -, I "I ,,~, (j ',""_ "'''t " '1 - <,-" "L, <:"" " -<'" ,,-~,-, - , •. <.- <-."\ 1" < ...... , -,:", I .. .., ,I <:. .: 

trabalho anterior, da rela~~o iniciante com o Movimento 

e finalmente, da pesquisa. E interessante notar que foi dos 

únicos a mE' interpE'lar durantE' o Encontro, interprE'tei is-

so, n~o apenas como interesse pessoal, mas também como uma 

e~::;péc:iE> ele "manifp~:;tat;:~o de zt~lo" pE'10 l"lov ,i mE'n to , pE~la de-' 

lega~~o E' pelo qUE> estava acontecendo ali em Brasília. 

Passado o momE'nto das explica~bes, 

parte do tempo próximos, comentando ~qui e ali os aconteci 

mentos. Numa tarde, no aloJamE'nto da delega~~o, após termos 

conversado sobre sua vida, ele concordou que gravássemos 

uma entrevista. No dia seguinte, enquanto esperávamos o al-

mo~o, após a emocionante lda ao Congresso Nacional, fizemos 

nossa entrevista sentados no alto de uma das escadas que 

lE'vava às arquibancadas pelo lado de fora do Estàdio. 

Na manh~ do último dia houve um encontro com po-

•• 
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lillCOS e ]ideran~as de Movlmentos Populares e Sindicais, 

cUJO ponto alto era o esperado encontro com os presidencià-

. I J' . t 
Vf?l.~:;. "laVla mU.l··:.a ansiedade diante da possibilidade da vin-

da dos candidatos Leonel Brizola e Luis Inácio Lula da 8il-

va. Apesar da grande expectativa, especialmente por Pió\ Ir' t.e 

da delega~~o carioca, com a vinda de Brizola, somente Lula 

compareceu, tendo uma recep~~o calorosa. Lula foi ovaClona-

do especialmente quando le~brou que em pequeno vendera la-

ranjas na rua para complementar o or~amento 1 e-'" 

vando muitos meninos a se ldentificarem com ele. 

De volta à frente do Estádio, resolvi entrevistar 

aleatoriamente alguns meninos e meninas, ainda no "caloY"" 

daquele momento. Brincando de repórter, colhi opinibes da-

queles (a maioria do Rio) que se juntaram em torno do meu 

gravador. Foi minha segunda entrevista. 

Encontrei Mara, minha próxima entrevistada, 

8rasilia também. Ela fazia parte da delega~~o do Rio de Ja-

nE~ir'o f..? t:i.nhi::-\ l~j dnos. L..oqo riO !::;E~qundo d:i.a do Encontr"o rlO!:> 

identificamos: ela era do grupo do Larqo dd Carioca e havia 

estudado durante um certo periodo na Escola de Educa~~o Ju-

venil Tia Ciata! Fomos ent~o nos aproximando ~ais e nossa 

rela~~o passou a ser marcada n~o apenas pelo carinhoso aco-

lhimento, como a maioria da deleqa~~o, mas também por uma 

cE',,··t.a "cumpl icidi:1dE~" de qUE~m tr?m um pf.~dacinho cJE~ hi~:;tór-ia 

comum, que atestava a possibilidade da confian~a e simpa-

tia. Conversamos brevemente sobre ela, as irmas e sobre o 



que ela fazia. Pedl-lhe que me deixasse yravar I.Hlld 

vista com ela e expliquei sobre a pesquisa. Ela propOs que 

eu fosse a sua casa no Rio e lá fizesse a entrevista. 

De volta ao Rio. reencontrei Mara numa ddc;;; Ir' E\U····· 

irm~s e a mdlS nova (com 5 anos na época) veio logo se che-

gando p ficando no meu colo ... Estávamos organizando a par-

ticipa~~o do Movimento no I Tribunal Popular dos Çrimes 

contra as Crian~as e Adolescentes do Rio de Janeiro p !"Iara 

faria um depoimento como testemunha da ()cusac; ::\to (05 

eram o Estado e a Sociedade). No final dd reuni~o, ela con-

firmou o convite pdra ir a sua casa e concordou com a CJ I'" a .... 

va~~o da entrevista l~. o que efetivamente ocorreu cerca de 

No dia da entrevista encontrei-a com dS irm::\ts em 

Uuintino, perto da Escola XV de Novembro da Funabem, ansio-

5a com a expectativa da minha vislta a sua c ,,:-1 ,,;ia l::' 

me.! r" d v d 

com a 

nossa conversa. Cheqando à favela onde eld Lom 

irm~s, estacionei o carro numa pra~a perto de sua casa. Ela 

parecia muito preocupada com minhas rea~bes 

Sua m~e havia voltado naquela semana pdl'''c:\ apóSi um 

longo periodo num h05pitdl psiquibtrico. 

Quando entramos. sentei-me numa das camdS e 

par"a I::lE~bf."l'" i:,:,lqllma cois:::\. [:1a l~)·:pl:i.cou, con'"itl'''c:\l'1c].i.d,':':\ p E~va"'" 

siva, que a ~qua além de n~o ser qelada, n~o era muito boa. 



L~ 1 

Dei-lhe algum dinheiro para que comprasse 

toda~::; nÓ~i. E 1 EI a v i. ~:iOU qt.te n;;;, bir·osc a em 

refrigerante para 

frelte 56 tinha 

guaraná e umEl das irm~s trouxe ent~o duas gElrrafas. Eu tam-

bém já estava constrangida, n~o pelo ambiente, uma vez que 

já havia estado em favelas e barracos até mais pobres, mas 

pelo constrangimento dela. Sentia ent~o, qu~o pouco ela me 

conhecia, como a minha vida, meu mundo, lhe 

talvez atb dmea~ador ... E··· . I ::.m ~:iF;CJ U.l r c:\ E·! 1 d mE·' 1 ['--

vou para passear pela favela, mostrando a " c: olTlun i. ri a ch:~" , 

c: <c'l p F' 1 d c: Cl m c·:1 c: i::, !::; i::I d E' !::, t. a i::\ ~::; !::; o c: i i:":\ d d, o n d E~ I·i d V i a uma 

comunitária e func:ionaVdm outrds dtividades, como uma t,~····· 

brica de picolés onde meninos e meninas cid favela trdbdlha-

valTi c omo a p I'· L'f·, d :i. ;.: (-;~~::;.. 1···1,::-1 v i a a i r·, d a nu t "··0 c Dmun i ti:\,~ i Cl 

vinculado à Igreja Cdl61icd, onde E'stava instalada uma fh-

I.:il'··.ic i:\ clu Vd~::;~::;OUlr·d!::; palr.,::\ l'qE~lr·d(;~Cl elE! r-E~nc:la"" L' um p,::,tio onde 

a garotada podia praticar esportes. 

DUrElf,t.E:' o pa!::;~::;c,iu, E'la :i.d me ti::\ldrldC)~1 i::\qor·a pouc:u 

a pouco munos constrangida, subre u trabalhu c: a t.L~qUf.'?C.;c~ 

fi LI I' t d ;.: .i. iJ, !::; U J::J r c:' !::i 1.1.:".1 V J. d d ri i':I L n m u ri :i d é:\ d C~ , !::;F~mpl' L' IrL!Pct indu 

muitu estu termu. Falnu-mu também sobre us t. r· i::\ t i c an t:f~~:; 

.. j . os SlnalS usaros para aVlsar se po 1 .1. e: i. a quu SE? 

aprClximava uu alguma quadrilha rival, uxplicitandCl toda uma 

nomenclatura para os diversos graus du envolvimento com 

tl'··áfico dE' clr·DcJ;:~C.:i. DI.lr·dnlF-' d F'nt.rE-~v:i.<.:;tc:\. qu.::,nclD t:ent.:E~i r··e-··· 

7 E bastante COIUI instituiçOes vinculadas à Igreja Católica oferecerem atividades profissionalizan
tes, Que possal silultaneaeente gerar renda para os jovens Que as executai, Essas atividades ou pro
qralas s~o Qerallente chamados de "geraç~o de renda", 



tomar este assunto. mandou-me desligar o gravador e 

a olhar em volta muito assustada e desconfiada, como se ti-

vesse medo até de gue o vento ou a pra~a pudessem ouvi-la e 

testemunhar contra ela, amea~ando sua segurança na favela. 

Fomos ainda a casa de alguns amigos seus na comu-

nidade~ onde ficamos alqum tempo ouvindo música t.omando 

refrigerante. Eram todos praticamente da mesma idade. Esta-

va um calor infernal. Eles dançaram um pouco e 

df2scon 'l:.1'''a.i.elDt::;. 

Vale observar que o que nos havia aproximado ini-

c,i.dllTlentt'~. sua ":i.{jf.:·nti,ddd(:·~" COIHU "mt'~nind df!.~ par'f.'.'cia 

~',t.:> r· i":l1 i um f <.~ tOl" c:1 p c:: on~:; t. r' ",In g:i. mE'n to pd r" i::l E~], a, I pE~I'··C: E'b i cI d c:: 0-· 

mu uma identidade neQativa e 

muitas elas coisas carac:teristicas elesta faixa etària: a mG-

sica e a dan~a, a TV, a festa do sàbado, 

ou no dia seguinte ... 

Finalmente ela concordDu que a hora 

~anelo e também se preocupou em fazermos logo a 

eI C' V ,::\ n C~ i C) ~:i de 

, " Jd 

,I, 
eI 

i ,,:l 

noite 

aVdn-

["1"1 'I: r"E'V j ~::; t. a • 

Nos despedimos e tomos para a prd~a perto ele SUd casd~ nos 

sentamos num banco e come~amos a grdvar a entrevista. 



No perlodo de novembro de 1989 até maio 1<:;>90, 

realizei a maioria das entrevistas e obser'va~Nes de campo. 

'r i ve E~n ti!(u um c un te;\ l.u /li ,,':\ :i. ~::; L\S; t r"E' i tu c um D':; men i nu~:; r~ m[:\ni ..... 

nas do centro da cldade, especialmente em turno da Vig i .. i ia 

que fizemos com eles, na te~tativa de impedir seu r'eco 1 hi ._. 

ment.o àEi Llnic:ldC"let;:. clFI r:'FFlvl, c!p"!-PI"'m:ini:"\dCl pr:-::']u ,.Jui.:: elE' ME~no-" 

res. A participa~~u nesta e em uutras a~Nes ele de 

c::ons t.an--

tpmente v1tjrn;:"~:"> contr"ihuiLI r,Ç",r-F\ LI fTlC\ ma.i.Clt'"· idF\nt:i ·f:ir.F\Ç~O 

mútua, cClnc;;;u]jdanc!o i':\ \"'eI3(;';'10 ri",\ I: nn"f:ianc;c,l que 'fc1cilitnll [) 

U qnlpn com qUE'H"! tiVE' ur!"! m9iol'" contatD i' Ir"[:'ql.ten t.a 

o Largo da Carieca e a Cine]~ndia e é atpndidn pur três en-

tjdade~ n~n-Qnvprnampn"!-ais. através de cle.;\ 

(que at.uam principalmente à tarde e à noite) e da assist.ên-

cia no que se refere à aljmenta~~o. rer.rea~~o e a t i v i clc:\cles 

voltadas para a profissionaliza~~o e o encaminhamento 

o mercado de trabalhoU. 

S6 mantlve contatos com vistas à pesquisa com os 

• As diversas propostas pedaQóQicas e as atividades desenvolvidas pelos educadores de rua e pelas en
tidades 5er~o descritas e discutidas .ais adiante. no capitulo IV. ltel C. No IOlento, a .en~~o te. 
apenas o objetivo de caracterizar o Qrupo pesquisado tambê. pelo fato de sere. I todos atendidos por 
lais de ula in5tituiç~o e e. propostas educativas distintas. 
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tendo lhes submetido a p~oposta de ent~evista~ dlc:JUIl~::; 

adulescentes por eles atendidos. ComCl basi.cdmente o 

mesmo q~upo. i.nicialmente privilegiei a media~~o de LÚcia~ 

coo~denado~a do Projeto de Acompanhamento a Grupos de Meni-

XXIlI~ 

,·,0 cun (-'::·Itu c.um F·'lC'~::;, ti::lr·,1:o pu,'· ~::;c~,,.· um 

antigos e sistem6ticos. como pela facilidade de ho~àriCl pa-

ra as observa~bes e entreyistas. Cunversamos longamente so-

bre o trabalho na rua e sobre meu interesse 10m a 

ele. Entreguei-lhe depois o projeto de tese~ i:~ ·f :i. /ll qUE:' 

ela e a equipe com quem trabalhava pudessE:'m apreciar em de-

talhe a proposta e avaliar u interesse em mediar a 

de pesquisa. Somente após esta avalia~~o .i.njcj.(~i. E'·ff:lt i V2\'··· 

mE"·, tI? d pC:'~::iqU i ~::;ij j un tu dO I] , .. ·u pu, con tando E·~n t!1u c um ~;l.la rnE~-· 

rIu Lr·dbaltiu 

,., E\ ,'··l.l::~. F n i um pc."r J Del u ti I:::' ~::; j mp:l f~~::; ".:\ p r-·u;: j i)i,:.\t;;: ;1u ri!:) dm h:i f~n tE:' C 

das crian~as, dandu-me a cunhecer, pc' r·· t.:i. c i pi':\n ciD mE:~;mD de 

uma ou Clut"··i:~ b,'·inc,::,dE~:i.'···d, c:unvF."'··~::;i::Indo um pUl.lCU cum 

I·: ,'·c:'quc:r·, t.,,:·,! lelU u l.. ,::t "'·qD cI i::\ Ci.:\,..·.l ue: ,::I ij] IJ Uftld ~::;I ,\ r dc";;; pu,' 

dlqun~;:i. 

as c~iall~as e dS peSSUdS que ficavam pu,..· i::\ 1 i . Em mui t.a~:; 

d E:\ ~::; pé:\ ". t. l. C l. p,::\ v E:\ 

c: umu mi. 1 i t dr, Le: ti u I'/Iuv :i.lflr:~'·1 t.o 1\1 d C i nn ,:.1 1 cJ E~ 1·'IL:n.i. n U~::; l'1en ind~:; 

clt.., F<u i::\. Clt.lC: upu I'· Lu,·, oi. ;c ,::11/ ani C! c. ur·, L. i:1 tu t: um <:1.1. () UII !::i d L:~::;~::;L.'~:; aelu···· 

:I. e~,c: E~n t.c~!::;. E,'· d c: UIfIl..lHl c~n c Of) t.r·· ,?t ,,·1 O!::; r, d C j.'·1 c·: I ,~:\r··1 eI:i. E:\ , 

C tI fI,a ". d d [.:' VE~ r t:~,:~cI U rE~~;;;, E<m L l..l J i;:'~:; E,";;; c "'lei c;, " . .i ,::, !::; ~::;P r C~l.ln j. dm to\ ri o j. -



te com os educadores de rua. O di~rio de campo fui ac::on te--

cendo na medida do possivel e do contingente~ seja em ·l'un .... · 

~~o do trabalho dos educadores~ seja de minha di~:;ponibil i--

Certa noite~ Carlos 8ezerra~ educador que atuava 

à nOlte com um grupo de meninos na CinE>lê"lnclii::\ at.r·i:':lvé~:; do 

Projeto Ex-Cola, vinculadq ao Instituto 8rasileiro de I no .. ··· 

Vé:IC;:~~U E~rn HEtl:Ic:Jr:~ Uuc::idl (I[tIHh) ~ pr'op{'Jf::; que u acump,::lnha~:;!::;f.~ ao 

trabalho. Ele procurava dessa maneira me ajudar a estabele-

c::er um cuntatu maiur cum u qrupu~ a fim de criar c on d i fi; L1e~:, 

para as futuras entrevistas. 

ChE~qE,mos à PI'-d(;i:1 puuco i:lntE'~:; cla~:; :':~1 t'lOI'd!3 E' logu 

alguns meninos correrdm ao nosso encontro aos 

clamavam cle mais uma arbit.rariedade dos policiais. Um cleles 

fora acusadu de ruubo e um PM o amea~ara e agredira. Ao nos 

ver~ o guarda nos interpelou e assim que Carlos se idE~n ti'-

f iCDu corno E!clucadur" dE:' ,,"tI"" ~ pa~:,'::,ou i::1 nC)~:; ddmOE"!:;; td r queEi .... · 

t.iuI""ando .::\quele t:i.po df2 dc;;10 E:'dUcdtiviõl~ ClI.IE" "proteq:i.d 

didos". Argumentamos sem muito suceEiso~ porém~ como n~o ha-

flagrante~ ele resolveu Eie afaEitar. carlor ent~o 

a atl.v.lcIFtde: cli!::;cuf::,!;',i1D dC'~ par"ticipac;::1o de alqLln!:", 

cI f.~ 

c om€~--' 

deles..; 

r'ua" 

sobre a preven~~o da AlDU. A conversa ocorreu numd atmoEife-

ra de muita agita~~o~ eles estavam muito excitados em fun--' 

~~o do E:'pis6dio com o policial. 
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veitasse a oportunidade e fizesse uma entrevista com 

nc:\quel a noi tE~ rne!:~mo . Embor-a a tDrdoadiil, c::onc::or'dei, 

pressentindo talvez que na maior-ia das vezes,1 a 5itua~~o da 

entr-evista na rua ser-la um tanto tumultuada mesmo ... 

Sentada na escadaria, rodeada pelos meninos, 

pliquei como pude meus objetivos com a entr-evista, que in-

cluiam a quest~o da violência, mas n~o e\ 

ela, embora Carlos tivesse enfatizado mf2U pe 1 C) 

t,E'mel q U,:1f"1 elu c,~rl un c:: i ;::1 r' d q UE\ pu quc,~r' i ê:\ [)n t I'''E'V i ~;;; t/:'I" .. :I U~:; • Alqun~:. 

DUtr-OS se apr-oximar-am ao longo dE:\ pi::\r'ticipando 

desta também. Assim juntaram-se Jorge, Jonas, Pedro e Se-

basti~o~ em torno do gravador, alternando l,ist,6rias 0 up.i"" 

niNes. A média dp idade era de 13 anos, tudo!::; 

ll'Ii:'l,1. DI'" P,õ:! I'" te:' d e ~::if?U tE~mpo n d 1'''Ui:':I E' n (;,?n hum tIl,:~n t i. ""11).:,:\ qua 1 quel" 

atividade r-egular- que garantissp sua sobrE'vivência, contan-

do porém com a assistência de instltuj~Nes ri i::to"'(J OVL' r '1"1 ,::\ mE~n " .. ' 

t,<éI i ~:: •. 

pC: I"":;i:,'iu, Li 11f:~ pi':II'''E·~C: i d !::,L'I' a] j u II E~~::i t i':\do n d tl,l r' c:\ 1 cI i:':l !::i L[)i<.::;.c\~:.,;" • 

Em várius momentos me senti como se fosse um balc~o de re-

clama~Hes e denúnc~as de viulência. Parecia lmpurtdnte para 

eles registrar issu no meu gravadur, pmbura n~u lhes tives-

9 Preocupei-.e aqui apenas e. nOlear 05 que .ais participara. da entrevista. 
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se prometido nenhuma providéncia concreta. Depois quisl:!ram 

ouvir tudo o que falaram~ comportamento esse que se repetiu 

condi-o, 

~bes em que foi feita. Estavam todos muito agitados e dis···· 

solvi encerrar a entrevista~ notei que estavam com t;omf.~ 

que o lanche sÓ seria distribuido quanclCl ter"minássemos a 

cClnversa. Ainda assim~ alguns meninos fizeram uma 

livre enquanto era distribuldo o Jdnc:he~ mE'in uma 

crescente e agressiva c:onfus~o. Só percebi isso quandn OUVl 

a fita mais tarde. 

o fato da entrevista ter sidCl realizada no con···· 

texto do trabalho dCl Carlos e da sua presença próxlma, em

bora sem participar da entrevista~ é importante de ser con

s.i.der·ado. F~ nluitu pr"uvt:lvE'l que' tenha curic!lcioflddo alguns 

depoimentos enfáticus cuntra as cI r'oq a ~:; , i ncl i c: C:'Inclo 

rrlai~:;; aquilo qUE! dchar-am qUE! t::·~l.l qur::'I'''ii:J Cluvir'~ at.é por 

amiga do Carlos, cio que realmente o que pensavam. Entretan-

to, os dspectos mais funcldmE'ntais revelaram-se r'E'e: Drr[!n tes 

E!1Tl DU t.I'" "'I ~::; f.~nt.I'''c;v i ~;:; l·.E:\ 'o:; (','rn c:: nl"i tc:' >: t(J~;:; di'::. t oi. Ii l'u,,:, • 

ApÓs as primeiras entrevistas E' Dbserva~Oes, pas-



!,50U ·····<:;;f:~ um pr? 1'''.1. ud o HH. ti t Df (, 1" til E!m E-~:-: pe r' i én c i a !,:; com U!::; mE'r1 .i ..... 

nu!::;, pClI'''(~~'fn de- ql"andL~ c:lific::ulddclc' elF' r··f·'dl.l~car nUViJ!::; d hur"cld'" 

gens para a pE'squisa. Frequentes desencontros cum os E'cluca-

clores e meninus cheiranclo muita cola, tor'naVE,lfH dj"f1.ci.l 

apr·o:-:imd(;i!.tn e E~ntr·f.'!vj.!::;td. {~ hi~:;tór'ia cla!:; po 11 t. i c ,::\ '5 

pelos seus direitos entretanto, mais uma vez forneceu E~ I E"-

mentos facllitaclores, especialmente a part.ir dr':1 VigJ..l ia, 

queles momentos cle vivência t~o intensa com a garotada. 

Através da Portaria 05/90, o Juiz de dE:I 

D r"f'.~cu··-

lhimento dos menores que estavam nas ruas cla c: icladE'. 

1"E'cnlhimF>nt:o, um vc:'r··dadc·?il'··o "dl'··I"·a!,:;t;,'.(u", tel'·.1din.1L.lU ':,1 par-···· 

tir de 02/04/90, devendo ser efetuadu pE'las pulicias moi 1 i····· 

tdr e civil. As crian~as seridm encdminhadas I ;~:\ FEL!'l .,. 
d 

Funda~~o Le~u XIII para t:.I'·idqE!m" "F!~:;tudu clc~ c: i::1 <:~)o" F~ 

vel interna~~o. Quandu tomamos cunhecimentu destd pur .. t.aria 

do Juiz, resolvemos convocar mais entidades para que juntos 

pudéssemos eldbol"ar e efetivdr estratégias a fim de impedir 

esta arbitrariedadE', que na realidade comu 

dd cicladu. 

I··· U.I til- ''';(.'1 i L d cI (.:.:,,,,, d i':\ L'I \ t.;-:"'10 t.lm i,\ ,;1<;;: ~1 c, ~'u I .1 t.i. c: i'.I C! j UI' j. 

dica contra d Portaria. Os educadures de rua 

preDc:upaç~o em fazer alqo mais efetivo para pruteger os me-

ninos ... Eles traziam o desesperu de pressentir que 



de toda luta politlca e juridica que se fizesse, na verdade 

a arbitrariedade dos policiais e do próprio juiz era um po-

der 'pouco atingivel. 

A medida que os meninos ficaram sabendo da Porta-

1".1<0\ do ,Jui::~ ~ c:umr:'\(;i::lr'am i:":\ pi:"olrt.i:l hc::ir' E:-~",~;;E\ "clc-~:;PPE\I'U" 

embora n~u fosse nem a primeira vez nem a última qllC: 

seriam levadus pela pulicla parc::i algum internatu ..• A urclem 

judic.i.aI davi':\ nu E0ntantu ,ooi implr·E~~c.>~::;~o de qUE':- c~stE\ "dr-I-a~õ,t.~()" 

seria definitivu! Seu ..i u ~;:-> t i. l' i c: a t .1. V col , 

quando nos lembramus du que já aflurou em diversos 

subre tais internatos (Violante. 1985; Campus~ 1984; E~n tl"'e 

outr'O!':,) €:> cun~:,.ic:lE'r·;::lnclu a "viv(~nc:.í.ê'~" deo\ mê':\iorja d,,:\quE'lE:\~:; mE~-'" 

ninus e meninas nestas institui~bes. 

que nunca tinham sidu internadas e que estavam na com 

f::-;:P.l u·· 

rarem. Cum u reculhimentu. elas pruvavelmente seriam 

radas das m~esl". Parecia enqra4aclo u ,Juiz acusar os pais e 

m~es de explorarem as crianças~ ameaçando mc::inclar prendê-los 

por- is~:;o~ df2vF~ncJn a nrd(,?m E\ o l'sE~dio E\nc:am.l.nhamE~nt() F~ pr-o-

civil, justamente quem mais explora as atividades .i.l.i.citas., 

10 A laioria das crianças lenores de 5 anos que est~o nas ruas, est~o acolpanhadas de suas I~es, Que 
sobrevivem na rua, lendigando ou trabalhando intorlal.ente COlO camelOs. Muitas destas fal11ias dor
mem na rua durante a selana, especiallente se Iara. muito longe. Há talb~. vários casos de fal11ias 
inteiras Que perde. a casa onde residia. e. fun~~o de enchentes ou desabamentos ou ainda por terem 
sido expulsas por algu. envolvi.ento (efetivo ou suposto) e. guerras de Quadrilhas de traficantes de 
tbx icos. 



das crian~as, conforme confirm~i depois nas entrevistas. 

Por conhecerem e sentirem muito de perto toda es-

pen"-

sasse em outras formas de luta e defesa c I'··.i.i,,\nr,; a::> • Em 

determinado momento falou-se em ficar com eles na rua e im-

pedir que a poljcia 05 levasse •.. Assim foi come~ando a ser 

qestada a idéia da Vigilia. Em uma das reuni~es de or"qan i··· 

za~~o da luta contra a Portaria, alguns educadores cheqaram 

a propor efetivamente a realiza~~o da Vigília, porém foram 

vencidos na vota~~o, sob o argumento da dificl.Ilclade 

falta de infra-estrutura para tal a~~o. 

No dia 29 de mar~o foi realizado um {)tu F'L.lbl.1CU 

de protesto na Assombléia LegIslativa com cI er', ún c i i:'1 ~:I 1.m··· 

prensa, que obteve a ades~o de 

t . J j j . j j en':18aces ca SOClecace civ.i.:I.. Centn:Js 

de Defesas de Direitos Humanos, comprometidos também com a 

dE~fF~~;;i-.7I dc~ c I"·.i.dn(;a <,:; c' .::\elnlc:'~:;cE·'ntf::'~::; p com c:1 luti::1 E'fI, l,::IVOI'" cid 

.3 P r·uv a~ ~:tCl elo F ~:,; t';:l tl.1 to, eI E:' r"' 1::lm (}f", tI'" EleI 1::\ num peel:i do cI f) I imini::ll" 

.i u d i c i d 1 c u ri L I" d (:\ F' UI'" l. 1::\1" i d d u J LI i;·: . 

enqUi::\ntu d.ind,::\ 

esperávdmos a resposta dO pedido ele liminar ':01:1. ql.ln~".i E~cluca"'" 

dores e militantes. aflitos com os parcus resultdclus alcan-

çaclos até ent~o. resolveram fazer a Viql1ia; ir pa~J a Ci-

I ... I' ne. <-_i fie 1. d • o maJ.ol''' 

número de meninos e meninas possivel, ficarujo com eles, es-



pecialmente ~ noite. Aos poucos, outros educadores e mili-" 

tantes aderiram à Vigília, tentando revesar com qUE~ 

tinham 1n1c1ado p buscando viabilizar alguma infra-estrutu-

ra. A Viqilia 10i se trans1ormando num ato pol.1.ticD!, que 

<'-" 1 c a,nr.; ou r"r::'pF' re: u '::;~.;;lo j n c 1 1.1 ~:;.i. VE' j un to .:':\ .:i. mpY"en ~:;i':\ • 

Foram quatro noites de enorme tens~o e expectati-

A policia assumia uma postura muitas vezes amea~adora, pro-

vocativa •••• cheqando a cercar a pra~a em de tE' r'm i nado mo-··· 

IliE~I"It.O. !\Ia '::;E~cJurlcJ<,:\ Iloi tE~ ubt.lvE·mu~::; um f1abi'.:>dS CfJrpu'::. 

l:i\'CI, qUL-! E·vit.i-:tVEI pr-·uv:i.~::;ur·:i.dmE·llt.C:\ que U~::; mE'ninu!:!; tCl~:;!:!;E'm lf;;~"-

vado~:; pF:! 1 u\:;; pu:l ir.: :i.d:l '::;, qar" an tindo qUf.? ,:71 \;:;1. tua~ ~':Iu 11;~Cl ~:;E':! ele····· 

senvulvesse num conflito real. 

Naqueles dias houve ullia grande con1usào na Cbmara 

Municipal em 1un~àu das últimas vota4bes pdra a pl'''nvi:~!it:~lO 

da Lei Organica, os vereadores estavam em sessào pE' r'man PrI ..... 

te. Aqui e ali vinha alqum vF:!I'-E'ado!'"' pelo 

qUt:! Dcor"r":i.a E'm 1r"E~I"It.e ~~ "sua" Ca!sa. ()utl~OS tr-ar'lseuntes pas"-

savam, Dbservavam, conversavam conosco e geralmente as opi-

niNes se dividiam. 

Na quart.a noite, após termos tE~n ti':\do ~:;em mui to 

f;jUceSSD r') r" (") t· c:> "Jt (") t· ... \:.:. .... } .. , 

que nDssa liminar havia s.:i.do negada. Como o prazo do f~beas 

Coy-pu.~, Pn:."vE'nt i \,'CI f'.~:': pi. r" av,õ\ naqup 1 ,::\ mpsmê:l noi tp, 

buscar um abriqo nDturno para os meninos, uma qU(:: a 



tens~o na pra~a também se tornara insuportável. Depois de 

algumas tentativas, os educadores conseguiram convencer al-

guns deles a pernoitar na Casa da Acolhida do CateteJ~ e o 

restante (cerca de 40 adolescentes, a maioria na 

Escola Tia Ciata, acompanhados de 4 educadores mi 1 i tem-' 

te':; . 

Embora soubesse 0a importancia de registrar tudo 

o que acontecia naqueles dias, isto foi impossivel, s6 con-

seguia vivenciar tensamente a daqu~?les mCl(Df:~n tos, 

das 0:\ n çJ LI s t ,i as, 

medos e da exaust~o que envolvia a todos; . mad ruçJ ad a 5 

caiam frias e a escadaria do Palácio Pedro Ernesto ia 'f J, _., 

cal')do CE1d'::1 VP:': m<::\i~::i dUI'''a ... ("i~::i noi t[:>~::; pa I'''PC iam 

V(,2.l.~j, n.i.nquém c:!c)I'''/nia ... Cl~::) mpn:ino~::'. 'ficavam numa P~:;p~'c:i,e dL.' 

permanente alprta, que provavelmente repete-se em muitas e 

muitas outras noites dples na rua. 

Todas as noites levava um gravador, alqumas fi ,-, 

tas, uma máquina fotoqráfica e um caderno par',::\ E:\nDta!;:(je~:; . 

N~o tpmia spr roubada, dada a atmosfpra de carinho e ~:;o I i -, .. 

dariedade estabelecida. Apesar disso, naquela última noj, tE~ 

isto aconteceu ... Mário. que ajudava como militante do Mo-

\/ J. fllL~r I to, ,I u(] o oi. cI E~r"l t i 'f' ,1. C nu Ci~::; I'''e~::i pon ~::;<;) vp i!::i F' f ClmDS p r'DL u r" i~--

los na Escola Tia Ciata. afim de tentar reaver 05 ohj eto~;;. 

11 lnstituiç~o vinculada â Pastoral do "enor. Lá eles dorme. durante a se.ana, s~o enca.inhados à es
colas públicas e s~o atendidos por educadores, psicÓlogos e assistentes sociais no restante do per 10-
do. Alé. disso recebem alimenta~~o e s~o enca.inhados para cursos ou estágios profissionalizantes. 



Lá chegando, conversamos com 05 meninos, ql.IP~::. t londndo SUd 

a~~o~ especialmente naquele contexto. Ao final eles ae aba-" 

ram devolvendo tudo. negociando nosso silêncio sobre o fato 

para o restante do qrupo e um lanche. Mals tarde fui 

t Eln te qt.IP\':: ti un dd i:1 pe 1 UI;;; c~d UC: i::ld DI"FlS pOI'" t.f~l" II rI E~~,:;q ua 1 i f i c '::Id o II 

o dlnh[~.i.r-·u dQ um ldnch[~ cum E~le~:;. 'rant~u o fato (~m ~:;.l~ qu.::~n···" 

tu a critlca, furam li~óFls.iffiportantes 

pesquisa. que se cunstituiu num aprendizado valioso. 

t 1 '1 . t '. aql.IE'. <:1 ml·:::!:'.ffic:1 nu.1 .:e ~ ,::lcontE'ceu Dutr-'O muito 

importante para Qsta disserta~~o. Quando voltàvamos para a 

Cinel~ndia no meu carro, Màrio e eu fomos conversando sobre 

uutras coisas. PQrquntei-Ihe subre seus trabalhos, sua fi-

lha, sua namorada, suas perspectivas. Nu decorrer d c:1 cun···· 

versa~ ele se referiu à entrevista que h ,"I V .1 c:1 m o ~:; -fE:'it.u 

Bras11j.a. Parecia clara para ele a importAncia tE':'I'" 

dadu aquela entrevista. Sentl-me como uma espécie rlQ 

cJi~~ dE! um tQ~:;uur"Cl qUE' ni~u mp P[!I, .. t.pnci.a. t.lrltla rr'clçJlnt'111(.l!:' cl(~ 

v.i. (J d~:; C um oi qo. .. I ~:; to r"pc 1 àma v d cum pl'''OITl i ~:~~::i(.J .LI·) tt~ 1 F:!C l t 1.01 ] po'''' 

1 j t . 'l ... 1.CO e pes~:;Cld .. Mais que nunca aquela 'fei t.a 

i:.:'/ .. / Lf::.' i'."nt r·e····· 

quei .•. U
• me amarrava dpfinitivamente à npcessidade de cum-

prir o comprumisso da tpse. vi3Iur-'izi::\ncjo dque 1. f~~::; L f.? ~ .. ;; CJ U rCJ .S; 

deles~ agora t.ambém sob minha quarda. 

No cLi.d ~::;E~CIl . .l.i.IYb:~, um qn..tpo dp rf:'?-' 

present.antes de entidadQs da sociedade civil e jurnalist.as, 



'f P'" (In" C" l' '1" .. "'"I''' o"" o" ",1'" ' .. "1' " I'" "j'. "H" ':I" I.) f.·"f."'IVI ,o.:.. l.. '11. .. ", "d ,,,UI pl f,~"~d d d (JUlIld,,, url,lC aCJt .. ,,, l. d ",:,,:, , 

tando as péssimas condi~Oes de atendimento, a s;upE~r" 1 ota~i:.,(o 

e os indicios de maus-tratos sofridos pelas crian~as e ado-

lescentes internados. A cobertura que obtivemos na implo"en-" 

~:;a, com r'ppDr't.i:;,qE~ns c~tt:o na t.elpvi~:;ilC), pr"El sbic:H1uu o .:Juiz 

determinar a suspens~o temporária da aplica~~o da Portaria, 

aguardando condi~Oes para sua efetiva~~o. Com esta vitór"ia 

parcial e por absoluta falta de condi~Oes de manter a Vigl-

~a, resolvemos suspendé"la. 

A partir dai o Comitê Permanente 

DiIO"[:.>,i,tuC:j di·l f":tO"'j;clliÇ,'" (,C, rio (irlnIF,c:;/,f-"nl'e, 'fÓr'( Im nuJ,1ticu 

conj un"·" 

tura vivi~ n imnarto do etanu ecunOmicu. Nussa vltória ha-

v1a s1du apenas parcial, mas a luta era e é ti.~Cl ma i ur' E:' 

cumplexa que, cumu que implicitamente nussa 

fraqupza. fumus nos dispersando ~ apenas retumamos com ên-

[7 .. ~::; tEtdua 1 p 1'111.(1"1 i c :i. na 1 c/F> DF> f E>Si:~ cla r:: lO" ,i, an(; ;::\ E~ cI U (..)cI o J F'Se: E'fl tE? . 

Estas SE> af1quravalll para a maiuria como a tu ac;;:l:te~:; 

COI"tsE>qupnlpc; ("om Itmi'-l h(("j("'i:~ dE' ~::;DI(((:;OE'!::; dpmocl~t:\tiC:d~::, e p.:."tr'''''' 

ticipativas de lonqo prazo. dentro de nossas limita~bes de 

atua~~o articulada. 

Alquns de nós mantivemos um contato quase semanal 

com os meninos e meninas da Carioca-Cinelandia. Por algum 

tempo acompanhamos o trabalho dos educadores na 

cando apuio para açOps jurídicas contr'd 



violência e a arbitrariedade policial. De qualquer forma, a 

participa~~o naquela maratona me proporcionou umd 

mais próxima com alquns meninos, que passaram a me i. dpn t 1.·-

tiC<'3r- com ma.i~::; uma "tia" qUf:~ f.~~;tava também do lado deles, 

com quem podiam contar. embora de uma forma meio genérica. 

o período sequinte foi marcado também pOI'" minha 

absor~~o crescente pelo projeto dp Encontro de 

Rua que se realizaria no mês de acosto daquele ano. O vln···· 

culo com a carotada da Carioca person i·f icou--se muito no 

Luiz, a quem encontrava com mais fn~qUéncia'l Numa 

ocasibes, perguntei-lhe sp poderia pntrevistá-Io para a mi-

nha tese. esclarecendo do que se tratava. E 1 cO? pr-on tamE~n te 

concordou. condicionando entretanto a qrava~~o a um lanche 

no Bob's' Ppdi-]he em trnra que n~o cheirasse cola dntes e 

marcamos um encontro para a semana seguinte. 

No primeiro encontro me atrasei e, chdteada. pro-

CUlrG,j_···o mai~:~ t,::llr·dp, rnas pe.,.·cphi que já ni~n P[)s~:;tvel 

conversar, pois assim como de olJtras VP7~S, ele estdva com 

os outros cheir3ndu cola de sapateiro. Alguns dias depuiE. 

r~encontrei-o na rua p ele veio logo me coblr·ar·· "fur-o" . 

Expliquei-lhe [) que ocorrera e maY··cdIl\O'S nO\larnent:p .. 

vez cheguei antes do combinado. Contorme tinhdmos acertado, 

Luiz apareceu pontualmente sem ter cheirado cola, 
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inclusive mais dois meninos, Clàudio e Jo~o, para a entr-·e-·-

vista. Propus que 1055emos para algum tr-anqui lo e 

acabamos sentando na amurada do Convento de Santo 

no Largo da Carioca. 

Na hora em que chegamos n~o hdVii':l mi.:\i ~~ ninguóm 

por certo p nnrlfamos avistar parte do Largo dali. A mE'dida 

ximando outros meninos, curiosos com o que estávamos fazen-

do. Destes. vários acabaram participando também dd COrlvur····· 

5a, que transcorreu num clima dE0~:;con tr-di cio. 

naquela tarde entruvistei além de c: UI·I tan du cum 

apartes de Claudiu e Ju~o. tamb~m Paulo e já nu .1' in c:1 1. z in ho 

Tadeu, todos com idades entre 14 e 17 NE~llhum elE!lE'~:; 

tinha na época uma ocupa~~o definida, sobrevivendo elE' 

regra de pequenos furtos e da assisténcia de institui~bes 

n~o-governamentais. Assim como us meninos que haviam parti-

cipado da entrevista anteriur na Cinelandia, tamb~m 

ficavam a maior partE! de seu tempo nas ruas da redondeza. 

Ficou patente a import~ncia para eles de 

sendo entrevistados, ainda que eu tivesse que 

n~':!n havE'r··ia nc'nhum "lucru" clir-·E!tn p,,:\r··t:\ E'l[:'~;:; com i::\quilu. Du····· 

r··ant(:;:. a conver-!;,a ucnrl'··E~r-am ,':\lqun~3 IltE"~.5t(:0!::;'I, como o mOfTH:?n to 

do-a pouco depois. Mais adiante, quando falavat sobre a re

laç~o entre o racismo e a violência, inclusive a praticada 

por eles, Luiz me olhou, talvez um pouco divertido, subi ta-



mente dando-se conta de que eu era br"anc;::\ .•. rE,·, ... ·lTlindd;;:~ 

entrevista, fomos encontrar Lúcia e outros educadores e mi

litantes, com quem tinha ficado acertada uma conversa junto 

com C::~ ~~i::\r"utC\da n.'-:I €~s;Caddr':ia do I,.i:":\r'qu di:.~ Car·iDca. 

Depois de já ter feito algumas entrevistas, achei 

qUE:- ("~ I"a .i. r", tF~ r" E':::; :::;al, tE' E! :i. m pUI" tan t.f"~ E~n t r"ev i ~:3 t,~'1 ". m.i. n ha pr" i nc: 1. ... 

pal med.i,::ll:h'''''d, quP i::Il(·!.·'m dF'~ amiga F' c::ompi:':\Ilheir"a, (~pi::lr'c;\ mim 

também uma refer~ncja necessárii::l de c on hE'C i mE~n to 

r' oi. €~n e: oi. i::I c: um u~::, mc:··/") i 1"1 U::::. [. II,E:·r'.l n ,::1 !::; d i::1 Ci::1 r" i oe: iJ ·····C i n E: 1 "'In dl. d q UL' 

F!U PI'''ptf:;·nc:lid P!::;t.ud,:·:\r· F:' Cli:1 qUf:::::;t;xo ciO!':; "mr:'ninu<::; c,:' mr::·ni ni::\:::; clt.' 

n .. t.::\" f:'m qF'I'''a 1. • 

Certa tarde clirlqj-me F\!:;,C r·:i. tÓI" i. [) ri [) CF~n t I"U 

Brasileiro de Defesa dos Dlre.i.tus da Cr.i.an~a e do 

cente, Lúcia e Carlos ti::lmbém trabalhavam lá na époe:a, nndf':.' 

05 encontrei convprsando an i mad amE:n tf? • qUt-:? E?n t. r"(·?.í. 

disseram que cleveria ter pstado e:om pIes na nuite dn tE·\j'''j nl" 

nd Cinelándia. presenciando o ocorr.i.clo entre eles, ns poli 

ciais cla caGine e os meninos. Contaram-me por alto a 

r ir leI u m u .i tu, "'::\ pu :::;-1: E' r i u I" i ", dE! i:':\ I (;) IIf'l :::; pu I' (li F~ n n r" L'~:; .. 

Apruvei.tando que trazia comigo o gravador e alqu-

mas fitas, resolvi entrevistá-los naquele mpsmu dia, c C)rnf:.~""· 

~ando pelu caso em quest~o. Infelizmentp Carlos s6 pode fi-



car no inicio. A maior parte da entrevista, pOI'" t i::\n to , "foi 

com Lúcia mesmo. Conversamos bastante, ela tem muita histb-

ria pra contar e muita reflex~o interessante e importante 

para partilhar ... 

Df.~ m,:.11'''(~D ú uut.ubru elE' .1990 pal, .. ticipE>i cli::I pquipe"" 

que coordenou o processo/l Encontro de Meninas do Estado do 

Rio de Janeiro. Este processo/Encontro "foi proposto consi-

rlE~a 1 icJi:\df2 

cial, politica e cultural elas meninas que vivem ou passam a 

darando a especificidade das vivências e ela 50"'" 

maior parte de seu tempo na rua, bem como as diversas fren-

tes de trabalho com elas existentes no nosso Estado. Pre .... · 

tendia-se perceber e compreender melhor a identidade destas 

E' ;.: P E'~ c: t i:':\ t. j V d ~::; p 

necessidades. O Encontro, realizado nos dias 24, 25 e 26 de 

agosto de 1990 em Caxias, fez ent~o parte de uma din~mica 

pios do Estado do Rio: F' u t. I' Ó pu 1 .1 ~::; , \JultCl Redunda, 

1 qu.:'1· .. · 

~ú, Niter6i e Riu de JClneiru. 

12 Este projeto foi redigido e coordenado inicialmente por Aparecida Fonseca Moraes, Carlos Bezerra e 
por lil lesla, tendo sido acolhido pelo Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado
lescente. O processo/Encontro recebeu o apoio da Child Hope, da Unicef, da Interalerican Foundation e 
da Diocese de Duque de Caxias. A partir de junho de 1990 contamos com a colaboratlo de Felisa Mirtha 
Ralirez, sendo que de julho e. diante, Lucia Xavier de Castro passou a integrar tambê. a coordenatlo. 



Promovemos lnicialmente um levantamento de campo~ 

procurando identificar como se situava esta menina: qual a 

sua realldade local~ qual o tipo de proposta de atendimento 

em qUf.'~ E~~':;t:.dVd in'::)E~r"icli,\~ qUdl ~::;ua r'E\lac;;:~n com o ql'''upu~ com 

os educadores e com as pessoas em geral. inHtr"umento~::; 

utlllzadus para estes contatus foram conversas, registros e 

dos 22 programas de atendimento em tndo o Estado, tendo Hi-

ninas diretamente. Neste processo foram contactadas meninas 

que vivem ou passam a maior parte de seu tempo nas 

também outras que moram em favelas e/ou em bairros 

lanto o processo de preparaç~o do Encontro como o 

momento mesmo de sua realiza~~o furam extremamente ricus em 

possibilidades de registros e observa~bes 

tema desta disserta~~o. Foi também possível f.?n t, r'E'-' 

V 1. ~:; t ,;~ ','; d E' fi ,i~::; t Ô r i. d r.:I e v i. d di: uma 1 I] U m d ~') m E~ n 1 r I i:'l ~:, LI l ,l C cI I? 1 E' 

partlciparam, complementando o material de campo já i::i c:: tl/TlU ..... 

lado. 

Depuis dds duas entrevistas cum us meninos da Ca-

rioca-Cinel~ndia, fiquei preocupada de n~o 

13 Este relato resumido do processo/l Encontro de Meninas do Estado do Rio de Janeiro foi extraldo do 
artigo MA Menina, a Vida, a Cidade M

, de cuja autoria participei junto COI Aparecida Fonseca Moraes, 
Felisa Mirtha Ramirez e Lúcia Maria Xavier de Castro, publicado na Revista Vozes (Ano 85 - Volume 
LXXXV - set./out. de 1991 - numero 5). 
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entrevistar nenhuma outra menina exceto Mara~ que havia vi-

sabendo que havia mais meninos que meninas nas ruas ali do 

centro~ parecia-me importante tentar captar também a v i. <::;~":iu 

de mundo das meninas du qrupu. Conversei à respeito com Lú-

Cla e ela me lndlCOU algumas meninas que teriam uma hi ~5 tô---

rla de vida representativa~ entre elas Marilia Dandara. 

Entrevistá-las entretanto~ 56 foi possível no curl te;-: to do 

prucesso/Encontro de Meninas, quando pudemos estreitar la-

1\1.::1 !::;(O'qI.IlldC'1 nuitE.:' du E:ncuntr--o, av.::\1 ii::\tno!::; i::\ impo,,· 

dados sobre elas além de suas impressbes sobre o Enc:on t.r-o. 

1_) . t . _ .1.!::ICU·-.:LmU!::; qUf.~ tentaríamos privilegiar 

das meninas da Carioca foi um dus escolhidos, dentro 

estas entrevistas e utiliza-las para minha tese também. Fi-

quei de também entrevistar Elba, uma menina que frequentava 

a Pra~a Saens Pena, considerada interessante.pela eql.lipe. 

Na manh~ du último dia do Encontru, após 

f tc,::UTlU!::i um hum t.E~lIlpO C:Dnv(::n'-!:;::~ndCl, (·:~!::;pa:l. h",\lJos 

área do Instituto Profissional S~u Bento, undL 

u C c:1 i' t~ 

o evento. Fiquei numa das extremidades do campo de futebo:l.~ 
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sentada sobro um tronco de árvore caldo, conversando com um 

pequeno grupo de menlnas, entre elas Marllia e Dandara, que 

teciam comentários sobre o Encontro. A certa altura pergun-

tei se cuncor'dariam em ser Qrl t I"'E'V i ~:, tad i:1 ~o:; , f:! ;.: p 1 i L i:~'1 ri d () _ ... 1 h E~ ~::; 

r'l u ~:o; ~=; c', c: u r :I U "" oi cI i,', LI c·::' ~::, o h I" E' ~::; u d ~::; .1 m p I" f} ~::, !::; /:'J E~ ~o;, d :1 {~m d I,:,:,' In P I I j n t[~···· 

Ir'L!!::;!o:;I:~ ppl::;~:;U,:;, l" E . .! :::i!::, j /:\L.i f",hilm !o:iidu mui 1.0 t:'nLrev i !::; Lddd~:; an-" 

teq por jornalistas, educadores e ubservadores conv idado!:" 

além da equipe de vlde()'~~ que i':i t.i V idio\dF'~;. 

(.~!::; !:,.i m, 'i' n.i c Cl(fI um:::\ E':-: p Ir' E'!::; 'o;;;! u me:> i Cr rr h 1 co\ ~~ (-'r·' rr, q uc? con····· 

cOI'"dar-dm (::-m mF~ rrCUI··ICF!dC:_I···rr a F'ntl'··(~v.i.~::;td. 

Marilia t.inha pnt~u 15 dnus e se empregara muito 

recentemente cumo doméstica. Tinha uma v i v(~nc i co\ longc:\ 

r·tla, CClm.::, qtti:-"\.! pal"c-ci:,:, E:'!::;tdl'" n:::iqul:"-?lE~ momE'ntu 

de ruptura. Vivera os últimus tr~s anos nu Largo da Cc::\riu···· 

Ci:":"', !:,obl'-t:v:i.vF'ndo como carnE' 1. O, pmbul'c:\ L i:i til h (.I:.~ m pro d t. i c i::\ !::; !o·,l.' 

1:~VF!r·ltudlrnc:-nt.u pc:-qupnu~:', ·1·t.II, .. tO~::;. Dandara t:inh:::\ .14 :,:lnu~::; 1:::' vi-'" 

via com d taml1j.d na rua há mais de 6 anus. Ela vendia sa-' 

cola!;;; nu L.i::tr"qu di'.i Lar-ioca E!" COtllO l'1al'''l.l.l.d, pu!'" Vr.·';~C'!::; pl'.::\l:.i .... 

cava pequenos furtos. 

Durante d gravaç~D, d.lguns e:>ducadores se apl'D:-: oi .. · 

/li d r- d m E~f i c <:":11'" a /li ,3 'o:; ~:;i ~;; l·. i n c:I o c U I' i u !::; u !"" pu I'" V E' 2 fel !::; i n t f> I" j' E' r' i n ri u 

,. Esta equipe registrou quase todo o evento e entrevistou todas as meninas-participantes, colhendo 
material para o documentário intitulado "Às Meninas do Rio", As cenas e entrevistas gravadas no En
contro foram depois complementadas com filmaQens realizadas na rua com algumas meninas, Este video 
foi produzido pelo CECIP (Centro de Cria~~o de Imagem Popular), tendo sido dirigido por Sêrgio 601-
delberg cal co-direç~o de Breno Silveira, A equipe que coordenou o processo/Encontro, alê. de ter 
criado as condiç~es iniciais para a realizaç~o do video, colaborou com sua finaliza~~o posterior ao 
evento. 



aqui e ali. E difícil avaliar até que ponto i ~:; to ini 1 uen··_· 

ciou o relato delas ou seu comportamento na entrevlsta~ ar-

r"i~:;co cli;::E'r' qUE' E'lé'\~" pc:\r'f.'~ciam consirJE'r-al'" i~:;!::.o uma "condic;:;'!.{C) 

natur-""l" pf.~lD 'fatn rir? t(:'~r"E'm ~c.íu cOrlst.i t.u.i.clo dur·ant.e e 

vés do pr"Clcess;o/Encontr'o nu "cpntr'o das. at.pnc;:bf?!::;" de t.udC)~;. 

U Instituto Profissional S;'!.{o BE'nto, onde e!". t~:lva--

mos~ havia sido um intern0to da FEEM. Depois de desativado~ 

foi cedido em comodato para a Diocese de Duque Ca :': i a~:; , 

que lá realiza um trabalho de atendimento a crian~as e ado-

lescentes das comunidades vizinhas. atendimento~ 

1'''PtJ i. mp ;::1 hE' I" t. o ~ j n c: I t' j ê.:ll.i mE~n t.. i:':\<;;: 2,(0, rpc r' E"'::I 1.;: ~':(o p r'F"f o r",,: o E~<;:;-

cnlar. A casa também 'funciona como local para 

reunibes da Ulocesp nos tlnals de semana. () rf::,fClffTla Pi:\t"'::I 

ad ap t,~ .. · .. 1.::1 ;::'1 o !::. nuvo~:; u hj c' t i vu~::; E.' i;:\ 'f i 1 o~':;u 'f i ,:'1 da Di oc L'~:;P a .i.II·· 

da n~Cl pstava terminada à época do Encontro de Meninas. Pur 

isso dormimos em dormitÓrios gigantescos ainda, como os quP 

i:J Jrl'flu€~llc:jd ht:-:~qê:\tivc:\ t:lu 1 oc,,:\ I no Fncont:.I'''u~ n~':(u for'c:1 POSSij-

vul conspqulr outro. Foi interessante depuis I avaliar como 

as atividades e o ambiente de carinho e aleqria do Encon .. · .. 

tro, acabaram por tornar o espa~o bonito e acolhedor ao 

ponto de várias meninas tprem quprido permanecer lá apÓs o 

convE>r"sf,lvamos 

E>n'fatizou lembran~as E> signi'ficac;:bes relativas a E,I:: pe r- i ên--

cias de internamento~ qUE> talvez em out.ra circunstáncia n~o 

aparecessem com tanta veemência. 
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Conheci Elba também no Encnntr·o. dI i::t t.jnhr.~ 20 

anos e logo se destacou das outras meninas por seu tamanho 

e seu jeit.o expansivo. Ficamos sabendo depois também~ atra-

vés da entrevist.a feit.a com ela na rua para Cl vJdf.!o~ ql.H2 

tinha um filho de três anos. Elba vivia na rua desde 

anos de idade, mantendo-se através de esmolas~ da assistên-

cia dE'? n~o-qovernamentais pr'ovave 1. men t.e ~ 

com as meninas até o At.erro do Flamengo. Foi ent.~o que nos 

aproxlmamos e conversamos um pouco sobre o F'''lcon Lr·u. F'E~r""'" 

quntej se n~o se cansara de ser entrevistada naqueles 

e ela me assegurou que ao contrárlo~ este tora um du~:; 

pectos do evento que mais a aqradara. Cont.ei-Ihe que qusta-

rja de entrevistá-la, n~o apenas em funç~o do Encont.rn~ mas 

t.ambém para o estudu que vinha desenvolvendo. Ela imediata" 

111(;:'1'1 1. c: topou L'~ CUmC~(;;i:llliU~:;> ,;:1 (:()I·IVf::-r·hdr. t-li:'1 llit!t.i:\dc.' LI;;;I L'III.t L'vi!;:, 

ta~ apr"o:-:imou-~;;c~ df.~ nÓ~;> 1.lm coleqa ~,iE:~U elE~ r"u,,:\ bi:1i:-:inr'ID E' me;\'" 

Cjl'-U, muito mdi~:; I'IOVU qU(;:! (~la. EIE~ aCi:\buu pal,·t:.l.C:.lpi;'\nLlu Lam···· 

bém um puuco da entrevista, ajudando Elba a relatar E.!pi ~:;ó-" 

dios da vida na rua. 

Embora Elba passe a maior parte ele seu t[~mpD 

rijuca~ ela conhecia o grupo da Carioca-Cinelándia~ já vi-

vera lá algum tempo antes r" e tor"nc;\ v C':\ intermitentemente, 

segundo pude constatar através dos educadores de 

5im~ considerei que sua entrevista poderia ser an E~:·: ad a 



64 

la presentes n~o diferiam grandemente daqueles das demais 

Elba~ Marilia e Dandara s~o algumas das per'~::;ona-'-

qf3n~; do v.ide(j-·dC)cumE>nt.~:il''':i.C) "As Meninas do Rio", Y··E.'c:,lizado a 

partir de sua partlclPa~~o no Encontro e que depois 

trou um pouco do seu cot:i.1iano. filmando-as e entrevistan-

do-as na rua onde ficam e junto a algumas de suas 

Alguns dados sobre elas provém desta fonte. 

Finalmente, cabe considerar que I t.oc:lu 

de pesquisa foi permeac:lo e mesmo, pode-se c:lizer~ permitido~ 

pelo trabalho e experiência acumulados a partir da coorde-

na~~o pedag6gica na Escola Tia Ciata p pelo envulvimentu 

com as lutas e iniciativas em defesa dos direitos destas 

crlan~as e adolescentes. Esta tbnica reafirma'-s8 em cada 

passo do histórico da pesquisa . , 
Jd E~ :.: p o ~::; t Cl • Con~::;ti tuiu·····~::;e 

simultaneamente em limite e possibilidade para a investiga-

~~o proposta, numa perspectlva lim.itrofe entre a pesquisa-

Considero aqui a abordaqem de Thiollent sobre a 

pesquisa-a~~o, que supbe necessariamente a pc:iy .. t.ic i. paç;:~D 



(Thiollent~ 1988~ p.iS). Posso que 

apenas em parte~ pois embora os educadores e alguns dos en-

trevistados tivessem conhecimento da proposta da 

n~'(u hUUVE~ um II cor', t.r·o 1 E,II dc~ ~:,ua pi::lr·te sobt"'e ~:)[?u de~::;E'n vol v i--

mento~ pelo menos n~o de forma direta. No entanto, tampouco 

Lratou-se de um processo de pesqUlsa em que se tivesse ape-

nas estabelecido uma rela,~o voltada para os objptivo~:i cid 

investiga~~o, corrpsponden0u desta formd taolbém à desLr'i~~o 

da pesquisa-participante que u autor" (.lbidem, 

p.15). Na verdade o pnvolvimenlo com o Mov1. mFé!n to 

de Meninos e Meninas de Rua~ com os educadores de rua e com 

di::\ '('0.1 

rnu jtn ó 1 érfl [I Li 1"1 ('.:' c E·:'~:i~:if.~ ",. j o pa r" ,,:i i,'\ pF·.'~"iqU t ~:ic:\ • 

Por outro lado~ a dimens~o de compromisso politi 

co inerente a esta pesquisa é assumida aqui numa pprspectt-

umd t I'" c:\ ma 

pela qual também se sente responsável, C D 1 oc i:.~ndo--mp E·~nt~o 

dentro da perspectiva da pesquisa participante. Pedro DE~mo 

(1982) lembra que a pesquisa part1.cipantp também mui ta~;; 

vezes chamadó de p~~qui~a m~litante, quando se busca insis-

tir Gubre o envulvimento político du pesquisadur. u mE~~:;mu 

~~D cio conhecimento e a a~~o junto com aqueles que compelem 

o universo da investiqa~~o. 1 a.1 '11'::';': me sentissJ mats à von .... · 

tade com esta óltima denomina~~o. 
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Nos capitules subsequentes buscarei tecer a re-

flex~o tomando por base as falas dos adolescentes-sujeitos~ 

contextuadas em cada momento de entrevista e complementadas 

por registros de campo. Espero ter também logrado j ri t Y"odu ._. 

l~nçarei a discuss~o desta 

Lá-los como eles também se 

partir das quais 

dlssertai~o. PrOCUrei 

foram dando a conhecer 

apY"E~~:;en-' 

no pro"-

cesso da pesquisa e deixar~i para os próximos capitules a 

riqueza que deixaram entrever através de sua palavra. f::.s t.a 

ne~:; tE~ tr·aba.l. hn. 
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CAPITULO I I. MEt.H~ºS E MENINA~_ I\IA.~. RWA~ 

Nunca um nome foi t~o próprio para um lugar ... o 

Largo da Carioca é largo mpsmo, i::\ m p 1 1 f;" ~::; i mo. II ~::;ol i tdr t zan··· 

con·· 

vento. O movimento fica longe. perto dos prédios da Avenida 

Rio Branco. Há caixotes de madeira. muito papel~o, apetr·E:······ 

chos domésttcos, qarrafas d'àqua. panos, tapetes feitos de 

r·F~t.i:i 1 1'105 CC) 1 or" 1. dos par'·"" vE~ncler·. II banqu in has II 

de doces ... De repente dois guardas se aproxim""m de um 1'10" 

U E'~::; paI, n ri i':\ 1"1 li" i'~ ~';~;;F\me:l h;:~ ..... ~:;E' ,::\ um q r· i::\n dE' II mUl'ldD II , 

cias fisicas. pDstes. latas de lixD. àrVDres.!qramadDs. es

cadas. respiradouros do metrO, que v~o sendo também cDns

truldas em significa~~o, tra~ando divis6rias imaqinàrias na 

amplid~n do espaço, orqanizando-o. cDnstituindo-se em refe

réncias p""rticulares daquelas pessoas que est~D ali a maior 

parte do tempD. como os diversos cOmodDs de uma casa ... 

c: on ... 

entre as vezes em que fiquei observando a movimenta~~C) so-
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zinha e os momentos em que ali estive acompanh1ndo os edu-

cadores, como quando brincamos de pular corda com a crii:":\n"-' 

~ada. A pra~a pareCIa ent~o pequena para a brinc:adeir··E:I. o 

jogo organizava a dispers~o e a amplid~o do espa~o. O L.a r-····· 

qo. ao invés clf.~ me Dar'eCE'r" 11f:;olit.ar·izantE~'I, t.rans"for·mava--se 

E~m um ~1E~CHI(",nn mundo in"fant-il, ·f€?li;.,.~ e complic:ado ao 

n F,.\":;pi'~(~:n a~::;~";im nCllpi':lrln i:":\~::;~::;IInlid outr·u s;iqni"flcE:\clu: 

o jOqO o organizava como espaço infantil, onde a agress~o e 

o carinho, o riso e o choro depois rl~s hrigas. se m.i.~:;tul"·c.,--

vam e alternavam rapidamente. Visto por ê'~r)(Ju I o, n~u 

(~ 

pa~;;~::;d····· 

"ncd~ura lmentc" de adu 1 tu." tr'ata-'se dE·' um dominado 

um luqi:H' 

"Um .1 una r Da r'd (:.·,:;:"c.Ja C:O .i. s::; a f:." C:dc:fe''! (::O.iSi_i f:.?/Ti seu .1 u--' 

garl/. Nessa suciedade. esta reqra n~o parece va.l f.:"lr dpena~:; 

para obif.:"tns nrdf.:"nadamente dispostus em dI (]uma hibl jot.€?ca 

ou escrit.ório, parece valer sobretudo para E~SP€~"-' 

cialrnE",nte pi:~I~a d(",t(;?nn.inada~:;; p€"~ssoas. (J .luqar corn:-!!t:o de ca--

da um é de"finido C::UltlIY";:d f" pC::lli·ticamentp 

social. As brincadeiras das crian~as nas Ir'uas; 

talvez questionem indiretament.e esta ordem estabelecida das 
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tdnt.u. 

De mdneira geral aceitamos e agimos conforme esta 

ordem I na tul,ooal". talvE~2 pOlr i~5S0 também. o E~spac;o tE'nha me:' 

parecido t~o diferente em outros momentos. QUdndo brincc:\vd 

com as crian~as na pra~d. pdrticipava também um pouco dE' 

Sf:?U mt.tndn o r1o!!(n o "e~:;troanha':lc\ II df:~~ forOc\. 

~ertA vez, já tarde da noite, após ter encontrado 

p conversado com alguns meninos e meninas e participado de 

diversas atividades~ dirigi-me ao metrO contente. Tinha S1-

do interessante estar na rua durante tantas .. ~:.." ... , trIO) roo O" ,,, n':::Iquf? I f~ 

dJa. Havid um sabor de imprevisto, de surpresa, pE'lu:::; 

contros e desencontros sempre possiveis. A d P I,Of:'~:;E~n t. d 000 

va-se como locus de um movimento anOnimo, mas que ~5ubJ. tc:~oooo 

mente ficdva intimo~ um s6-dcompanhado mE'~:;mo b?mpo." . 

Era bem diferente o espa~o da cdsa~ delimitado, certo~ se-

guro~ previsivel: s6 me telefona quem sabe meu núrnf.~~ro ~ s6 

me visitd quem sabe meu enderec;o, de alguma maneira tudo é 

conhecido e esperado. Havia um claro contraste entre a ro-

tind e a segurança da casa e o cum in/" in i t.a~:; 

novas possibilidades, da rua. 

Os meninos e as meninas transmitldm-me 

uma c: omun i c aI; ~o 

sem barreiras. abrac;os que acolhem sem um jeit.o 

súbito de ser. A vida é um acontecendo ... Eles cI E~S pE~r ti:" V <:\m 
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um cal~.inho~ qu('~ E~r-a mê:'ti!5 que pat.elr·ni:":\l ou mat(2rni::\1 ~ mal.!::; qUE~ 

amIgo, algo de qente que reconhece sua humanidade no ou tlr'O 

- mesmo que esta se aviltada 

gente que podia ser um de nós ou de nossos filhos ... 

A rua se apresent~va ent~o como o espa~o cio J.m-

proviso~ do imprevisto~ onde tudo se movimentava rapidamen-

te~ num caos possivelmente só aparente. Essa 

essa mobilidade. parecia ser simultaneamente anOnima e per-

sonallzada, por vezes quase intima ... A rua ia se afiguran-

du como um ta!::;c:i.n.::lnte c::onv.it(:~ 2:1 ,':lvE~nt·.ul'··i:":I" '\:1 dc'~:;cobf.:-'r·t.i"l" ,::IU 

t.F:~mpo • t:. Ir' i"1 ;~ i a ti:~mhém UmE:I 

ligando outros espa~os onde elas est~o - ele 

cunvivência, de consumo, de lazer - concret.izando em ca]~a 

das e passaqens estas rela~bes. Configura-se assim um "en-

no entre pessoas e vidas ... Uma vez vislumbrado e 

o convite multitacetado e tascinante da rua, a casa 

um espa~o apenas bem comportadu, delimitado e clelimltante. 

Os meninos parecem comungar estf.:-' dei .-

c:\ppnc:IS 

mii:lS também a dispers~o deste ambiente em spu comportamenro~ 

um "jeito imprevisto" de ser, subitamente ariscos, d.i.!::ipel'-·--

505, violentos, mas também car-inho~;os, 

sem reservas~ alegres vlt.ima5 ag n:?sscwes ~ 

crian~as e adultos, responsáveis e irresponSáveis •.. Seus 
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humores mudam rapidamente~ seu carinho pelo pducador podE~ 

Mp umA hnr~ para outra transformar-se em raiva e 

vai da sedu~~o ao enfrentamento, do sorriso 

atitude solidária à agress~o f1sica. 

da 

A rua é dp todos, & pública, mas tamb&m é, curio-

samente, Uter~~ de ninquém U' F pública na teoria p pr":ivada 

na pr"át.ica •.• bE'U~:; "dono!::;". se alter'ni::im, po:i.s i::ilgun~5 parE~cE'm 

ser" como qUE' "CJE~rentf~s" apE~ni:~!5, "vigic:HÕ". Ass:i.m parecem f:,e 

comportar os policiais: como capatazes desse E'spaço. 

parecem quardi~es dE' uma propripdadp de outros~ as 

dominantes, o pstado, que n~u s~o ali diret.amente v.i!::; lve:i. !::i 

em geral, apenas passam pur lá quando absolut.amente 

sário. Há porém também os pusseiros, como os E~n'"'' 

CIU ar; tu a i r',d ,::, c Uf, t. i. r, t.ti:~ Y" f·.!m ~,:;F~I', cI U :i. n teY"m i. tc'n tF~ 

mente pprmitidos. 

t.c'm pu I'" a I'" .i d ..... 

As mulheres e familias que ficam na I"ua t,,:\mb~~1Il 

~:;f~ Y" 1. am c umn qUf: P<'Js~::;e.i. ,""c)!;;; tE'm POI'" ~1 r" i os. E ~:; ta f::; 1:11 t.i ma s te:\ 1. ve:: 

~::;f,' j all'l ma.i. ',;; d ~::;!::;um i c:I dmE~n t.e t.E'Hl PUI'" ,~I Y' i a ~::;. Cad c:\ mu 1 hE' Y" tC'm 

sacula, uut.ras possuem caixas de papel~o ou ambas c:oi" 

~:; a~:;, i:'11 q l.lma ~::; t(~m ;:;I.i n cI <':'1 c: ;::\.i >: () t r:'~:;:, han c O!::; qUE: ,:,\e: um p,;':ln hi::lm p:l. a'" 

C d !::. dE~ mad L' oi. Y" i t· E: ou t./~ bU;;:1 !',;, LI !;';E:lclD!::' pd Y" d U t. Y" d hd :I. h(:l c: umo c a"" 

mE:' 1 (15. {~~;; ml..l 1 he Y" [':'!:'; 1 E:'nl h I'" ,,':\ m c: d I'''a muj I,'JS, c: <:':'IC:I;::\ um "'I c 211'" I'" E~(.F:\ !:.~Ll "" 

"ca~:;d" /"la ~:;aco 1 ,;:1. I\IQ 1 a~s POd(::-"'''~:;E~ f.::-ncon tr"dl'" pY"a t:i.camE'~n t.e tudo 

aqui.lo qUE~ l~ consider"acln inc:lis.pe/"l!::.ável ElO "mClr·'::llro 

pelo menos dentro de suas possibilidades: roupas, 

de plástico para água, comida, etc. F comD 

na 

gar"ra"1' as 

corrente 
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rompido. Mesmo vivendo na rua~ elas n~o deixam de ter "c a-··· 

",a" (~ OpE~I'-<:Wi tpmpol'··dl'··i.amente uma pl'-ivati.za<;;:~o do p~:;pac;:o pú-·· 

blico. Quando pste se torna desinteressante para sua sobre-

vivéncia ou 1.n~:if:~(Jur·o~ c!lc:\~:; c:ar·n.:::qam sua ca.s'a na.!::. cO.!::it<=IS. 

Como posseiros na rua~ adultos~ crian~as ado-··· 

com " banquj.-·· 

nha~::;" usa(L.:t~;; na at:i.vidade de cameló. ClutnJSi €~>:erc:j te\m as 

m~os rápidas no bolso do fregués ou nos art:i.gos à vpnda nas 

lOJas. 

Observando o t~abalho dos educadores na rua, fj-

cou patente a dificuldade de organizar qualluer conversa 

ali com todos juntos, em func;:~o das intprferénc:i.as e da 

dispers~o do ambiente e deles mesmos. Assim, a situac;:~o da 

entrevista com os meninos na Cinel~ndia, mesmo considerando 

que aquela noite estivesse E\Ce~:5s:i. vamF~n tE~ tumu 1 tLu:Hia ~ f Di. 

atordoantemente dispersa. Mesmo na outra entrevista~ reali-

zada numa tarde fresca de maio na amurada do ConvE~n to 

Santo AntOnio no Largo da Carioca~ permaneceu 

de que qualquer conversa espalha-se e perde-se na rua. 

o pessoal e o públ:i.co parecem ter suas fronte:i.ras 

d:i.lu:i.das. [) espaC;:D público~ que seria de todos, pertence na 

verdade a alguns que o dominam e a ninguém ao mesmo 
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rece ser a dispers~o que determina o mundo, a vida, as pes-

soas, as coisas, os valores, tornando-os efémeros: ntudo o 

que é sólido desmancha no ar ••• u Esta dispers~o imp~e-se às 

pessDas. que a reproduzem em sua forma de conversar e se 

talvez até ni::l maneira de pensar •.. 

As terças-feiras, pertu do port~o do Convento de 

Santo AntOnio, pode-se observar vàrias mulheres e crian~as, 

'for-mando uma espéciE~ clf~ "corr"F-'clor"". E Cl dia em que é dis"-

tl'-ibuido l'p2:(c~ pdy-a Ci.~::; r)cJbrE>.~::;n ;::\li. De VE-!;;: E·~m quc:\nelo vem uma 

pro j n c: :i ... 

pa]ment.e para as crian~as. As crian~as, mais menini::ls do que 

meninos. peqam e quardam os p~es em sacolas ou os entregam 

D 1 ... ar-qD da L,::,r"ioca cunf.-5ti tui-se t:.E,t1lbém r,um.::\ r·c'-j'e····· 

rSnCli::l hist6rica de assistência. A exist~ncia desta tradl.-··· 

ç~o ele assistência naquele espa~o determinado comporia 

"corredores semanticos" (Blikstein, 1985), institulntes do 

paradigma pedag6gico da rua l
, ao menos neste local E'~:3pE'C:: 1····· 

fico. Blikstein constrói urna análise sobre a linguagem, en-

focando prioritariamente a rela~~o entre esta e a percep~~D 

rio real, concluindo que percepç~o e linguagem est~o Hirn1is-

soluvelmente ligadas ~ prANis social, que é indefectivel e 

\".ltal pan~ d eX.isténcia ele qualquer COml.lf1ielcl!:le. /I (Blj.ks-

1 Isto sera desenvolvido tais adiante no capitulo IV, itet B. 
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tein, 1985, p.58). Para sobreviver em determinado grupo so-

Cldl ~ t.cn:lo Jnell.vJdutJ cJ€~f.:;envt:JlvE~ 1I·t.:n=q;:os dt2 dii'en~nciar;:;~o e 

de identii'1caç~o, com as quais passa a discriminar, rpco'··· 

nhecer ..• u (ibidem~ p.60) os dados percebidos em sua reali-

dade. Cemo este elssenvolvimento de SUd pt,:,r·c t~~pt;j:~o 

contexto de práxis social, tais trat;j:os pouco a pouco 

num 

"se 

tn~n.<;..,formc;.m t?m tra~os ideológicos. E aqui (::.>c.lode a '5em.io.5e: 

fÕrmas ou corredores semânticos.. (trc.it:ar-se-ia de um pro-o 

cesso de aprendizagem cuja consequéncia seria a aquisi~~o 

dt.:? ·tra(;oE:; i.c.h:>o.lóq.icCJ.t::;) ~ por onde \,.~o fluir as 1 inhas bási-

cas de significaç~o.. CH.! 1Iit.::.>.lhor. as isotopias da cultura de 

uma comunidade". (.lh:idr'm, p.61). ·r<,:\i~:> "corredores semanti-

cos" d~o uma das possJveis chaves de intsrpreta~~o n~o ape-

nas da percep~~o deste espa~o pelos que o ocupam, 

eles crian~as, adolescentes ou adultos, mas também de sua 

percep~~o do tempo, do dia da semana e do horário por exem-

pIo, vinculando-os também à doa~~o de comida ou a 

de refei~bes oferecidas por entldades n~o-governamentais~. 

A rua assume slqnifica~bes diferenciadas para os 

expressa, em rostos e comportamentos, as condi~bes de vida 

na cidade. A nossa rua braslleira, de "bÓia fria, dcumu.Z C~····· 

(;~O e miséria"(Oli.vei.ra, 1.977), escancara a mlséria que se 

escondia na favela e na periferid da cidade. 

2 Dentre elas destacai-se as vinculadas à Igreja Cat6lica, algulas das quais oferecem refei.Oes diá
rias para essa populaç~o. 
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II.B) A Casa, a Familia e a "Trajetória" para a Rua -

lodos os adolescentes que entrevistei nasceram e 

passaram SUa primeira infancia em favelas fora do centro da 

,j'I;"~""", nll r':" r"!d1.;ii;',lt1'J Flum:lnl-"~n!::H?" Mu.i.to~; 

sobre suas casas e sobre suas familias. Destes relatos 

possivel entrever o processo e as ra2~es que Ls levaram 

'/' o i 

~:\ ~5 

ruas em busca de alternativas de sobrevivéncia: sua "traje-

tór-ia" pê:\r'a d Ir"ua. F'a~:;~:;o ;::ICIo r";::i <:1 apl'-e!:;€~ntt:I-'los dpste ponto 

de vista. buscando compor uma história resumida de cada um, 

a partir de seus depoimentos. 

As "Trajetótias" de Jorge, Jonas e Pedro -

Jorge, que entrevistei na CinE·lanc::lia, tinhé:\ 14 

anos e V1Vla na favela do Rebu com o pai e a madrasta. An 

tes disso porém morou em outra favela em Santa Cruz. A re-

feréncia da m6radia anterior veio m d r" c: i:~ eI c:1 V.1 () 1 (~n c: i "~ 

" ••• t:J SÓ., aconteceu um caso lA na minha, na 
minha familia, sabe, que mataram o meu ir
m~o., ent~o a qente teve que sair de lá da 
nossa casa lA de Santa Cruz, porque mataram 
o meu irm~o., que meu pai foi correr atrás, 
ai a gente teve que sair de lá ... " 

em Santa Cruz, Jorge mudou ele i':I~;~:;un to, a pi':\ r'PI"l ternen te 

diftc:il lE·mbr"alr
'. 
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A familia aparece como a matriz da ida de Jorge 

para a rua. A história familiar é retratada através das de-

saven~as entre o pal e a madrasta: 

" .•. Foi é a •.. foi minha madrasta e meu pai 
Que •.• Que discutiu lá e ••• meu pai mandou 
eu vim pá rua, meu pai me e>:pulsou a! eu ••• 
vim pA rua ••• Mas isso já é a terceira vez 
que acontece, essa coisa. Ai né, é nessa que 
eu vim pA rua ... " 

Importa aqul obs~rvar~ que mais que fatos relata-

ofaml o-oo 

lia quem o expulsa de casa ••• As brigas constantes em casa 

teriam motivado sua ida para a rua. A violência faz parte 

da história familiar ainda que. como no caso do irm~o as-

sassinado~ nem sempre a vitima seja ele. Mais adiante Jorge 

parE?C:t~ °fa;~f?r- qUt~(::;t~Cl t1E:\ "psc::laroec::er-", E:'mboroa n~D lhe tiVf?S-ooo 

"Mas eu tou nessa vida porque a minha m~e 

sumiu mesmo ... " 

Jonag. por sua vez. n~o contou uma história muito 

diferente. Ele tinha 15 anos e mDrava em campOIGrande~ 

e voltando para c::asa dE:' vez em quandCl: 

indCl 

"Eu tenho mlle, mas minha m~e é separada com 
meu pai. A mlle ê separada do meu pai, eu mo
ro com ••• meu pai e minha madrasta. Ai eu 
sal de casa." 

"Tenho irmllo, mas meu irm~o tA tudo em ca
sa. Tive ••• um problema lA com meu pai ••• , 
sinto falta de ar assim, tou falando assim 
meio gago ••• Ai eu ••• tinha tido um problema 
lA ••• ai fui embora de casa ••• , meu pai me 
bateu ••• Mexi lá com um vizinho lA, enten-
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deu? Eu sou moleque memo, ai rebentei o vi
dro de um vizinho lA~ meu pai quis me bater, 
meu pai Quis me bater •.• , ai eu rui e sai de 
casa. até hoje eu tou na rua ••• , por causa 
de vizinho ... " 

Ele conta com muita dificuldade o que teria sido 

o motivo malS imediato de sua saida. A violencia ocupa em 

~:3E'\.\ r·F~lato U CE)nt.I'··O dó CE>nd f'am.ll iar p di,:\ tl'-dq~~tór··ii:\ par·d d 

rua. Amea~a ou realidade, o fato é que a agress~c doméstica 

embora provavelmente fa~a pdrte de seu universo cultural e 

social, é recha~ada e parece ser percebidd como violência. 

o fato de uma travessura sua ter provocado a rea~~o violen-

ta do pai, configuraria para Jonas com maior ênfase SUd 

condi~~o de vitima, n~o apenas da violência do pai, 

também dE' ~:;U,::I concliç~n dE~ cr··ian~a t.r·ave~::;~;a: "Eu sou moleque 

memo •.• ", cond i<;;:~() qUE' ("~ 1. E' ~5uqE'r·· ia n~o pretender ê.'\bandonar. 

A op~~o pela rua const.ituir-5e-ia ent~o como uma opç~o tam-

bém por seu lado moleque ... 

P~drti linha 13 anos. moraVa em Vila 

irm~s e afirmou que estava na rua há 

além dCJ que: 

Kenedy 

I pouc o 

" tem vez Que eu vou pra casa ••• ". 

Na entrevista ele fez uma men~~o bastante 

com a 

tempo, 

f '::H1 ta--· 

siosa sohre sua casa, indicando-a como um luqar de fartura, 

onde suas preferências alimentares seriam respeitadas, seja 

diretamente, seja dando-lhe meios para comprar. E puss.i.vel 

pf?dr·o além 

disso, associou em outro momento esta imagem de sua condi-
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dE'" um "men )no bobo" ~ vi--

tima dos outros mais velhos e mais espertos .•. Quando pt?r--

guntei se tinha aprendido alouma coisa na Escola Tia Ciata, 

Pedro disse que sim, mas que 

"agora que eu fugi de casa~ agora agora eu 
desaprendi tudo tudo que eu sabia •.• " 

Para ele. casa e rua se optJem, inclu~:;ive como 

"saberes diferentes". sendo que o da casa se aSSOClarla ao 

"dava lanche direitinho. dava café direi-
to ... " 

Pedro n~o contou em maior hi st6r·· ia 

familiar. Ficou claro que mantinha uma rela~~o mais perma-··· 

npnte com a m~e, que o tir~ra da FUNABEM, quando là estive-

ra internado. Quando o conheci na Escola Tia Ciata 

se vestia e comportava como na rua, n~o parecia possuir hà-

bitus du hiqienE> t~ t~l'"·d ha~;tant[? <:''1qr-t"~ssivo F~ Ilapl'-unti::\dor df.:'> 

cun ·fu!::,i::to 11. E;o>: d tafllE'n t:.E\ U opu~:> to da i m c:\ q [> m que tentuu 

passar na entrevista ... Pulo quu apurei no cuntdto com 

educadores de rUd, Pedro currespondia bastante em suas ati-

tudes à imagem que tinha dele na escola. 

o outro menino com quem conversei mais nesta en-

trevista foi Sebasti~o. Ele n~o cheqou a contar sua traje-

t6ria para d rUd ou subre sua família, seu relate c en t rou--· 

se basicamente na quest~e da violência na I'·ua. Ele tinhc:\ 

cerca de 13 anos na época. 
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As Histórias de Luiz~ Paulo e Tadeu -

Na entrevista realizada no Larqo da Carioca SÓ 

foi possível estabelecer as histórias de Luiz. Paulo e Ta-

deu, uma vez que ClAudio e Jo~o apenas participaram através 

de comentários breves, complementando a conversa. 

x i a (3. (.\ v i cla 

"n~o er-a muito boa lá ~o __ .. mas eu n~o fi
cava muito em casa n~o~ ficavo mais prá cá 
piá ha. i >lO. " 

l'·lq.i _.-

das, despnlendimento e violéncia: 

"Era muita briga~ muita confus~o... baten
do ••• # ( .. , . .. ) IIAh. em casa~ é ruim, porque, 
tá com fome~ n~o pode ••• Ai v'ai pá rua brin
car um pouco, ai demora n~o pode comer mais, 
já passou da hora. Ai na rua n~o, posso fi
car brincando, o dia inteiro, se me dá fome 
eu vou arrumar ••• dá vontade de comer alguma 
coisa ... PII 1.'011. eu como .•• " l ... ) "i! melhor 
a 1 iberdade. " 

Sua prlmeira caracteriza~~o da casa foi pelos ho-

rários obrigat6rios das refei~bes. A rua, em oposi~~o à ca-

~;a~ é D "r·ei.nG cid li.ben~/acJe", Dnc:lf:·:" El fomE~ t:\ Si::lcic\c:la Sf.~rn irn--' 

pf:-?d i r" a hl'''.1.ncacJc~.i.I'''a, curno ~:;;E' E·~::;ta libelr'dac:l!:',' F~ o cClntF~údo 

c:IE~~3 • 

E o pr6prio Luiz quem descreve sua famllia corno 

grande. O núcleo familiar é cumpusto pelos pais, [In z E~ t i-'" 
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lhos, os avós e uma tia, que parecem dividir entre si a 

responsabilidade da moradia e do cuidado com as crianças. 

Tanto o pai como a m~e trabalhavam, aparentemente com baixa 

remunera~~o. O pai trabalhava no mercado formal como entre-

gador de cerveja. Aparentemente n~o havia onde moravam 

qualquer atendimento para as crian~as além daquele que a 

prÓpria famllia pudesse oferecer. A imagem da famllia asse-

melha-se a um palco de cOQflitos, brigas e alcoolismo, em 

um contexto de muito trabalho, fazendo com que os pais che-

qassem invariavelmente tarde. Enfim, wn quadro de 

em grande parte produzidas pela explora~~o do trabalho e 

Luiz conta que nunca foi à escola 1 atribui isto 

ao descaso da familia. especialmente da m~e. Parece diflcil 

para ele compreender que isto pudesse ter outras e ta I VE:':: 

até mais decisivas determina~bes. E como se o fato de n~o 

ter frequentado a escola fosse mais uma comprova~~o de sua 

situa~~o de vitima afetiva ... 

A vinda para a rua como estratégia de sobrevivên-

Cla é associada por Luiz à separaç~o dos pais e à dificul-

dade do pai de sustentar todos os filhos: 

" ..• Eu morei com minha m~e até 9 ano, ai 
ela separou do meu pai, ai o meu pai... ai 
meu pai n~o pode criar todo mundo ai eu fui 
embora pá rua." (' ... ) "Eu ficava por aqui. 
Eu comecei na rua engraxando ••• vinha eu e 
meu irm~o mais velho. Ele veio prá cá pri
meiro, ele começou aqui a trabalhar •.. come
çou a arrumar dinheiro aqui, ai eu peguei e 
vim com ele. ele engraxava, ai eu peguei fiz 
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uma caixa também e vim ••• AI eu engraxava ••. 
ai fiquei assim com ••• , eu tavo com 9 ano, 
ai chegou 13 ano e eu parei de engraxar, eu 
fui cheirar cola ... Eu cheiravo já cola •.. 
Eu n:!to cheira\io cola n~o ••• u 

1::::; estava 

prioritariamente centrado na sobrevivéncia como 

A adolescência marcaria porém uma mudan~a de rumo na vida~ 

quando ele absorve o vicio na cola de sapateiro. Luiz co~;"'" 

tumava perambular pelo centro~ principalmente nas 

zas do Largo da Carioca, onde dormia~ junto a algumas fami-

lias de camelOs. Ele ia em casa de vez em quando~ geralmen-

Luiz contou que seu irm~o praticamente n~o ia em 

casa. Ele assinala o tempo desta auséncia ou distanciamento 

do irm~o pelas festas como o carnaval e o natal. 

apresentada para este afastamento da familia 

pUI'''~:;Dni'f'ici:'\di:1 no pai. u "€~>:pul~::;a" dE:~ C:E:\sa, ao 

dos. E comu se a condi~~o de vida da familia o expulsasse 

da casa e do seu próprio convivio ... Luiz mostra também um 

forte sentimento de mágua da m~e, que DS teria abandunado: 

"Foi embora, morar com outro homem, e o .•• o 
resto dos filhos dela." 

Mais adiante, Luiz volta a falar de forma genéri-

c:a sobre as m~es, indicando que estas abandonariam os ti --
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lho~5 "jogado na rua"~ por" n~o t.E~r· conc:liC;:{1E'S d~~~ mant.t'~-los. 

Nest.e moment.o ele afirma o discurso de Brizola à respeito 

deles, no sent.ido de que os CIEPs poderiam solucionar esse 

problE~ma. 

Paulo t.inha 16 anos e morava no morro do Pav~ozi-

nho com a m~E', 4 irm~os e o padrast.o, porém ant.es tinha mo-

rado numa favela em Santa çruz. Nascido no Rio, passar-a a 

primeira infência com a m~e e SE'US parent.es em Minas Gera-

is. Embora n~o se lE'mbrassE' dE' acont.ecimentos deste perio-

do, Paulo refere-se a ele como um tempo de vivência fami-

liar afetivament.e mais intensa do que o que se seguiu. 

Ele ret.orna ao Rio aos 5 anos e a P1rtir de ent~o 

a referência familiar conjuga-se com a moradia na favela e 

concentra-se na figura materna. Aos 10 anos 'foi internado 

na FEEM, onde permaneceu at.é os 14, quando seu 

levou para casa. Ele e seus irm~05 costumavam ficar a maior 

parte do t.empo pelo centro da cidade na época. 

Tadeu t j. n hi:~ .17 i:'lrl [)~:; P c on "t":.ou que n a ~:;C E' r' <:-\ t:.~ Sf0 

criara na favela Santa Marta em 8otafogo, mas morava naque-

lE' mClmE~nt.u n.::\ do ,J;:H::arE~:<~inhCl. ChlE:\ndo "!:.Flntei incf"~nt..ivar· d 

conversa sobre a favela~ Paulo interveio dizendo que lá jà 

hdVi,3 rTlor"r"ido rTlUitE\ qE~ntE'. Taclf.0u !::iE' psqu.i.vou du assunt.D P 

passou d falar da violência na rua. Maú:; adiante, quando 

indaguei sobre o Jacarezinho, Tadeu disse: " ••• minha casa 

t.á bom l.á, moro bem, gra~as a Deus." 
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~le depois sugeriu que n~o estava na rua por uma 

quest~o de necess1dade de sobreviv~ncia~ por' opç:~o ~ 

ressaltando que esta opç~o se vinculava de alguma fonna a 

uma quest~o de depend~ncia ou independência de outros. E 

poss.i ve 1 que houvessem "deppndênc ia!::'," ou pend~~nc: ias na f a .. -

vela que refor~assem ou mesmo determinassem a 

pela rua. Mais adiante ele falou do resto da fam.ilia com 

quem morava (m~e~ irm~ e irm~o) e de suas 

para casa ... E o único momento em quP mpnciona a familia. 

A HistÓria de Mara -

Mara tinha 15 anos e t,r"é;'~ ba I haVi:':1 como pduc(:~dor"a 

titui~~o n~o-governampntal~. Ela morava numa favpla da lona 

Suburbana com as três irm~s menores hé cerca 

quando a entrevistei. 

A favela onde ela morava era construida pm tprre-

no plano. No centro hé uma pra~a ampla pm tprra batida~ com 

uma escola comunitária numa das extremidades~ tudo rodeado 

de pequenos casebres e ruelas. Mara merava perto da 

numa casa de dois cOmedes. Num deles havia duas camas com 

colchonetes em cima~ uma mesa alta com uma televis~o e rou-

pas empilhadas na prateleira debaixo. uma mesa de fórmica e 

3 Trata-se da Instituiç~o A. u.a das instituiçOes n~o-governa.entais que atende o grupo entrevistado. 
Esta instituiç~o e as de.ais citadas nas diversas entrevistas ser~o descritas no Capitulo IV, ltel C. 
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duas cadeiras. A m~e ficava sentada numa das cadeiras junto 

à janela. O outro cOmodo era a cozinha, com um uma 

mesinha, mais uma cadeira e algumas panelas e mantimentos, 

o piso era de terra batida. 

IIEu acho aqui legal porque aqui a gente tem 
amigos, tem as comunidades aonde a gente 
possa lidar com várias pessoas, tem aonde a 
gente treinar um vàlei, jogar uma bola, al
guma coisa assim, e os pessoal s~o tudos 
amigos, se n~o tiver um negócio um empresta 
pro outro, ~, e eu acho muito importante um 
lugar assim prA viver .•• 11 

Mara retrata a favela pelas rela~~es de amizade e 

solidariedade que mantém e pelas possibilidades de lazer-

al.i encclntr-ada~;;. {~ "comunidadl:" é St?U espa~o de ~;;ocializa-· 

~~o e pr-ovavelmente de constitui~~o de uma imagem positiva 

de si mesma, profundamente embebida em valores n::>ligiosos. 

A influênci.a da Igreja Católi.ca, que marca sua 

de atendimento e que oportunizara aquela moradia, par-ece 

ter um peso decisivo em sua percep~~o da favela. 

Em nosso passeio pela favela entretanto, Mara foi 

ambigua e permeada pelo medo. com o crime organizado de um 

lado, e com a violência policial de outro. Ainda assim, ela 

faz quest~o de frisar que a policia sÓ incomodava os bandi-

dos e que, como ela era Ucerta U, n~o sofria qualquer conse-

quéncia. Mais tarde durante a entrevista, quando tentei r-e-

tomar o que conversáramos sobre os cÓdigos usados pelos 

bandidos, a hierarquia de sua organiza~~o e a nomencletura 

de suas especializa~~es, o c6digo do silêncio fundamentado 
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no medo~ par-f1cE~U entrar' decididamente em vigor- na nossa 

conversa. M'::Ir"a pE?d.i.u pal~'a (h~sliqar- o gr-avac:h:lr' e~ "em 011" ~ 

reiterou que n~o lhe fizesse mais per-qun tas à 

olhando em volta preocupada. Concordei e quando liguei no-

vamente o gravador~ ela concluiu: 

"f)h, pela minha parte aqui é super-legal, um 
lugar ótimo de morar ••• tem muitas coisas a 
mais, né, tem esse caso de policial atrás de 
vagabundo, mas isso da1. em todo lugar tem. 
Todos lugar~s, no centro da cidade, no mor
ro, nas favelas, tem isso." 

Nossa entrevista come~ou registrando sua história 

desde a in1~ncia: 

"Eu ••• eu sou do Rio Grande do Sul, vim pra 
cá com qua ••• vim pro ••• pra ro~a com quatro 
anos, que foi Imbarie, e depois... a minha 
m~e ••• veio vender ••• doce na rua né ••• e 
cabou vendendo doce e a gente cabamo fican
do ••• na rua. Que ela perdeu a casa dela e a 
gente cabamo ficano na rua, né... E de
pois ••• minha m~e desapareceu aI eu fiquei 
sozinha ••• vendendo doce ••• passei por vá
rios sufoco na rua ••• porque na rua é uma 
braba né ••• E ••• a gente também... é... ia 
levando né, é uma braba mais a gente ia le-
vando né,... ((~~nqa.!::;qo e ~'DrT.iso) E... fiquei 
criando as minhas irm~ né ••• E minha m~e de
sapareceu ••• (feda mais baixo) N~o vou falar 
que apareceu n~o... Minha m~e desapare-
ceu ••• " (suspiro) I 
--Como é qUE:' e ra a \" ida 1 ti na ro~:a? 

"f)h. a qente plantava, né, se n:!lo plantava 
n~o comia, a gente plantava milho, batata 
doce. era ••• muitas coisa a gente plantava 
prá comer e tinha o de fora também, que a 
minha m~e vendia as coisa assim, coisinha, 
faz ia roupinha prá vender, prá gente ter 
dentro de casa." 

A vida em casa antes da ida para a rua é marcada 

pelo trabalho e pela orqaniza~~o familiar em torno da sub-
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si.tência. E flagrante a dificuldade dela ~m falar sobre 

~::;ua 'familia E' a "t.:r-ajet:.ória" par'a a r"I .. la. Inicialmente, 

vinda para a rua baseia-se na quest~o da sobrevivência. A 

m~e é a figura central, em torno da qual gravita a sobrevi-

véncia do grupo. O pai é ausente. quando volta, faz outro 

'fi.lho E? "sai fora" da m~e, como se a m~e fosse quase que 

uma Ilinstitu:i.c;~C)'1 dC'l qual E~lF~ ~:;E' dE,~s;liçJd. 

"",L, .I <:~ I,".'ITI .1/1)1:>21 /'''.i.t~. na ,..'or.;:a'? Voct.~ mor"a \"<::~ com d 

tua m~e ..• já tinha inn~? 

"!E. •• Tinha as irm~s já ••• IH minha m... eu 
morava com a minha mlIe numa casa na ro~a ••• 
é ••• Ai depois meu pai voltou pra minha m ••• 
minha mlIe era separada do meu pai, ela mora
~"a sozinha ••• depois meu pai ~"oltou pra mi
nha m~e de volta... e... minha m~e pegou 
qravidez ••• da minha irm~ pequena ••• que t~ 

ai ••• E ••• depois meu pai saiu fora dela ••• 
e ela ••• e ela quebrou o resguardo da minha 
irm~ pequenininha ••• e ficou meia coisa da 
cabeça e sumiu ••• deixou a garota comigo e 
eu criei ela até a ••• até hoje ••• to crian
do." (SCi,..TisCJ) 

Mara já havia contC'ldo sobre sua m~e. Ela desapa-

com 

pouco mais de 10 anos, ela passara a responsabilizar-se pe-

las irmNs, especialmente a recém-nascida. A inversNo de pa-

péis imposta fora completamente assumida. ela sentia-se co-

mo m~e mesmo e orgulhava-se de seu sucesso neste papel. Is-

to explicaria alqumas de suas atitudes, muitas vezes dema-

siado sérias para a idade e por outro lado, f r'E~quen temen te 

confusas e insequras quanto ao seu 

conforme observei no período da pesquisa. 

4 Esta express~o foi cunhada no artigo "R nenina, a Vida, a Cidade", Que escreve.os para a Revista 
Vozes sobre o processo/Encontro de "eninas do Estado do Rio de Janeiro (op. cit., p.525). 
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Após algum tempo sem noticias da m~e~ Mara desco-

brira que ela estava internada num hospital público para 

doentes mentais. Aparentemente de maneira inesperada, a m~e 

tivera alta e voltara para casa para morar com as filhas, 

no final de semana anterior à entrevista. Parece que a vol-

ta da m~e a tinha perturbado muito. Seu modus V' i v'end i. en-

trara em crise com isso e ,naquele momento ela n~o sabia 

,::\:i.nda como '::;E~ po~;;.icinnal'-. ",f.-? continuava ,':\ "m::':<e" ou n~o, ou 

ainda se teria que encarar sua m~e como mais uma filha de-

rentando aliviar seu desconforto sobre esse as-

sunto. indaqo por que a famllia tinha perdido a casa em lm-

barié e vindo para a rua: 

"é porque ai ela parou de vender doce, rou
baram a mAquina dela, porque tinha um homem 
IA que roubava muito, roubou a máquina de
la .•. ai ela conheceu esse ••• meu irm~o ••• 
saia muito de casa né, e ela conheceu a ci
dade, ai ela preferiu isso, comprar uns do
ce" vender doce com a gente e ela botava a 
Gente pra vender. ( ... ) E a gente n~o vendia 
nada e ela resolveu dormir na r ••. rua, pra 
conseguir vender mais pra levar um dinheiri
nho bom pra casa pra fazer as compra pra 
Qente. Guando ela chegou em casa n~o tinha 
nada em dentro, invadiram a casa dela, ai 
ela ficou na rua de vez com a gente, tudo 
pequenininho" ela de barriga, ai depois ela 
continuou na rua" ai a gente crescemo, ai eu 
cresci, comecei a trabalhar e ver um cer
to ••• pra gente ••• " 

o roubo da máquina de costura precipita a paupe--

riza~~o da faml1ia, praticamente impondo a rua como única 

alternativa de sobrevivência ao seu alcance. E interessante 
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que s6 nesse momento do relato, quando ela conta a trajet6-

ria para a vida na rua~ aparece a figura de um irm~o! Como 

n~o confirmei isso depois, fica aqui registrado o fato, 

mesmo que talvez s6 simb6lico~ ~a existência de alguém que 

"abre" o horizonte da cidade e da rua. 

A m~e; tendo "conhc.:·:=ido'" a cidade, troca a produ

;~D na ro~a pelo comércio. usando as filhas na venda. T~l-

vez fosse realmente mais rentável! Quando estivemos em Cam

pos, durante o processo/Encontro de Meninas, as educadoras 

que atuavam junto às meninas.que vendiam balas e do~es na 

.Roooviê'n"ia, atestavam qLle isto pra mui to comum em famil ias 

que trabalhavam como diaristas nas áreas rurais na perife

ria da cidade, especialmente nas per10dos de entresoafra. 

As m&es logo descobriam que conseguiam um rendimento muito 

maior com o comércio através das filhas, do que empregan

do-se como domésticas ou tentando viver de costuras e ou

tros trabalhos manuais. Lá isto era feito com bastante or

ganiza~~o e sob intensa vigiléncia. Inicialmente iam várias 

m~es vigiarem suas filhas, pouco a pouco uma ficava respon

sável por todas as meninas e especialmente por sua "produ-O 

tividade". Em alguns casos a exigência era t~o feroz, po

dendo chegar até ao castigo fisico em caso de burla, que as 

educadoras tinham Que caqar às m~es para poderem fazer al

guma atividade de reçrea~~o com as meninas ou para poderem 

simplesmente conversar com elas. 

No finnJ da entrevista Mara faz uma ~spécie de 
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lIexercicio de Çjt::-nerali7.aç~o": 

"Eu aC/Kj a seguinte: às vez as pessoa chega~ 
ve um men.ino na rua, saiu de casa porque 
Quer. PorqUê? muitos saem de casa por sa.fade
zu também~ né? E muitos n~o~ muitos sai de 
casa DOrQUe. em casa .. \'1é o pai que n:3'o ganha 
um salário fixo prá bancar eles~ ai fica 
passando fome dentro de casa, eles v::Co prá 
rua prá ver se acha o melhor- prá eles comer p 

prá ver se cheCld na rua tem um p~o prá co
mer, alguma coisa prá. co:ner, e é o piorp é o 
pior, Também muitos deles vê os irm~o pas
sando fome" tentam ir na rua vender urtl dQce 
e vê aquelas malandraqem toda da rua, e fica 
na rua. n~o vai nem em casa mais. E a m~e já 
fica desesperada, essas coisa toda ••• G pai 
come~a a,.,. às vez muitos sai pá rua porque, 
o DAi nJ.(o Quer ver a famil ia paSSéll'"" TOrn&, 
separa da mf'1e. a m~C? arruma outro hO.71e, o 
nome fica espancando filho dentro de cas~, 

aaroto s2i orá rua desesperadamen~e, porque 
tava apanhando pelo um padastro ... , Tem mui
tos meio disso" dele sair de casa. Vai embo
rês. .. deDois n&o Quer v01 tai- mais prá casa., 
Muitas das \/ez fica desesperado, vê os ir
m&L1zinho pequeno tudo passar fome e vai em
bora prá n~o ver essas coisa e':.ambém prá 
E..."'le se proteger ele taMbém, pr,j ele n~o pas
sar fome também .... " 

Inicialmente ela parece colocar a quest~D do de-

seJo de liberd3de e aventura, rotulando-o como "safadeza" , 

coerentemente com o tom "lIlol~alistall de seu discurso de for-

ma geral. Em seguida el~ enumera as diversas motivaçbes que 

encontrei também em outras entrevistas: fome/car@ncia só-

cio-econOmica familiar» instabilidade da situa~~o emprega-

t1ci2( do pai como o "pl'-ovedor" da fami1 ia e a violéncia do-

méstica. Destaca-se ai a figura do padrasto. s1mbolo n~o 

apens& de crueldade~ mas de uma violência especialmente in-

justa~ uma vez que n~o teria no la~o do sangue sua legiti-

ma~~o, ,3.1 ém de? ~5r.o> cons; ti tu.!. r numa espécie de "usurpador 11 do 

lugar de pai. Ela aponta também para a "desagrs·gaç:i1o" da 
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familia motivada pela miséria. 

E interessante o uso insistente que ela faz do 

termo udesesperada(o)", possivelmente indicando como suas 

hip6teses e generaliza~hes estariam próximas de sua própria 

história. Mara descreve também a ida para a rua como uma 

espécie de miQra~.o cara um Eldorado ilusório onde as pos-

sibilidades de vencer a fome da casa seriam maiores. Finál-

mente ela indica a impotência diante da fome, especialmente 

dos irm.os e irm.s ffienores, como uma possival motivaç~o pa-

ra que os maior-es fossem saindo de casa para "aliviar" o 

c;>rçamE'nto fami I iar e se "proteqer" dê.~ miséria. 

Mara resume com bastante fidelidade boa parte das 

lOotiva<;eJes da "tl~ajet6ria" para a rua de muitos ffil?nin05 e 

meninas. Ela apenas deixa de enfatizar o apelo à liberdade 

e à aventura, que a rua representa. Pelo que se pode apre-

ender do conjunto das entrevistas entretanto, este n.o é 

desprezível e se combina com os demais fatores. 

A HTrajetória" de Maríl ia -

Marilia tinha 15 anos quando a entrevistei, tra-

balhava como doméstica há cerca de uma semana e vivia na-

quele momento um processo de ruptura com a vida na rua: 

UAh eu "ficava aS5.im n~quela, ia pra rua e 
voltava pra casa ...... (, •• ) até os 1.5 anos ...... 
ai "fui saindo ...... u 
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Em nossa entrevista, este processo se manifesta 

muitas vezes como uma espécie de ten5~o dialética, em fun-

;~o da presen;a e participa~~o de Dandara. Esta possuia uma 

trajetória diferente e aparteava quase sempre, refon;ando 

lembran;as que Marilia parecia desejar deixar para tràs. 

Mara representava para Marilia uma espécie de mo-

delo de saida da rua ãltravés da aS!:iÍsténcia, qLle caraci:eri-

zava a trajetória de volta para a "casa" pela dependência. 

Marilia apele isto a sua saida "autÓnoma". A casa como valor 

incluiria para ela, também um processo de conquista: 

" E por isso que a gente 
música: 'Sai da rua, arrumei 
parte é minha. Aquela música 
cantou.~ .. u 

canta.mo aquela 
uma casa' ~ Esta 

qUE" a gente 

-A !'tara também saiu da rua e arn.lmou lima: ca-
sa,. ... 

"Mas n:to foi a 
1 ha!" 

que me deu n~o minha .,i-

-Quem te deu a casa? 

"Eu mermo tia, eu trabalhava!" 

Antes de ir morar em Niterói, Marilia contou que 

havia morado em Campos com a avó paterna, sem esclarecer a 

raz~o. Ela vai apresentando sua familia ou melhor sua cons-

telaç~o familiar num crescen~o de complexidade de uni~es e 

la;os desfeitos e refeitos envclvidos pela "atmosfera" da 

pobreza. A certa altura parece que até ela mesma se perde 

no emaranhado das relaçf.-s, percebendo-se como um peso a 

mais na orçamento: 

"Tenho pa:i., m~e. NF..?U pai mora no Titiocaj1 
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minha mgre mora lá no Gradim ..... Niterói tam
bém. (" •• ) Nas o meu pai ••• a gente n~o se 
damos, por causa da minha madrasta. Agora a 
minha m~e, eu se dou com ela ••• u 

-[; ai, por que" voei? n~o ficOLl com ela? 

UAn, porque eu n~o quero ••• Já basta as mi
nhas irm[:(s que mora tudo com ela, vou ficar 
mais um?!N 

-Vocé tem muitas irm't-ts? 

"Tenho 5 i rmgr. Uma tá em Campos, 4 tá com 
ela. A mais noVei ... a Verdnica, ela tava com 
meu pai, ai meu pai botou ela pra fora de 
casa. Sabe quanto que ela tinha, quantos 
anos? Elü. fez 1.1 ano já. Ela tava com 1.0 
ano. Ai mandaram ela pra Campos ••• , ela tá 
lá com a minha tia. Eu tenho fami1ia lá ••• 
tenho fam!l ia em Cci>~ias... Agora, n~o sei 
onde que eles fica. a pai da minha m~e, ele 
mora par aqui em Ccu:ias~ Ainda tem o.... ele 
é meu tio né?" 

"é meu aVÓ" Entt/o! Nas quando arruma as
sim ••• outro, outra avó, ent~o é madrasta da 
minha m~e né? E os filho da madrasta dei mi
nha m2Xe li é o qu.e? E tio né? Ent~o! U 

--I-H \~océ,,;.. ~ saiu f vocé ta\"aO na rua, te pega
ram, vocé foi lá pro Certrim em Niterói."" 

UFiquei um tempo lá, minha m~e me tirou ••• 
Tava com 10 ano .. N:Jto, tava com 9 ano. Ai me 
tirou ••• Ai eu fiz ••• 1.0 anos. Fui passar 
uns dia na casa do meu peii, ai meu pai n~o 

deixou eu \"01 tar pra casa da minha mlte. Ai 
chegou lá, minha madrasta come~ou a ficar 
falando, ai meu pai me botou lá dentro. Por 
isso que eu n:tJo gosto dele, tenho raiva de
le~ ele me botou de novo no Certrim! Ai 
quando eu ia de novo no Certrim, eu tinha 
°fazido 11 anos lá dentro ••• Ai eu fugia e 
vol tava, "fugia e vol tava. Ai eu -fiquei co
nhecendo as menina ••• , uma menina, uma meni
na chamada Regina, que eu nem sabia o que 
era a rua, ela foi e me contou. Ela disse: 
"Hari1 ia voamo fugir da. qui !" Ai eu fugi ••• 
Nas ela falou pra mim que tinha casa ••• , que 
eu ia fic.:a,.- la na casa dela. Tia, eu tava 
com 1.1. anos! Quando eu cheguei lá, nÓs fica
mo na ru=<,. eu fa.lrli: NRegina cade tua casa?" 
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Ela falou assim: "Pêra ai, que n~o sei o 
que ••• " Guando eu fui ver, ela n:to tinha ca
sa nenhuma, eu tive que ficar na rua com 
ela!" 

Na familia de Marilia, assim como na maioria das 

familias dos adolescentes que entrevistei, as uniljes s~a 

livres e consensuais, os la;os culturais e de sangue se in-

terpenetram. As uni~es parecem frágeis configurando uma 

constelac;:titfo com vários "pólos" de força e significar;~o do 

ponto de vista da forma~~o da identidade destas crianças e 

adolescentes e das suas eventuais trajetórias para a vida 

nas ruas. Talvez deste ponto de vista, o "centramentcl" ge-

ralmente apontado na figura da ~~e pudesse ser relativiza-

do. A estrutura familiar parece se assemelhar mais com um~ 

ccm.5tela~titfo multipolar do que unipolar centrada na figura 

materna. 

Quando pey-'guntf;.'i pela primeira vez por que ela 

saira de casa, Marilia apresentou o fato como algo natural, 

de quC?m vai na esqLlina e voI ta: "Saindo ué •• .,". Dandara in-

terveio porém, quase repetindo a letra da música que elas 

compuseram durante a Oficina de Música do Encontro e apli-

cando-a à amiga: "Saiu porque arrumou um namorado, ai arru·-

mau uma casa .... ". Marilia porém a corrige: 

"'N!/o . ., eu n~o sai com ele, né. Fui parar no 
colégio intel-no, mf:? perdi ••• " 

A trajet6ria de Marilia mostra como uma situaç~o 

de pobreza familiar, que leva à busca da sobrevivência ou à 

complementa;~o do orçamento através de atividades na rua, 
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sem o rompimento do vinculo com a casa E a fam1lia, após a 

institucionaliza~~os pode terminar conduzindo paulatinamen-

te à "Opc;:~o" pela t-ua. Vai e dizer entretanto, que o ficar 

rI.a rua como estratégia de sobrevivência e até de lazer, era 

provavelmente bem anterior a isso, uma vez que ela já fora 

intf~l~nada antes como "perambulante". 

Aparentemente Marília n~o consid~ra este 
. 

momento 

an tc?rior, quando "perambLll ava" a tê tardE~ da noi t.e OLI ia e 

voltava para casa, mas ficava a maior parte do tempo na 

rua, propriamente uma vi\~ncia de rua. Para ela, sua traje-

t6ria para a condiç~o da r~a s6 se configuraria mais tarde, 

a partir de sua última fuga do internato, ai sim, a rua te-

ria sido uma "0pC;~OIJ. 

o "esquema" casou-mudou Oll arranjou um namorado e 

uma casa parece e>:pressar fundctmentalmen'l:e Llffi modelo, lJma 

vez que n~o eorresponde" à história de nenhuma das duas. In-

teressa aqui observar que a trajetOria da menina para a rua 

está também m~rcada pela quest~o da sexualidade~ seja pela 

associa~~o eom a inicia~~o sexual: H ••• me perdi ••• H
, seja 

pela alus~D ao modelo inscrito em seu imaginário sócio-cul-

tural: o sair de casa condicionado à existência de um namo-

nado/homem. que, "c:onsequ"en temEm te" 1 he propore ionará outra 

ca-sB .•• Idealmente. a menina estaria na rua apenas em 

"transitoU da casa de sua fam1lia para a casa de seu Mo-" 
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Na história familiar de Marilia a figura paterna 

aparece como a de um vil~o, o que expulsa a irm~ de casa. 

Depois acontece com ela um episódio semelhante, quando o 

pai a interna, confirmando seu papel de vil~o: o pai afasta 

a filha da m~e e de si mesmo, internando-a. Ela apresenta a 

madrasta como a motivadora da sua rejei~~o pelo pai, mas 

n~o esclarece a arqumentai~o da madrasta. E de se supor que 

nem Marilia e em parte, nem a familia, "eram donas do dés

tino dela". as "op<;/.'Jes" disponiveis, c\lém de perpassadas 

pela condiç;g{o de vida, o eram também pelas novas "estrelas" 

integradas à constela~~o familiar. (como a madrasta por 

~xemplo). onde ela n~o tinha "nem voz nem voto". 

N~o fica claro no relato sobre a desinternaç~o, 

reinterna<;~D e sucessivas fugas e voltas, o papel efetiva

mente assumido pela m~e. A imagem da m~e como "esteio" de 

carinho ou como "salvaG~o" da interna~~o é reiterada também 

em outras pAsSaqens. a m~e é percebida como "aiiada" contra 

todas as injusti<;as. Entretanto, como neste aspecto a fala 

é truncada, caberia indagar até onde a história seria parte 

de sua fantasia e necessidade de reconhecer aliados que pu

dessem se constituir em figuras de identificaç:l3.o. Em todo 

caso, pude confirmar depois com os educadores de rua que a 

acompanhavam, a boa rela;~o que ela tinha com a m~e, com 

quem voltou a morar a partir do nascimento de seu filho no 

inicio de 1991. Desde ent~o n~o tivemos mais noticias dela. 

Cabe ainda ressaltar, a significativa referência 
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às idades. Aparentemente, isso se deve n~o apenas aos par~-

metros institucionais, em que a idade implica muitas vezes 

em mudan~as de um internato para outro, como ela explica na' 

entrevista. A idade talvez lhe proporcionasse também uma 

medida dos degraus rumo a.liberdade e auto-determina~~o,se-

ja na prática, seja legalmente. 

Uma vez afastada da familia e sobrevivendo por 

sua própria conta e risco na rua aos 11 anos, Marilia afir-

ma que além de conseguir algum dinheiro como camelO, também 

roubava roupas para revend~?r e "completar o orc;;amento". 

Neste periodo ela ~assa a morar de aluguel, inicialmente no 

subúrbio de Nova Campina e mais tarde numa favela no Catum-

bi: 

"Ficava na rua .. Ai eu morava lá em Nova Cam
pina, a senhora já ouviu falar? .... ., Ah, um 
lugar longe. E uma flOra de viagem até lá .. (., 
•• ) Tem um negócio assim ...... é uma estrada! 
Meu Deus! Parece até que tá viajando tudo .. 
Ai eu paQava aluguel tia, eu pagava à Vilma .. 
.... Nessa casa que eu morava aqui na cidade, 
eu pagava aluguel ..... Agora a minha n~o é uma 
casa, é um barraco .. Has por eu mesmo eu n~o 

pago luz, pago poste, paga nada. Agua tem 
que apanhar lá embaixo, né, mas pelo menos 
eu ntlo paGo luz .. Nas eu vou arrumar uma casa 
pra mim ..... Eu vou arrumar uma casa prá mim 
aluQar ..... " 

A condii_o da moradia de Marilia no centro é a 

das áreas mais miseráveis das favelas, sem água ou esgoto, 

luz através de "gato" e provavelmente a constr.ui~o era de 

madeira. A casa é retratada em outros momentos como um "es-

pa~o seguro", onde se pode deixar as coisas sem ~reocupai~o 

com a possibilidade de roubo. 
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Ela n~o se refere a quaisquer caracteristicas do 

lugar ou da mo,.-adia, n~o fala como se \"ivesse lá, mas ape-

nas ficasse lá de vez em quando. Fica,.- em uma casa ou ba,.--

,.-aco é identificado com o mo,.-a,.-, estabelecido por limites 

fisicos, ,.-econhecidos como tal pela sociedade. Talvez pOI'" 

isso ela depois insista na quest.o do aluquel. como uma es-

pécie de leqitimac::~n ri;:. mnrArii.a. Na rua .. se fica, n~o se 

mora, mesmo que ai se fique a maio,.- pa,.-te do tempo ••• 

Dandara: a Casa, a Rua e a Fam!.l iá 

Dandara tinha apenas 14 anos quando a ent,.-evis-

tei. Ela vivia na ,.-ua desde os 5 anos com a m~e ~ os i,.--

m~os, irm~s e um sob,.-inho. Embo,.-a fique na ,.-ua a maio,.- pa,.--

te do tempo, a referência de moradia continua sendo a casa 

em Santa C,.-uz. Danda,.-a e sua fami 1 i-a ge,.-almente do,.-mem du-

,.-ante a semana na ,.-ua e voltam pa,.-a a casa nos finais de 

semana, semp,.-e que é possivel: 

NPor causa de Que~ a passagem do Ônibus que 
a aente peaa~ Que é direto daqui em Santa 
Cruz~ é Cr$6B e ••• n~o dá pra gente ir todo 
dia! Que a Dente n~o.~. n~o é todo dia que é 
dia bom de vender bolsa, igual essa semana, 
essa semana a aente n~o vendeu bolsa nenhu
ma. ~i a aente teve Que ficar... com bolsa 
enc&lhada debaixo da marquise, esperar ••• 
ver como é que ia ficar né. Has n~o melhorou 
nada ••• " 

A manuteni~O da casa, mesmo conside,.-ando a dis-

t~ncia'e o p"-e~o da passagem. revela-se importante, espe-

cialmente quando s~o necessários cuidados com a saúde even-
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tualmente incompativeis com o dormir na rua. Na época da 

entrevista por exemplo, uma irma de Dandara estava doente~ 

com erisipela. exigindo uma série de cuidados. A m~e estava 

entao ficando temporariamente em casa para cuidar dela~ en-

Quanto o resto da familia, continuava vendendo bolsas no 

Largo da Carioca e levando o produto da venda para casa nos 

finais de semana OLI entregando à m~E>, quando esta "descia" 

para buscar. 

Em outubro de 1991, cassado mais de um ano de 

nossa entrevista, tive a oportunidade de ir lá com ela. Le-

vei-a com a m~e e um dos irm~os pequenos, quando ela saiu 

do hospital após ter tido sua filha. O lugar fica de fato 

muito afastado até do centro de Santa Cruz. A disposit;~o 

das casas, a qualidade das constru~~es e o arruamento indi-

cam tratar-se de um conjunta habitacion~l para populaçbes 

de baixa r"enda que foi ocupado pelos atuais moradores. Es-

tavam em andamento obras de urbani'Z.a~o e saneamento da' 

prefeitura, A entrada, asfaltada, tinha vários "que bra-mo-

las" ""feitos pelos meninos~ pra fugir mais 'fácil da policia 

qUé,ndO entram com o cambf..tr~o ••• ", como me explicaram. 

Há m~itas escolas públicas pr6ximas e até dois 

CIEP-s, mas Dandara e sua m~e dissen:Hll que tais escolas vi-

viam com falta de crofessores e problemas de manuten~~o. Há 

também um Posto de Saúde numa espécie de pra~a central. 

, Na aaioria das favelas ou conjuntos habit2ci~nais para populaç~es de baixa renda, os iüradores re
ferel-se aos traficantes locais, Que s~o e:!! geral jovens, co/:'o "os meninos", 
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Dandara comentou que n~o confiava nem nos profissionais, 

nem no atendimento do Posto, dando a entender que este fun-

cionava muito precariamente. 

Dandara nasceu no Rio, em Realengo. Seus pais es-

tavam separados há bastante tempo e sua m~e vivia com seu 

padrasto, que vendia raizes e ervas medicinais no Largo da 

Carioca. Seu pai trabalhava no Cemitério do Caju, morando 

-numa favela vizinha ao cemitério. S~o ao todo -8 irm~os e 

irm~s por parte de m~e, fruto de três uni~es diferentes. A 

m~e administra a subsistência do g~upo familiar, aparente-

mente sem qualquer auxilio dos pais das crian~as. 

"Ah meu pai tá por ai! Eu n~o gosto do meu 
pai n~o, tia. Neu pai é ••• separado da minha 
m~e. Eu era pequena, quando ele brigou com d 

minha m~e,," 

Naril ia comenta que ql!ando os pais abandonc.,m 
as m~€'s, as f ilhas f i cam re \/0 1 tadaz. El! pe r-o. 
gunto a DancJara por qu€': 

"Porque ele bate na nossa m~e, a gente n~o 
gosta .. Ele bateu na minha m~e, minha m1te fi-o 
cou com poblema na vista (ela é cega de um 
olho) , mas ela en>:erga, mas ela tem um po
blema na vi9ta .. Ai depois daquilo ali eu fi
quei revoltada, ai quando ele ia prá 1~, pá 
ver ela, ia pá favela ver ela, ai ele ia pro 
botequim tomar, beber cerv .... beber cachaça 
e fica\/a lá sentado bebendo cacha~a. Teve um 
tiia que eu falei pra minha m~e que eu n~o 

gostava dele, ai meu irm~o mais velho me 1e-
.vou lá no colo, mandou eu dar ben~a a ele. 
Na hora que eu fui dar a "bença N a ele, ele 
deu a m~o assim, eu fui cuspi na cara dele. 
Ai nunca mais eu vi .... ~o, no dia dos pais 
também fomo lá ••• , no Caju, ele me bateu no 
ponto do Ônibus ••• Ai agora eu n~o gosto 
mais dele n~o." 

-Ni"tS por que é que: ele batel! em voc:é? 

"Ele batia em mim porque ele n~o gostava de 
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mim. Ele nfto gostava de mim. Eu n~o sou nem 
resistrada no nome dele, sou no nome da mi
nha mãe! Ai. minha m~e foi e me resistrou.," 

A familia de Dandaraé bastante centralizada na 

tigl,.lra da m~e. O pai é "rechac;ado" por sua viol~ncia, n~o 

apenas pela m~e, mas por toda a fam1lia. As atitudes do pai 

provocariam revolta, especialmente nas filhas, talvez S"ina-

1 i zando para LIma certa sol ida r iedade feminina. Embora hcij 21 

três pais na familia, s6 é real;ado o lado negativo de um 

deles, os outros sequer s~o aqui caracterizados como pais 

Olt padi~astos, como se fossem ~penas "donos da semente dos 

outros filhos" ••. Apesar das atitudes do pai, Dandara sug~-

re que haveria uma expectativa tultural na familia de que 

ela gostasse dele e o aceitasse, contra a qual ela se rebe-

la também. Ao contar sobre sua rejei;~o pessoal ao pai, 

Dandara registra a extens~o das atitudes do pai para com 

ela, expressos tanto na falta do vinculo efetivo, que mate-

rializaria o afetivo, através do registro civil~ quanto no 

espancamento, ainda por ci~a público. Simbolicamente, con·-

firmar-se-ia assim a "rejei;~o pública" pela filha já antes 

configurada no fato de n~o tê-la registrado no seu nome. 

A trajetória de Dandara e sua família para a rua, 

concretiza uma 'estratégia de sobrevivência, a partir da 

inicia;~o da irm~ mais velha, que experimenta primeiro esta 

'possibilidade: 

" .... IH minha irm~, minha ,irm21 vinha... pra 
pra cidade né, minha irm~ sai.a de lá e ia pá 
cidade - minha irm2l é mais velha do que eu 
agora. Ela ia pá cir.:/,.1de, ia ela e as colega 
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dela, pá cidade, e roubava. Ai teve UI» dia 
que ela dormiu lá no Bola Preta, que lá ti
nha lugar de dormir, dormiu lá na Bola Pre
ta, ai. ela 'falou assim: '~e, vamo lá p.á ci
dade, a senhora vende bolsa lá.' Ai ••• como 
é ••• ai minha m'tle ficou boba, minha m'Z::e des
ceu, minha m~e tava com o maior barrig~o, 

estav'a esperando neném. Ai, minha m't1e \"eio 
pra rua ••• ·até hoje tá ai! Nasceu meu irm~o, 
meu irm~o tá grande, tá ai na rua. H 

o contexto indica que a vinda da irm~ mais velha 

inicialmente é intermitente, ela vai e volta, até que fica 

e dorme algumas vezes. Depois disso ela prop~e a "migrai~o 

familiar" para o centro da cidade. A rua como estratégia de 

sobrevivência familiar conjuga.r-ia o roubo e a mendic~ncia 

com a atividade de camelO, provavelmente tendo passado pou-

co a pouco a complementar indiretamente o orçamento com a 

assistência n~o-governamental. Como na agricultura de sub-

sistência, quanto mais elementos da familia engajados nas 

atividades de subsistência do ~rupo familiar, melhor ela se 

desenvolve e adquire consistência. Talvez esta interpreta-

t;~O aLlldlit:? a compreens~o do "convite" da irrn~ mais vL:>lha' 

ao resto da 'fami I ia par'a a "migrac;:~ol/, para dormir e traba-

lhar na rua. Obviamente, na base dessa "trajetória" figura 

a falta de oportunidades de sobrevivência no local de ori-

gem e a distancia da moradia conjugada ao pre;o do trans-

porte. 

ConsideraçÔes Adicionais sobre as Familias -

Durante a pesquisa de campo, a quest~o da familia 

sempre me parece~ importante. Havia o pressuposto de q~e 
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estas familias viviam num contexto de extrema pobreza e 

eram centradas na figura materna, sendo a figura paterna 

via de regra ausente (ver Ribeiro, 1987, p.37). Esperava 

encontrar nas histórias familiares de meus entrevistados o 

aprofundamento destas hip~teses, na perspectiva de delimi

tar Llm esbol;o de estrutura familiar' "padr~o". PenSi:lVa poder 

desta forma compreender melhor o contexto e talvez as moti

val;~es mais profundas de seus comportamentos e de suas 

11 traj etór ias para i:\ rua 11 • 

No processo de análise do material de campo, en

tretanto, ficou deEje logo patente a limita~~o do material 

colhido à respeito, impossibilitando inferências mais gene

ralizantes. Ainda assim, vale ressaltar o fato de que entre 

os dez meninos que participaram das entrevistas, três afir

maram que passaram a viver com'o pai após a separaç~o do 

casal. Praticamente todos s~o filhos de pais separados e 

suas familias se reestruturaram em torno de um dos cOnju

ges, geralmente Junto a novos companheiros e eventualmente 

outros filhos, fruto da nova uni~o. Algumas familias pare

cem se apresentar como constelaç,tJes mui tipolé:tres, como as 

de Luiz e Marilia, por exemplo. 

Diversas histórias d~o conta da interferência, 

muitas vezes negativa e até violenta, dos padn:r.stos e ma

drastas. E comum a referência c1S f iguras do pai, do padras

to, da m~e ou da madrasta, relacionando-as a motivai~O ini

cial, explicita ou n~o~ da tn:detória pan':l a rua. 
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Além ',i isso, encontrei históric'\s que parE~cem ser' 

"espelhadas": a alguns meninos a m~e ou a madrasta foi o 

elemento desai. "ador do lar responsável por sua ida para a 

rua; para algLlIi.«,s meninas. este "lugar" é ocupado pelo pai 

ou pelo padrasto. Dessa forma, além do material ser insufi-

ciente para uma análise mais conclusiva, a ~uest~o ficou 

também em aberto em funç~o deste poss1vel "aspel ham~\nto". 

Ngco era viável esboçar um " padr::\to" das familias destES ado-' 

lescentes e o contexto de motivaçbes que estas pudessem 

oferecer para uma melhor compreens~o do porqu@ eles muitas 

vezes as dei ;,:am. 

F i na 1 men te, {Xl iS:r pad rGS tos fi m~es e mad ras t:as , 

podem ser considerados também como figuras-slmbo.7.o, 

do ponte de vista psicelógice,'quanto socialmente~ dentro 

da constelaç~o familiar. Eles se constituiriam portanto~ em 

"figuras boas para pensar", como assinala Lévi-StraLl5s 

(1969), merecendo estudos mais abrangentes e profundos, que 

infelizmente escapam às possibilidades deste trabalho. 

Elba: casa x rua -

Elba tinha 20 anos quando participou do Encontro 

de Meninas e vivia na rua desde os 6 anos. Ela nascera no 

morro da Formiga na Tijuca e seu pai trabalhava como por-

teiro em um prédio próximo à Prac;a Saens Pena. Elba quase 

n~o chegara a morar na Tij uca, tendo, ainda mui to nC:'va, S i.", -.. 
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mudado para uma favela em Santa Cruz, de onde depois sairia 

para viver na rua. 

Embora viva há tanto tempo na rua, a moradia na 

favela é ainda uma referência forte e presente. Este vincu-

lo é confirmado em seu discurso, tanto nas relaçbes de ami-

zade vivenciadas na rua, como em suas referências à crimi-

nalidade e aos traficantes da favela. No depoimento dado a 

Sérgio Goldemberg para o video NAs Henina5: do Rio", .este 

~he pergunt~ se n~o sente falta do resto da familia que ra-

ramente vê e ela responde: 

"Eu sinto~ mas CJ que que eu vou 'fazer? Eu 
sinto mas n~o posso "fazer nada~ n~D gosto de 
'ficar l~. O, sabe porque que eu n~o gosto de 
ficar lá? Lá é uma favela, essa favela t:em 
uma pá de bandido~ eles 5~0 ruim ~ t~ssa~ D 

dono é ••• é bonzinho~ mas o resto ••• o 

8.-0 dono do qué? 

"0 dono d.a favela~ o dono da "favela assim, 
ele n~o é dono da "favela, mas agora que ele 
botou uma Boca-de-Fumo lá, ele se torna dono 
da favela. Ai ele é bonzinho~ mas os pequ.e
nininhos, fica tudo assim, cheio de marra~ 

assim querendo bater, nos Dutros ••• Ai, cada 
dia fica morrendo um, é ••• eles vai e espan
ca as garotas de 1~, que a~ garotas n~o qui
ser sair com eles, eles quer dar tiro. Eu 
n~o vou ficar lá n~o! Aí eu n~o rico lá." 

Explicita-se ent~o, mais claramente, o conte:·:to 

de violência vivido na favela, que,' como já assinalado an-

tes, contribui pal~a a "expuls§"o" destas crianc;as e jovens 

para a vida nas ruas. Observe-se também, em particular, a 

Y i véncia das meninaS", nE"~ste con te>:to, ne 1 a a se:·:u:;õ\ 1 id,-::1e se 

afigura como um dos determinantes fundamentais. O ser meni-
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na-mulher é vivido sob a égide da cultura machista e da 

violência arbitrária dos jovens traficantes na favela (Za-

luar, 1990). 

A moradia distante do "ponto" em que as criõ;'\nças 

se fixam na rua, parece ser também uma constante entre 

eles. Ess~ dist~ncia provavelmente assegura mais liberdade 

para a utiliza;~o de estratégias variadas de sobr~vivência, 

. incluindo aquelas que provavelmente n~o seriam bem vistas 

ou aceitas segundo as regras da "casa" e da favela. Neste 

sentido, a necessidade de ficar na rua, seria fun~~o n~o 

~penas da distancia e do custo do transporte diário para 

casa, mas também do desejo e mesmo necessidade d~ distan-

ciar-se do controle da ~. 

A rela~~o de Elba com a m~e parece ser mais flui-

da e menos importante q~e com o pai; Este, sendo porteiro 

na área onde ela costuma ficar, tem condi;bes de oferecer-

lhe um abrigo eventual com oportunidade para o descanso, 

banho e comida, o que no entanto, ela n~o considera uma ca-

5a. 

A trajetória de Elba para a rua vem marcada pela 

situa~~D de priva;~o sócio-econômica familiar associada ao 

desejo de integra~~o social via consumo: 

-'E por ql.le você saiu de casa? 

NAh! Porque na minha casa era 
N~o tem nem ••• comida direito! 
m~e tem 10 filhos. 4 menina e 

muito 
( , .. ) 

seis 

ruim. 
Minha 

menino, 
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mas sÓ que a minha m~e." ela... cria :3 ne
to ••• da minha irm~, filho da minha irml:J. ..... " 

-Era rllim .só porque n~o tinha comida ou ti
nha mais alguma coisa? 

NAh! Porque eu n~o tinha ••• que eu n~o tinha 
nada de bom lá, nl:J.o tinha nada! ~o tinha 
nem roupa pra colocar direito! Ai nossas co
lega andava arrumada, eu n~o tinha dinheiro 
~ comprar, eu rui prá rua ••• H 

No depoimento dado para o video, ela acrescenta 

mais detalhes a esta trajetória: 

H ••• Ai quando eu tinha ••• 6 anos de idade 
assim, ai eu vim pá rua. Eu gostava muito de 
~icar em casa, ai ••• me deu uma revolta em 
casa, de repente assim, ai eu rui pá rua)' 
ai ••• eu já tinha umas colega já que qu~ era 
da Y ua ...... Ai eu 'fui pá rua, ai eu fiquei com 
uma mot;a, de idade ••• ai ela ficou me crian
do até .... assim, 9 .... 10 ano. Ai depois eli 

comecei a ficar sozinha, nunca mais procurei 
a moç.a...... Andando sozinha na rua... Ai depo
is eu rui ••• crescendo .... ai fiz.... assim" 
12, 13 ano, ai nunca ia em casa, ficava só 
na rua .... ( •• ~) levando minha vida só na 
rua. " 

Elba inicia bem cedo sua "carreir'a" rl<::\ rua, con-' 

tando desde o inicio com algumas referências afetivas, co-

legas que já haviam fE.üto aquela "passagem", como os demais 

adolescentes entrevistados. Para ela entretanto, estas re-

la;~es afetivas na rua revestem-se de uma importência espe-

cia1, enfatizada diversas vezes em nossa entrevista. A ex-

pre~~5~0 "revolta"', utilizada por ela corri "expl:i.ca~~o últi-

ma" para sua saida de casa, poderia ser relaciohada ao de-

pcimento anterior, indicando um sentimento de indigna~&o 

diante de sua condi~~D de vida pessoal e familiar, em que 

n~o vislumbrava pD5Sibilid~de5 de supera~~o. o "abandono" 
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da casa e da familia poderia ent~o significar também o 

abandono dessa falta de perspectivas~ A rua prometia, ainda 

que ilusoriamente, um mundo com menos miséria e mais alter-" 

nativas de consumo e aventura. 

Durante o proces!30/Encontro~ Elba n~o revelou nem 

sua verdadeira idade, nem o fato de já ter ent~o um filho 

de 3 anos, temendo ser impedida de participar do evento, 

uma vez que este se destinava prioritariamente a meninas 

menores de idade. Somente na entrevista feita na rua para o 

vide0 6
, ela contou a história de sua maternidade, fruto de 

um relacionamento ~ivido na rua. O pai de seu filho Gstava 

preso desde os 17 anos, condenado pelo roubo de um re16gio. 

O filho de Elba ficava parte do tempo com sua m~e 

em Santa Cruz e parte com ela na rua. ~lba contou também 

que n~o pudera registrar o filho, pois era menor de idade. 

Esta situa~~o é bastante comum nos casos de gravidez na 

adolescência, caracterizando de certa forma o constrangi-

menta legal a que estas jovens est~o submetidas. Além de 

geralmente n~o contarem cem uma assistência especializada 

durante a gravidez e o parto, est.o impedidas legalmente de 

registrar seus filhos, dependendo dos pais para isso. Se 

este~ faltarem, a criança pode até ficar sem existência le-

9al, como que materializando o descaso da~ autoridades e da 

sociedade para com elas e consumando sua marginalizaç~o. 

b Ap6s o Encontro, algulas das meninas-participantes foram nova~ente entrevistadas no local cede fi
cavae na rua. 
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Durante o Encontro chegamos a desconfiar de que 

Elba estivesse grávida, porém ela s6 o admitiu mais tarde 

na entrevista na rua. O pai era seu namorado na época do 

Encontro. Ele havia trabalhado como servente no Metró, po-

rém já estava desmpregado há bastante tempo e, desde ent~o 

passara a viver na rua como ela. Soubemos ent~o que Elba 

havia IItirado" a crianc;a ap6s o terceiro mês de gestat;~o= 

"Tire.i n~o, n~o nem eu que 'fui qUE' tir0i, 
foi ele que tirou." (ela reft?re-se a e~~t.e 

namol~ado) "Poi ele, porque ele me dL.u muita 
porrada ••• me deu paulada, ai eu... passei 
mal, quando foi ••• ai eu desmaiei, ql.1ano'o 
foi no outro dia"eu começei a sentir dor no 
corpo todo, fui pro hospital. Ai eu perdi." 

Assim a imagem idílica explicitada por Elba sobre 

este namoro durante o Encontro se esvaneceu, cedendo lugar 

a uma hist6ria de violência e ciúme que r~dunda num aborto. 

A crueza do relato dispensa mais comentárips. 

fl História de Mário -

Mário tinha 18 anos quando nos conhecemos e eu o 

entrevistei. Ele vendia bottons no centro da cidade e mora-

va nu~a favela em Santa Cruz. Ele já havia vivido cerca de 

três anos na rua com a m~e e o irm~o mais novo: 

"Eu, eu... vim prá rua vender doce com a mi
nha m~e. Acho que eu tinha 6, 7 anos.. Por 
causa da dist8ncia a minha m~e ficava dor
mindo na rua comigo e com meu irm:Jo. E lCr;}o 
depois nasceu mais dois irmf!tos, comigo e 
meus irm:tos.· •• e .... " ( •.• ) "Ela dormia sem-
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pre e vo 1 til Vã prá. casa Tina 1 de semana.,. ~ em 
Santa Cruz. Nós morávamos em Santa Cruz, na 
época ••• E o meu tio já era metido no jo
go •• " no trá'fico, era vagabundo ••• é.... pe
riculoso ••• Ent~o eu ia sempre visitar ele 
na Ilha Grande, 'fazia conhecimentc.l. Ninha 
m~e conhecia muitas pessoas aqui no centre 
da cidade ••• " 

Foi notadamente dificil para Mário falar de seu 

"tempo dE'.' rua", o que à pl~incipio soa contradi tório com a 

postura de "orgulho da história de rua" que mê::\nifestara al-

gumas vezes durante o Encontro do Movimento Nacional de Me-

ninos e Meninas de Rua em Brasilia. Certa vez chegou a me 
( 

dizer que a maioria dos participantes do Encontro nunca ti-

nha sentido o frio e a chuva na hora de dormir na rua à 

noite, ao relento, embora estivessem ali falando disso .•• 

A trajet6ria de Mário para a rua vincula-se à 

condi~~o de sobrevivência fam~liar, incluindo a atividade 

de geraç~o de renda e a moradia distante como componentes 

do trabalhar e dormir, na rua. A refer0i1cia de moradi" ncva-

mente é a favela e n~o a rua. O fato de morar numa favela 

de subúrbio, como para outros meninos e meninas praticamen-

te determina o "dormir n~\ rue," e só vol tar para a casa nos 

finais ~e semana. 

Mário falou-me muito pouco sobre sua familia, 

além das referências à m~G~ aos irm~os e ao tio. Estas 61-

timas se relacionavam à que5t~o da violência e à "vida do 

crime": 

"Minha m~.1e trabalhava. Ela começou a descer 
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sempre prA cidade e eu n~o queria mais des
cer prá vender Q'oces, na época, ficava em 
casa, sozinho. Foi ai ,que eu me enturmei com 
o pessoal em Santa Cruz, e meu irm~D também. 
Só que o meu irm~o se enturmou depois que eu 
'fui preso, sabe." 

Aparentemente, com o inicio da adolescência tor-

na-se progressivamente menos interessante acompanhar a m~e 

no trabalho na rua. Mário prefere ent~o ficar em casa, na 

1av~la, colocando-se sob a influéncia crescente do ambiente 

e da atr':H;~o da "vida, do crime". E interessante observar 

aqui, que tanto a casa ou moradia na favela, quanto a rua, 

parecem ter contribuido significativamente para seu engaja-

menta na chõ,'Hnada "\lidE\ dD crime". Mais do que LIma ,<;dna, tal 

fato indicaria as raizes estruturais do problema, 

articula na verdade, e com ênfase crescente, com a vivência 

da exclus~o s6cio-econOmica, política e cultural dos jovens 

das classes pDpLllares~ seja na 'casa, seja na rua. 

COl1siderar;bes sobre a ExpreSS6:D uNeninos de Rua" 

menta econÓmi,co atin(Jp.m dt? forma e>:tremt~lmente des i Ç]I../a 1 as 

v'ári,é!S camiu.lc?s d2l populaç~o~ E( participE(f;:~o do menor nas 

atividades econdmicas começa muito cedaM (~,.,.) Nas cidade:.;,. 

m&?nihas e meninas das cal1k .. "'ldas ma is pobres :,;.:5(0 1 evados, por 

Sllc,"lS continqt~ncias de vida, a procurar, a trc:! vé!:; de real iza-

rendime~nto doméstico. (.,..) Em face das pressbes econômicas 

qL/i? Wl!m 501" rendo f SCJf:,l,.,..C:.~t:udo nos ld t imo!.:. anos f quando o de--
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semprego e a deterioraç.~o do salário real atingiram niw2is 

nunca \listos., as fam!l ias, em especial as cle renda mais 

bai>:a, tiveram de reformular suas estratégias de vida, seja 

reduzindo cada \'·ez mais o consumo., seja lanç.ando m~CJ do 

trabalho eventi...lal alI permam~nte da mulher e dos filhos." 

(Ribeiro da Silva, 1987, p.51). 

Verifica-se por um lado o quadro de degrada~~o 

progressiva das condi~ees de vida das familias de trabalha

dores cujos filhos Hacabam fazendo das ruas seu espaço de 

luta pela sobrevivéncia" (Ribei~o, 1987, p.35). Por outra 

lado, no chamada mercado de trabalho formal assiste-se à 

exploraç~o direta da m~o de obra juvenil e a quas~ inexis

tência de investimento social em .sua educa~~o-forma;~o, ba

rateando ainda mais seu custa para o empregador. 

As estatisticas indicam que os serviços sociais 

básicos, especialmente no que se refere à saúde e à educa

~~o, se mostram insuficientes para atender a estas crianças 

e adolescentes, levados desde a mais tenra idade a respon

sabiliiar-se pelo pr6prio sustento e desta forma a colabo-

rar no or~amento doméstico (Ribeiro da Silva, 1987, 

p.40-65). Acrescente-se a este quadro dramático, os altos 

indices de evas~o e repeténcia verificados no ensino de 

primeiro grau, concorrendo também com a perpetuaç~o desta 

situa~~o de marginaliza;~o s6cio-econOmica e cultural. De5-

. ta forma ~ o 11 pano de fundo 11 da charr .. :\da quest~o dos "meninos 

e meninas de rua" constrói-se a partir de um modelo social 
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e econOmico perverso e excludente~ que marginaliza boa par

te do futuro da naç~o de seus di rei tos funda(Tlf~n tais, de sue 

cidadania. 

o termo Mmenino$ e meninas de ruaM, foi gestado a 

partir de pesquisas sociológicas realizadas no final da dé

cada de 70 (Fischer Ferreira, 1979; Gon;alves, 1979) e re

fere-se Mexplicitamente Js crian~2s marginalizadas que n~o 

se encont ram internadas em ins t i tuiçbE..~S E' vi vem seu cot i-o 

diano nc:1S ruas deIS grand.<:?s cidades. Caracterizados como no 

1 imiar da del inquéncia E? c:omo prcn'enientes de fam! 1 Í<':I,S Pi::W-

periZc.1dc."1.s pelo processo de aCllmulaç~o cap.itcd ista, 0"5 meni

nos df-? rua teriam uma trajetória comlWl: o étbandono da f2wli-

1 ia e da escolc."1. em troC::c'::1 de uma \"ida em 'bandos' no espaço 

públ ico das rw,u;:; e das praças. Cont rar iamente c:'IO termo 'me

no r '.~ qlle se e>: pa nd i u na soe iedade a pa. rt i r do seu LISO j 1I-

ridico .• a express~o 'menl:no de rua I, gerada na a eaC'Jem i. c'? , 

acabou por ser incorporada '"' 1 i ngU(:1gem corrente, ganhc:t.ndo 

rapidamente os circulos da Igreja. Enquanto categoria foi 

também apropriélda pelo .. '.~parato of ieial que .• a partir dos 

Anos 80 .• começa a oferecer no ~mbito dc.1 própria Flmabem 

projetoS:.; ai tern"'1tú'oS !J,'.:t.ra. tais grupos de crianças~ O reco

nheci.mento desta 'nO\'8' c<.."I.tegoria até me!.,. mo pelos ónÇ}::1tos 

gow?rnamentais .indica a constataç~Ci da di\··é.~rsidade pre.s;ente 

no unú"erso de crianças e jovens or-iundos de feun!l i':l:3 po

bres e que, até o fiTial dos Anos 70? eram rf.:.~conhec:idos no 

pais e>:clusivamentf!:J como 'menores',," (Alvim ~< Valladares, 

1988, p. 18) • 
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Depreende-se das diversas histórias aqui expos

tas, que muitos destes jovens foram desde cedo orientados 

pelas familias, ou por sua condi~~o de vida, no sentido de 

buscarem estratégias de sbbrevivência. Geralmente tais es

tratégias incluem o refor;o ao or;amento familiar, uma vez 

que este via de regra n~o consegue manter a todos apenas 

com os salários dos adultos, que muitas vezes alternam ou 

combinam o trabalho assalariado no mercado formal com ati

vidades"no mercado informal. 

Meninos e meninas chegam às ruas incialmente 

através de incurs~es esporádicas, geralmente acompanhando 

vizinhos, irm~os e irm~s mais velhos ou amigos mais expe

rientes (Ferreira, 1979). Passam entao a viver boa parte de 

seu processo de forma;~o neste contexto. No come;o retornam 

à casa com frequéncia, porém pouco a pouco tendem a ir per

manecendo mais tempo na rua, seja pela atenua;~o dos la;os 

familiares em fun;~o da menor convivência e muitas vezes 

também da frequência de rela;bes violentas no seio da pr6-

pria familia, seja pela necessidade de conseguir mais di

nheiro em suas atividades para poder voltar à casa. Embora 

tendam a se distanciar d~ fam~lia, estes meninos e meninas 

raramente rompem completamente seus vinculos com ela ou 

deixam de contribuir, ainda que intermitentemente, para a 

renda do grupo familiar, mesmo n~o exercendo funçbes for

mais no sistema de produ;~o. 
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Caberia discutir até que ponto o uso, hoje cor-

rente, do termo "meninos de rua", significaria realmente um 

avan~o na dire~~o da supera;~o do estigma anteriormente do-

minant€'? associado aos termos "menor", "pivete", " trombi:.~di-

nha", ou apenas sua sLlbstituiç;~o. Dizê-los lide rua" parece 

contribuir principalmente para a evas~o pura e simples da 

raiz macro-estrutural na qual se assenta sua condi~~o de 

vida. Na Yerdade~ come se pode perceber nos depoimentos já 

reproduzidos~ eles "n~o brotam nas ruas" ne'm podem ser ca

racterizados simplesmente como crian~as e adolescentes 

abandonados pelas respectivas familias. Talvez se pudesse 

a tê di zer' que est.as for'atn antes "abandonadê.is" ou e:<c l uidas 

pelo poder público e pela sociedade do exercicio de seus 

direitos básicos de cidadania! Estes jovens provêm das fa

velas e dos bairros da periferia da cidade e da sociedade. 

Ai se encontrClria realmr::mtf::' a ,ichaga viva" da miséria e da 

violência estrutural que esquarteja nossa sociedade há mais 

de quatro séculos. 

En"tt-r,!t anto ~ idE:-m ti f icá-l os como "meni.nos e meni--

nas de rua" parece amenizar o problema. Talvez seja mais 

fácil vé-Ios as~~im~ como um "desvio" ~ Llffi Ci.U';O particulat- e 

quase pitoresco, n~o f05~e pelo medo que imp~em aos tran-

seuntes através de sua eventual ou potencial de I inqut'nc ia" 

Reduzi-los a "marginair.,;" OLl "marginalizados" e violentos ou 

anti-SOCiais, provav~lmente tranquiliza muitas consci@n

cias. Mais que isto, tais classifica~bes reducionistas es-

condem a profunda.integra~~o social que eles expressam, 
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ge, Jonas, Pedro, Sebastiao, Luiz, Claudio, Paulo, Jo~o, 

Tadeu, Mara, Elba, Mário, Dsndara e Marl1ia, s~o os adoles-

centes,_ "meninos e meninas" dc'sta cidade, deste pais, desta 

nal?~o! 

Nas entrevistu5~ eles expressam um referencial de 

tempo baseado na relevan~ia dos acontecimentos relatados. A 

lembran~a de Sebasti~o sobre o horário exato de seu seques-

tro faz supor que tenha olhado algum relógio da praça, en-

quanto era levado para o local onde ocorreu a tent~tiva de 

estupro. No entanto~ essa n~o é a precis~o expressa por 

Jorge quando conta há quanto tempo está na rua, ele hesita 

e fala do periodo mais recente: três meses. A referência é 

vaga, evidenciando o tempo na rua como um tempo dispet"so 

para ele, uma vez que já passara outros periodos antes na-

quala situa~~o. 

Jonas expressa de outra forma uma situaç~o apa-

rentemente semelhante: ida e volta intermitente para casa. 

Ele interpreta a pergunta sobre seu tempo de rua como e '·'''. " 

press~o de uma situaç~o de vida na rua, percebendo a sua 

CO(1lD recente: 

NAh, to algum tempo só, to há uns tr~s anow U 
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Considerando que Jonas tem 15 anos e Jorge 14, é 

justo supor que 3 anos n~o seria pouco tempo para nenhum do 

dois. Além disso, parece que Jorge tinha tanto ou mais tem

po de rua que Jonas, pelo que se pode depreender de suas 

referências à moradié':\. Entretanto, este "tempo" na rua é 

interpretado ~or ele de maneira diferente: ele enfatiza sua 

estadia na rua como intermitente, esclarecendo que voltava 

para casa de vez em quando. Talvez esteja ai um dos motivos 

da diferen~a de percepç~o: para Jorge, ficar na rua seria 

um dado· pouco reversivel de sua realidade, pois como conta 

em sua histÓria familiar, foi Hexpulsoo de casa. Jonas con

ta no entanto, que °fugiu N de casa. Parece que para Jonas, 

estar na rua era uma situaç~o contingencial ou escolhida, 

ainda passivel de revers~o. 

Pedro n~o estabelece"claramente há quanto tempo 

está na rua, apenas indica n~o ser muito. Sua resposta tal

vez possa sofrer o mesmo tipo de interpreta~~o que a de' 

Jorge, com a diferen~a que se mestra ainda mais vago e pa

rece resistente a aprofundar mais o assunto, preocupando-se 

apenas em assegurar que n~o rompera totalmente os vincules 

com sua casa. Tanto ,Jorge quanto Pedro dizem "moravi:/ em .... " 

e n~o "moro" cqmo Jonas,· o que refore;:a a idéie. de que o (::.~s

tar na rua para eles seria mais que uma situaç~o transit6-

ria, configurando-se realmente como condii~o dada, com pou

cas possibilidades de revers&o, mesmo sem o rompimento te

tal do vinculo familiar. 
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Pedro faz ainda quest~o de apresentar sua condi-

~~o como recente, indicando afinal que estaria nela há cer-

ca de um ano. Entretanto, ao falar deste tempo, conta-o por 

sua idade e tamanho: 

"Eu vim pá rua des!::e tamanho aqui roermo" 1::; 
ano ••• N~o, eu vim pá rua tinha 12 ano, ah 
eu eu agora já tou com 13 ••• " 

Seu tempo de rua é medido em seu corpo e expresso 

pela idade. Talvez isso indique que o estar na rua como 

condi;~o praticamente irreversivel seja algo que marca a 

vida, o corpo e o crescimento. 

Luiz afirma que mora num subúrbio de Duque de Ca-

xias, sua referência de moradia n~o mudara, mesmo que rara-

mente fosse lá. Seu relato indica que houve uma progressiva 

rarefa~~o de suas voltas para casa~ provavelmente mais 1re-

quentes no inicio. Mesmo reconhecendo que vir para o cf~ntr() 

da c idade 'fora provocado por uma ques t~o de sobrev i v~'nc ia, 

Luiz parece considercu: a rua também como uma ~º, por uma 

situa~~o de liberdade e auto-determina;ao, ainda que esta 

op~~o lhe custe caro muitas vezes~ em funç~o das violências 

que sofre. E como se em algum ponto se tivesse rompido, n~o 

tanto a possibilidade de outra vida, mas a própria vontade 

de mudar - Luiz faz quest~ode se mostrar conformado com a 

" s ina 11 de SLla si tuaç:~o. 

E interessante observar que quando perguntei a 

Lui z sobre sua \! ida, e I e logo responde sobre sua v ida OJ~, 
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CYA, embora n~o tivesse especificado que desejava saber so

bre isso ainda. Parecia responder para satisfazer o que 

acredita ser minha expectativa - só estaria interessada na 

sua vida pelo fato dele viver na rua. E como se sua prová

vel experiência de outras.entrevistas lhe tivesse ensinado 

que as pessoas se interessam fundamentalmente por ele en

quanto Llm "espécimen ligado a um habitat especifico: a 

rua". Lui z ter ia dessa fOJ~ma, in troj eti.. ... do a percepç:to e:{-

terna de sua situa~~o como uma condii~o dada que o definia. 

Quando insisti para que me contasse sua vida considerando-a 

de um ponto de vista mais amplo, ele contou que ficava em 

casa antes, até os 9 anos. Sua vida parece ent~o ficar ou 

acontecer em diversos espaços e tempos. 

De maneira geral, a rua é descrita como um lugar 

onde se fica, n~o se mora. Para Marilia, que em todo seu 

discurso rejeita a rua e valoriza a casa, o estar na rua 

configura-se como uma situa~~o a ser ultrapassada, cuja re

vers~o está em suas m~os, já que, como ela afirma no come~o 

da entn'?vista: 

"Eu sou dona de mim mesma!". 

Ela rejeita como degradante a vida pregressa na 

rua, que faz parte de um passado a ser ~squecido. Sua vida 

na rua sÓ é assumida propriamente como uma nova situa~~o ou 

cQndiç~Q após a fuge do último periodo de internai~o. Na

quele momento parece ter ocorrido também sua iniciaç~o se

xual, que aparent~mente marca um ponto de ruptura com a vi-
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véncia anterior, talvez mesmo uma op~~o. O periodo em que 

perambulava nas ruas de Niterói, entremeado de internaçbes 

na FEEM~ parece n~o se configurar para ela como situaç~o~ 

mas como condic;:~o de sobrevivência "inerente" à si t.U,3C;:~O 

sÓcio-econOmica familiar, apreendida por ela como natural. 

Na vida de Mara, o estar na rua é uma situai~o 

passada, sendo portanto reversivel. Aparentemente, ela per-

cebe que essa revers~o estaria condicionada a um referen-

cial de comportamento, reconhecido positivamente pela ins-

titui~~o que pode ajudà-la: 

" .... ai ela foi achando que eu era uma meni
na ótima assim, no conceito deles todos~ •• u. 

Talvez tanto quanto ser" reél1mente "ótima" se-::çjundo 

seus próprios valores ou os de seu grupo social, 

~er "ótima" N no concf?ito dé2.1es". Para que o estar na rua 

deixasse de ser uma condiç~o, era preciso enquadrar-se no 

"concei to deles", assimi I ar seu discurso, seus valores;, SLla 

ética, seus pé:ldrI:JeE;; de troca simb61 ica ou material. As:5im, 

ela admitiria trabalhar sem receber por exemplo, desde que 

pudesse receber em troca mais do que ela conseguiria com 

seu próprio sal~rio. 

Mário também apresenta seu tempo na rua como pas-

sado. Quando fala sobre sua participa~~o no Movimento Na-

cional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR)~ ele retoma essa 

ex pc'r i.(~nc.i. a: 

com o que eu qu:?ro pra amanhll, pra mim, 



pro menino que está na rua, 
que eu passei. Eu acho que é 
deu, o menino que ta lá, que 
que precisa de uma força, de 
de quem ja passou aquilo." 
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passando pelo 
isso ai, enten
passou a qu:i.1 o .• 

um incentivo, 

Parece predominar uma percep~~o da vida na rua 

como priva~~o e sofrimento vividos passivamente, pr·ovavel-

mente uma percep~~o compartilhada por diversas organiza;~es 

n~o-governamentais, especialmente aquelas vinculadas à 

Igreja Católica. Ficou a impress~o de que a percep;~c poli-

tico-social da quest~o~ veiculada através da conviv~ncia no 

MNMMR, sobrepOs-se à penosas lembranças pessoais. E provà-

vel que assim 'fosse ma! 5 fáci 1 "vi ra r a página I/! 

Dandara descreve o estar na rua come uma "condi-

r;~O" simul taneamente individual e familiar refot-~ac1a pela 

assistência. Sua familia só teria condi;&o de sobreviver 

como camelO na rua. Ela parece aceitar isto tacitamente, 

como se tivesse chegado a um certo equilibrio de sobrevi-

véncia que determinaria a percepçao dessa situai~o como uma 

cQndi~~o dada - natural e quase imutãvel. Ainda assim, Dan-

dara afirma com clareza que mora em Santa Cruz e que fica 

ou dorme na. rua na maior parte do tempo. Este "ficar" faz 

parte de sua 11 rotina de vida 11 pessoal e fami I ialr
• 

Quando peço a Elba que conte sobre ela, onde nas-

cera e vivera, ela fala rapidamente da moradia inicial na 

favela e logo em seguida conta de sua ida para a rua: 

"'Ai, eu ni::ro gostei mais de ficar em Ci.1E;a, eu 
fu.t pá rua. Hi eu fiquei no Catete, aí da 
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Catcte EU fui prt:..... fiquei na Carioca ..... 
fique.i na Carioca, fiquei no Largo do Macha
do, do Lal-go do Machado eu fiquei no Leblon, 
do Leblon eu fiquei em Copacabana, de Copa
cabana eu vim pra cá prá Praça Saens Pena, 
na Tijuca. Ai to aqui até hoje agora!" 

Para ela~ trata-se de uma referência móvel de es-

par;o, n;!{o é lia r-ua", s~o "r-uas", pr-at;:as, bairr-os, é "a ci-

dade". O tempo é mar-c2;.do pelo cor-po, ':t rLla parec:e:· SE'r para 

Elba mais que uma "contingênciét/l, é uma condi~~o-opC;g,:o ir-

reversivel ..• Seu corpo "crescido na rua" já foi muito mar-

cado por este espar;o de ambiguidades. Nele mesclam-se a 

violéncia, o prazer~ o medo, a solidariedade, a fome, 

amizade e a liberdade. 

II.D) f?elac::bes Grupai,s: Conf1.ito e Solidaried.arL~. 

Embora à principio os meninos e meninas que ficam 

na Cinelindia-Carioca parecessem um grupo, isto n~o se con-

figurou inequivocamente na pesquisa. Talvez se possa afir-

mar que, mais do que algo nascido deles mesmos e de sua ex-

periência de sobreviv@ncia na rua, sua vaga identi1icaç~o 

como grupo provenha das açbes educativas a eles dirigidas 

pelas diversas.instituir;bes. De qualque~ forma, NOS grupos 

aos qua is o menino se assoe ia.t embora n~(o apresE.>ntem a 1 tos 

n1. ... ·eis de coes~o d€!\'ido ao e!.-=.til0 indi.vidual ista e competi-

ti 1.'0 de \~ ida ql../e ll'!!vam., ser\"em eomo rede de comunicaçi71o, 

gar-c.1ntindo que.> ha;'<:( 'l:fOCa de informaç,[IE:s,. de apoio e de in-' 
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em certos momentos. n (Ferreira, 1979, p.86) 

Durante a gravaç~o livre feita após a entrevista 

na Cinel~ndia, ocorreu uma agressiva confus~o entre eles na 

distribuiç~o do lanche. Episódios como este s~o bastante 

~omuns pelo que pude perceber. Parece que o individualismo 

difundido em todo o tecido social pela ideologia dominante 

"fal.3- mais alto" até do que o minimo dE.' "bom senso", para o 

qual os educadores tentam apelar nestas ocasibes, uma vez 

cue haveria ,lanche para todo~~ 

Qualquer " pl'"'esente" naquele E2S pF.U; o , ondE.' sobrevi-' 

vem e onde vivenciam os mais perversos e variados tipos de 

violências, tenderia a provocar tais reaçbes, ca ta 1 i Z,:l tldo 

sua revolta e agressividade. O lanche na rua de certa forma 

denunciaria sua cond~;.o de mi~éria. De fato, durante o En-

contro das Meninas em Caxias~ n~o se verificou este tipo de 

incidente. N~o que n~0 houvesse alguma confus~o nos momen-

tos das refeiçbes, porém era qualitativamente diferente: 

era uma confus~o alegre e n~o agressiva! 

Contando sobrt:? as relac;bes que mantinha na n.!':;~ 

com os meninos ,e m~ninas no Largo da Carioca, Mara afirma: 

" ... tinha muita é 'falta de n~speito né, 
contra as meninas lá, mas... tinha umas 
que .... que tinha seu respeito também, çomo 
eu né. e n~o dava moI ~'F né • .4 gente prendia 
um pouco com eles nt:·, e eles rC!speit2\"e." 
porqu.e inclusive tinha uns outros maiores 
qw=? •• protegia." ( ••• ) # •• w Incli.L<?ive minha 
irm'à pf'fquena~ a de 13 a.nos, já lé.?\.'"QU paulada 
assim, pC/r CDUSi'l de policia, eu "fu.i separar, 
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sim né~ se fosse um, se tivesse um apanhando 
a gente ia separar, que era em familia~ apa
nhava junto também, né? Ent~o a gente prefe
ria apanhar e n&o arrumar mais outros caso, 
né?U 

Ela faz a referEncia inicialmente à relai~o na 

rua como desrespeitosa, refer indo-se ,,\5 meninc:\s e sLla ee-

xual idade. Torna-se nc-:,cessár- io demarcc:\r o respei to qUF.~ se 

espera dos outros: ser respeitado(a) é uma conquista e um 

aprendizado de sobrevivência. Este aprendizado ocorre na 

rela;~o·com os outros e parece por vezes contar com o apoio 

f? pl~ote;~o dc.)s "maiores u , SE.'j am eles c:\dul tos ou adolescc:'fl-

tE,'S mais ve 1 !los. 

Fica registrado uma espécie de jogo perverso, on-

de se substitui a solidariedade pela "indiferença defensi-

vali, diante da violência policial na rua. Como as demons-

tra;bes de solidariedade grupal também s~o punidas, f.::les 

Y~o construindo uma ética intra- e inter-grupal de "indife-

ren;a defensiva". A pedagogia da policia parece ser viclen-

tamente desagregadora dos la~os de solidariedade grupal. 

Durante a entrevista na Cinelandia, perguntei 50-

bre o qU8 era ~uim na rua e eles apontaram inicialmente a 

aç~o da Policia Militar, permeada pelo arbitrio e pela vio-

léncia. Há~ no entanto, agressores também entre eles: 

"esses cara grande que gosta d'2 bater- em me
nor, esculachar" •• " 

Jonas lambra ainda do frio, mas a bnfase logo re-
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cai novamente sobre a a;~o dos polici~is e dos meninos 

maiores. Estes últimos roubam seu dinh8i(o e seus coberto-

res, além de muitas vezes agredi-los fisicamente também. 

Nesse momento eles n~o diferenciam nem em grau, nem em ar-

bitrariedade os meninos m~iores e os policiais. E como se 

os " ma ion:?s" já tivessem aprendido a linguagem violenta, 

agressiva e arbitrária da rua e a exercitassem contra os 

menores ou mais fracos. N~o parecia importar muito a idade, 

mas fundamentalmente o adiantamento num processo cruel de 

aprendizagem, uma vez que aqueles que denunciavam n~o eram 

especialmente franzinos ou pequenos. 

Além das relaç~es frequentemente violentas entrR 

meninos maiores e menores, vale destacar as relaçbes entre 

grupos que ocupam locais diferentes na rua: 

-Tem lima turma que dorme lá na Pr-i::r.ça XV t:am
bém? Vocé conhecI,'?? 

"Tem uns garoto lá.,.,. ai, de vez em quan-
do .... " 

-As vezes f iCét 1 á e às vezes f ic~'J. ,;:tqui? 

#N~o. Passei lá, tava muito preocupado ••• 
lá. "'. na Pra~a XV, •• Ah ••• a •• '" a gente dava 
com uns moleque de lá, a gente tá dormindo 
aqui o moleque da Pra~a XV vem roubar a gen
te aqui dormindo. IH ficamo em guerra com 
eles de lá. Ai passei por lá, tava cheio de 

. sono, tav'a cansado, tremendo pá caramba.,. 
ai eu fui dormir lá. Ai de manh~ cedo era o 
qué, 5 e tal voltei pá cá, pá Cinelàndia •• ,1J 

Depois de relatar o episódio da tentativa de es-

tupro de que fora vitima~ Seba5ti~0 conta sobre a existén-

eia de grupos e territÓrios rivais na rua. Ele denuncia 
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agressbc:s entre el es, que redundaram numa "gLterra". Tais 

• grupos,entretanto, n~o parecem ter ~s caracteristicas das 

"galadas" descritas no livro "Os Moleques de Bogotá" (Meu-

nier, 1978). Aparentemente, entre os meninos e meninas que 

entrevistei~ a existência.de grupos é bem mais fluida e me-

nos significativa enquanto formadora de identidade n~o 

utilizam inclusive nenhuma denomina~~o especifica que indi-

que os grupos e territórios como unidades organizativas im-

portantes. 

Durante a Vigilia 7
, no episódio do roubo de meu 

gravador eda máquina fotográfica, a rea~~o dos meninos 

diante da "amear;a" de Mário de contar o ocorrido ao I~es;to 

do grupo, evidenciou um certo medo da rear;~o ou do julga-

mento que poderiam fazer sobre aquela atitude. E como se o 

grupo de alguma forma também assumisse ~ agisse baseado em 

regras de convivência, onde a solidariedade e o compromisso 

de "n~o sujar a barra com al iados" fizesse sentido. Essa 

consideraç~o traz à tona a mescla de valores vivenciadas 

naquela 5itua~~0, explicitando seja a influência dos educa-

dores na elaborar;~c de códigos de ética para o relaciona-

mento intr~-grupal e com os "aliados" do grupo, seja o e-

feito desta influência num su·bstrato de ética grupal pré-e-

xistÊmt.e. 

A justific2\tiva de Paulo par'a n~o ter- se "'fj:-:ado" 

____ o • ___ _ 

7 Ver relato no C~p!tulo I, item S. 
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~m Copacabana, evidencia como cada grupo que ocupa determi-

nada território pratica um certo "código de condutas" qUE' 

norteia as rela~bes intra-grupais. Os que n~o se adapatam, 

ou n~o conseguem se fazer respeitar e serem aceitos, se ex-

cluem e saem em busca de outra território ocupado por outro 

grupo: 

(. 

-Nas vocé conhecE.:' a ga rotaria toda de Cc..p.'aca
bana? 

"Eu conhecia, mas 1 á sá tem só j uda., ., ., !' OE.; 

moleque lá róba os outro dormindo.,~., a mole
que at-ruma 100 cruzado, eles vtlo e f2spera o 
moleque dormi ••• N 

Também Elba, falando sobre a dificuldade do 1ni-

cid da vida na rua, mostra a mobilidade como estratégia de 

d~fe5a das agress~es do grupo, até se encontrar um territó-

rio afetivo, que transforma o significado da rua: 

n ••• Eles começa a bater na gente, 
gente pra podeF ficar arrumando ••• 
coisas no botequim pra eles. Ai se 
n~o arrumar" a gente apanha'." 

-Especfalmente quando é pequeno? 

pedir a 
pc:d.i;- as 

i~ g:::nte 

"é. Ai dc:po.is quando a gente fica • .,. elc::'!; vê 
que a gente é bonzinho assim, ai. eles pega e 
fa.':!: amiza.de com a gente.,.,.,! lU a gente come
ça a fazer •• ~ amizdde lá e ficar um grupo 
tudo junto, dormindo no fnesmo lugar. Uma 
porç~o de gente descola ••• assim, nós ganha 
cobertor no meio da rua sabe, que os outros 
que conhece agente, dá à gente, cO!;:.ida .... 

. Ai a gente na hora de dormir de no:it,'2,. a 
gente Torra uma cama· bem grande, ai dorme 
todo mundo da rua." 

-Nas \rocé mudou mu i to de 1 uga r. Cada 1 LIga r 
des.ses acontecia isso tudo de nOI/o? 

"Acontecib, porque ••• eles n~o me conhecia, 
pfi?nsava. que eu cri:'. assim... ruim ••• , ai eles 
começa a impricê:;;I"." 
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A Lei da Rua significaria também uma espécie de 

conven;~o de prote;~o coletiva. Somente quando fica assegu

rada a confiabilidade do elemento novo~ estabelece-se uma 

rela~~o de amizade e companheirismo entre eles. Esta rela

;~o solidária, encontraria sua express~c mais significativa 

no repartir entre si ganhos e misérias, unindo cobertor~s e 

sonhos. Mesmo levando em con~iden.':\f;;:~o que EI ba fa(j:a Llm.s 

idealiza;~o da rela~~o grupal na rua, fica patente em seu 

depoimento~ a face também meiga da sobreviv@nci~ na rua. 

Caberia ainda assinala~ que as dQa;~es recebidas 

ne~tas circunst~ncias, para além de seu aspecto humanità

rib, podem na verdade ajudar a fortalecer um jogo De pieda-

de e confiança. Este, se de um lado tende a refor;ar la~Ds 

intra-grupais, de outro provavelmente contribui para o con

formismo e a inércia. 

o processo de inicia;~o na vida na rua parece ser 

celebrado com uma espécie de batismo, timbrado violentamen

te por aqueles que já foram antes iniciados. Este processo 

se estende até que a confiabilidade e as possibilidades de 

solidariedade do novo elemento tenham sido suficientemente 

testadas. Elba parece contar isso sem raiva, talvez indi--

cando sua assimila;~o da Lei da Rua, dura, exigente, mas 

aparentemente aceita como condi~~o necessária à sobrevivên

cia naquela situa(j:~o. 

o pRrtimetro que estabelece a necessidade do ba-
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tismo grupal do novato na rua e no grupo, pcu-ece ser o "pe-

dar;;o", o .território, a ocupaç~o daquele espc'd;;o OLI "ponto". 

A inseguranr;;a, o medo da perda do "ponto", gerariam a des-

confiança diante de qualquer elemento recém-chegado, propi-

ciando rea.çbes violentas de teste e batismo (Ferreira, 

1979) • 

Elba explica porque fica na Saens Pena: 

N eu já tenho mais conhecido por causa de 
que, a maioria. sf:'to do lugéF" aonde eu moro .. u 

A origem na mesma favela, onde vivem as respecti-

vas familias, se constitui também num elemento importante 

no crédito do novato no grupo, isso quando este já n~o che-

ga com parentes que o introduzem, como aconteceu cem Luiz. 

Esta origem comu~ passa a ser também uma motivaç;:~o a mais 

para a fixar;;~o naquele "pedaço". O grupo poderia sel~ consi--

derado, deste ponto de vista, como uma espécie de suporte 

"familiar" substituto"' 

Elba, assim como 05 meninos da Cinel~ndia, relata 

a rivalidade entre os grupos, que se definem pela área onde 

atLlam e dOI~mem, e:~pressa no roubo dos objetos E.~ "ganhos" do 

grupo de outro ·"pedaço". 

Na entrevista no Largo da Carioca, Paulo de5en-

volve uma sugestiva descriç~o das relaç;:bes entre 81e5 na 

rua: 

"Am.igo é assim â, a gente somo amigo aqu.f ,T a 
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gente, só os pivete ••• Nas os PM ai n~o é 
nosso amigo n~o ••• as cara grande dá dinhei
ro a eles, eles n~o fala nada. as pequenini
nho. n~o dá, eles baixam a porrada." 

-E os peql..leninhos, vocés cuidam . dos peque
nos? 

"N:J.o, eles ficam cheirando cola, a gente~ •• 
pegar a cola deles ••• A sra. pega UITi • •• um 
saco, eles compram uma lata ••• Gue que 
adianta pegar um saco eles comprar uma la-
ta?" 

Para Paulo, o ficar na rua estaria necessariamen-

te relacionado com a pertinência a um grupo-referência de 

colegas, no qual ele se sinta. resp~itado e possivelmente de 

certa forma protegido pela lealdade dos outros. Ele identi-

fica também quem s~o os "amigos": os do mesmo té.'\manho, os 

que n~o agem segundo a lógica dos policiais e portanto n~o 

os extorquem arbitrariamente. O companheirismo se define 

ainda pela solidariedade, mesmo que genérica e pouco e1i-

caz, com 05 menores que eles, que s~o mais cruelment~ tra-

tados pelos maiores e p~lo$ policiais. Amigos s~o aqueles 

que se vêem como iguais e sofrem as mesmas coisas, "os p.i-

vete ••• " . 

Comparando o tratamento recebido pelos pequenos 

com aquele dado aos grandes, Paulo parece estabelecer que 

os menores ainda n~o foram educados na pedagogia do terror 

e do arbitrio imposta pelos policiais, por isso apanhariam 

mais. 
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I I.E) ParticlIlaridades d,ª. Vi vênc.ia sl.!1!.? Neninas na Rua -

Este t~abalho n&o visava originalmente abo~da~ a 

quest~o do gênero em profundidade. A preocupa~~o eom 2S di-

fe~en;as ent~e meninas e meninos, suas percepibes e vivén-

eias especificas, ainda que p~esente na pesquisa, n~o pa~e-

eia especialmente relevante no inicio. A medida que c t~a-

balho de campo se desenvolveu entretanto~ os contrastes en-... 
t~e meninas e meninos vieram à tona com ênfase crescente. 

As entrevistas com as meni~as-impuseram a irredutibilidade 
c-

da quest~o do gênero. N~o era viável falar destes adoles-

centes~ sem conside~ar as especificid~des relacionadas à 

sexualidade. 

Por outro lado, dado o volume reduzido de entre-

vistas com meninas, também n~Q era possivel aprofundar o 

assunto em toda sua riqu~za e extens~o. A OPi~O ent~o foi 

deixar que as diferen~as e semelhan~as entre meninas E me-

ninos emergissem de suas falas e perpassassem a análise, 

com alguns momentos de reflex~o especifica mais desenvolvi-

da. Aliás, s~o elas mesmas que marcam as diferenças de gê-

nero, colocando no centro da cena sua sexualidade e as par-

ticulEIr-idades de suas vivóncias corno meninas-rnulheres. 

Dessa forma, tanto neste capitulo, qLlanto nos 

subsuqllentes, algumas considera~bes sobr-e est8 tema S~D re-

gistra~3S ~o longo dos diversos i1:~ns e outras est~o agru-· 
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pei to das particularidades da trajetória da mE'nina par-a 2. 

rua e de sua vivência nesta situa~~o. 

Meninas e meninos v~o sobr-eviver nas ruas basica-

mente' em fun~~o das condj.ç~es s6cio-econOmicas das fami-

lias. Segundo Ferr-eira ( 1979) , geralmente lias famil.i.as 

pressionam a menina a permanecE'r em casa tanto de\"ido a nt.::t-

cessidade do seu trabal ho qUi3nto à preocLtpaç:~o com a faci.-

1 idade com que as moças .s~o captadas pelas redes de e::plo-

raç~o e de prostituiç:2(o. Porisso.~ a filha é sempre"'! v·iE:.;t~1 

de forma menos apreciativa que (] fi.lho: ela n~o rE'nde e CC,l" 

usa preocupaçbes. ("".) Porém .• nas fam!l ias onde é grandf3 o 

nl.unero de meninas, assim como nas situaç:ôf.?s mii.L'Í.s critic2..s; 

de sobreviv'éncia. do grupo, elas 52to 1 i.beradas para as ,.::ct:i-· 

v.i.c1ades da. rua. Com isto .• o nllmero de meninas encontn.u:/2iS 

na rua é mui to menor do que o 'dos menino.9. 1/ (p .12:'5 j • 

As trajetórias para a rua das meninas entr-evist,::\-_· 

das, ressaltam também que os desejos de consumo das meninas 

s~o diferentes~ indicando que a quest~o sócio-econOmica n~o 

se n'2sume à subsistênc ia, mas t.:\mbém passa pe lo c:onSl'.:;:Q 

vaI t2.do para o "se enfeitar", t~CJ valol-i:::ado e incent.ivado 

em nossa sociedade, especialmente pelos meios de comunica-

;~o de massa. O depoimento de Mera apresenta isto de manei-

ra e~·:empl ar: 

-VOC(3 i:lcha que t.em diff.'?rença quando uma me
nina vai. prá ru,~ e quando um menino \"ai~~' 

Hl'1uite.s das vez à:' meninas s~:o a mesmEl coi
sa, né, porque nâo sc~, ~ menina como C? menino 
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tem diferença nessa parte, né~ de sair de 
casa. As ... "ez as menina como os menino, ás 
vez sai de porque tá vendo a condiç:~o das 

. famil ia que n:i!lo pode bancar, quer andar bo
nita, com cabelo feito, essas coisa toda, e 
pensa que a rua tem Lima coisa diferente de 
casa e Viii p/~á rua, e lá ve aquelas malan
dragens toda de outros menino que já saiu, 
os outros caso né, desses que eu já f'alei, 
ai fica por lá, né?" 

-Tem mais menina. na rua. ou tem mais menino? 

--f-"br que? 

"Porque muitas das vezes, as m~es acham que 
a menina tem que ter uma proteç:~o,.,.,. é as
sim, digna,. Porque a menina, às vez assim, 
vai se formando.,.. Elas acha que os outros 
na rua vai aproveitar c/aquela menina, vai 
querer fazer o que bem quer com ela, coma é 
mesmo, a realidade, né, ai ••• Ai saem atrás, 
desesperadamente, atrás daquela menina né;f e 
consegue achar. Nas o menino n::to, o menino: 
'Ah, ele tá bem, n~o sei o qué, ele tá na 
rua, n:to \"ai fazer nada com ele, pelo menos 
ele tá bem, tá comendo, tá bebendo~.ft', como 
de fato, n;:o tem nada disso ••• " 

A menina buscaria também na rua a liberdade e a 

aventura, provavelmente com um sentido diferente daquele 

que lha conf8re o menina. Para a menina, as 1 im! ta<;Be~:;; da 

ca~:::" s,e.;;> e:,: pi~eSl:;ar iam n~o apenas numa rotina de hor-f.:\r ios ~ 

por- c~>~(~mp 1 o, mas. também numa rotina de obr igaç:bes domé5.'-!t: i-

C2S e controle de comportamentos~ especialmente aqueles re-

fpr'.'lr:JCJ!::, à se:_,'~ui::\lidade". UIVa di\,'is'ào de fllnr;bes no núcleo 

fdmi,l,idr, perm,anece como ty-a.ç:o bastante cal~acterist.ico em 

que,_ mesmo na.~ famj.l ia.!::: onde a mui her tem uma pos iç:tY.o pre-

dominante, as filhas s&o subjugadas ~ autoridade dos pais e 

~td.1 c,;'"c.'!::: de US.:C1 pr6prios cio·: serv:i.tÇGS t:lomés t: i co!:;. , qur:~ d2i.o a 
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infra-estrutura para que os elementos plPov'edores da fam1l ia 

possam desempenhar suas funr;bes em pl ené;1 1 iberd,~dE:? ( " .. ) 
Al gumas meninas acei tr~m esse Pç1.pel com a sa t is f,9.ç.:tto de sen-' 

tirem que ele lhes pertence exclLlsivamente. Outras re<:.1.gem 

e .. na maioria das vezes, manifestam o desejo de acompanha.-

rem a trajetória dos meninos pelas ruas .. que é atraent~ por 

conter uma 'mistica de 1 iber:dade' li:! porque as tarefas ne..la 

e>;p.cutadas s;;)(o di, reta e conc n2té~mente recCJmpensc'~dc:iS com a 1-' 

gum bem. H (ibidem, p. 124-125). O contato com ci saber-pra-

zer da rua, se expressa no discurso de Mara através da re-

la~~o com os meninos e suas "ma 1 andragens" , a qUé:\l n::-for't;w-

riQ a opç~o da menina pela rua. 

Confirmando a constata;~o da existência 'de mais 

meninos nas ruas do que meninas, Mara revela o maior con-

trole das familias sobre as meninas. Do ponto de vista das 

familias, a rua n~o preservaria a "dignidade" das meninas, 

na medida em que ameaçaria suas possibilidades de ocupar o 

lugar s6cio-cultural de Esposa e m~e. Por isso a menina 

precisaria de mais prote~~o, especialmente ao entrar na pu-

berdade. A menina-mulher é percebida como essSncialmente 

submissa, uma vez que a possibilidade de que ela faça uma 

escolha com relaç~o à própria sexualidade n~o parece ser 

admitida. Desse ponto de vista, as meninas n~o poderiam ser 

sujeitos de suas opçbes, esp~cialmente nesse campo. 

Durante a Vigilia~ as meninas praticamente sumi-

ram~ prov~v81m8nte indicando que de f""'to elas r.J8ra 1 mE~n t.e .. 
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tem mais facilidade em encontrar ou aceitar o abrigo das 

familias. As poucas meninas que permaneceram por ali est~-

vam com suas famílias e continuaram dormindo na rua com 

elas naquelas noites. 

Para os meninos, o ponto de vista das famílias 

seria distinto, evidenciando sua percep~~o machista, pc.Ji s 

enquanto "machos" eles poderiam "defender-se" sozinhos. Po-

'tenc:ialmente, o menino seria sempre mais ~tor do que 

vitima .•• Provavelmente o fato da rua ser considerada em 

principio ruim para a menina e supbrtàvel, ou até desejável 

t'endo em vista a miséria familiar, para o menino, 

vinculado à associaç~o corrente no senso comum entre mulhe-

res nas ruas e prostitui~~o. 

Nara: #Nuitas das vezes é a menina~ dese5 •• , 
As vez~ um caso~ s6, é a menina sair de 'casa 
porque em casa mesmo_ela se perde~ e o pai 
n~o é ••• ', n~o "fica consciente cc>m aquilo e 
manda a menina fora de casa. E em casa ••• às 
vez, se ele pegasse essa menina, ficasse em 
casa com ela, consertando ela, dando uns vá
rios conselhos a ela, ela n~o ia ser o que é 
na rua. Ela vai prá rua~ já sai de casa as
sim, o pai manda prá "fora de casa, vai prá' 
rua assim, né? Ai lá na rua, os meninos tam
bém, que n~o tem um lugar onde possa fazer 
um curso, ntlo tem nada que fazer, ai eles 
começam né, também a praticar o ••• , a rela
ç~osexual né ••• Y 

Sair de casa para a menina, estaria também marca-

do por sua iniciaç~o sexual. O discurso de Mara mistura a 

supasi~~o implícita da culpabilidade da pr6pria menina nes-

'tas situa~bes, desconstruindo a imagem da menina como n~o-
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ator, com a incompreen5~o da familia diante de seu compor

tamento inesperado expulsando-a de casa. Uma vez na rua~ a 

menin,:\ se tornar'ia uma "~wostitL,ta !:?m pot.encial ". Para Ma

ra, ter rela;bes sexuais. quasen~o se diferencia de prosti

tuir-se, ela reproduz assim uma percep;~o bastante moralis

ta da quest~o, que provavelmente é refor;ada pela institui

;~o que a apoia. As rela~~es sexuais entre meninos e meni

nos na rua seriam deste ponto de vista, fruto da ociosida

de. H aI tern.r1 ti. va se 'f iJ.:al~ ia nLlma oC!..tpc:.!ç::~o da.:'. mentes que 

lograsse o esquecimento dos corpos! 

No artigo que escrevemos a part.ir do processo-En

contro de Meninas, registramos algumas conclus~es relativas 

a qUE'St~o da s€:\)'(Lialidade das meninas. "f-h; meninas reconhe

cem qW:2 uma da.~_; coisas qW2 as idf2ntifica é o aparecimento 

do "homem" (rc.~paz, namol'",'3.do) na.Si SI..l<;;1S vidas, Geralmente is

to aS's;inala ti.imbém, o inic.io da. prática sexual, .4 inici.aç~o 

s€'>:ua.I é ma rcada na mE::n.ina-mul her como um ritual de passa

gem .• ou =.;eja._ tr",1nsito para um outro momento no de:;;,empenflo 

rie seu papel social. Este tempo n~ro é \~i\~ido por e:~.las de 

form",l cronolóq.ica ou men::.:;urável f seu tempo é essenci.almente 

Somente a partir 

desse momento é que elas se compreendem como mulheres, re

forçando a passagem para a \?ida iJdulta, atrav'és das mudc7l.n

~as de comportamento e de no\~s experiéncias, n~o por sua 

idade cronológica." (Moraes et ali!, 1991, p.527). 

i1ar~ difer8nciou assim a menina do meninc na rua: 
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"Ah .... (suspiro fundo), tem mui.te.! Tem muita 
diferença, porque inclf..l.5i\'·e a menina, na 
rua .... Ela ••• , o menino né, ele tem mal.S 
proteç~o na rua, porque ele é u.m f:":'Enino, e a 
menina, ela jtt fica cheia de maldac}:-"',. sÓ em 
caso dela so"frer violéncia, assim, em caso 
de apanhar ou em casa de ser ass.im, eles fa
zer alguma coisa de mal com elas. Porque" 
muitos policiais,r quancJo vê assim ql..le a me
nina -tá se "formando assim .... Ai ele já mete 
a m&a no peito "fingindo que va.l revistar, a 
m:tto c/entro das calça ••• Ent~o as menina já 
"fica sendo humilhada pelos policia;~s, pf:!los 
pessoals que'fica na rua também, que cresce 
e butuca, né? FE... Elas passam por muita 
co isc" , po rque. •• Pe lo me nos eL,~ né, eu na 
rua, quando eu comecei a me forf!1ar eu "fiquei 
com muito medo n~a só dos policiais, quanto 
do pessoal que ficava lá na rua, mexia cDmi
go né. Os policiais também quando ia me re
vistar, já cansou de meter a m~o no meu 
peito, né, que eu n~o tenho vergonha de fa
lar mesmo, assim que eu tava me formandu~. '" 
E uma coisa assim que .:{ gente .... , passa por 
muita coisa mas a gEmte pisa tudo em c.ima 
disso, porque a gente n~o pode fazer nada: 
né. 52 os pol icial chega, mete a rn&o no pe:L
to da gente, a gc:mte nY.o vai poder 'mand=..cr a 
m~n na cara dele, porque ele tá "fardado, tc"i 
armado numa bDa e a gente n~o v'ai rX:Jder -{a-' 
zer nada, Ent?io y ai va:i o desrespe.ito... o 
policial contra a menina." 

Na rua a menina estaria menos protegida qu~ o me-

nil1o, pois seria corno que "marcada" pela própria sexualida-

de ~ "vi tima" de sua concjiç~o 1'eminina, que a expc:>ria mai.s à 

violência. Sua condiç~o de menina-mulher impDr~lhe-ia um 

horizonte de humilha;~Q e medo, que passaria a psrmear suas 

rela;bes. A sensu21idade se desenvolve numa trama de medo 

da possibilidade sempre presente do abuso sexual. 

A partir de suas vivências na rua, es pec i a 1 m~:::'n t€:' 

com os policiais, Mara constrói uma espécie de principio de 

rea 1 i d,:-. dé:' ~ "*,,,, mas a gen;~{2 p.iSil tudo em cima disso, porque 
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simples rea~~o de conformismo~ tratar-se-ia de revolta ou 

raiva contida contra a força armada configurada no poli-

cial~ cuja condi~~o essencialmente desigual, é p!::~rc:eb.ida 

como fonte de desrespeito, 

o relato de Dandara sobre sua história de sobre-

vivência na rua, mostra uma gama de significa~~es associa-

das ao amadurecimento de sua ccndi~~o feminina na rua: 

"Eu vendia bolsa..... Eu agora te) \'endendo 
bolsa~ mas eu vendia pastilhct, no cin2ma. Eu 
comia mais pastilha do que vendia! Ai.~ eu 
chegav'a na minha m~'3!! l.! horas da noite as
sim, mas eu ia vendendo bo ••• é pastilha m2J1 
mas n~o fit;;a.va parada no cinema ntJD~ eu "fi
cava sentada num Saleta conversando~ comen
do." cor.;endo ••• Guando minha m~e ia procura.""';? 
ia buscar lá no Galeta. l;Jaquele Ga 1 etc'? que 
tem lá na Ci~el~ndia. Ai~ ai quando eu passo 
lá agora., o .... o mcu;:o que me viu desde pe
qUEma, ele rala assim: • Viu? Agore eu te es
perei vocé c:reSCí..~r pra mim te namorar.' la 
eu falei assim: 'Eu n:Io, eu SCtU cas.Eida..· 
(·todas r i.mos) Ai tem vez que minha m'lie vai 
lá c:on\/ersar com ele. Ai ele rala. Nas agora 
eu tenho até vergonha de pedir coisa. Eu pe
dia tia!.u 

-Quando é pequenininha é mais fácil né? 

-,.UE. Agoru n~o, a~7ora se ped.ir: . Vai arrumar 
trabal h:.? y n:!ro sei o quê ~' I. iH eu parei de 
pedir .. Pe,rei de pedir, quando eu tinha ••.. 
bolinhi't já no peito!U (outnJ risada) 

Inicialmente, quando vendia balas e mendigava~ 

di.3 de tr-abóilhc. O lI apo io" do Galeto era fundamenta.l e con-

tro18do à distência p~l~ m~e~ assim como a atividade de 

Vl0rl(L,:~. A menr.ic.~tncia era (~:::e~ ta como natUt-a 1. pai-a os pequ[':--
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nos, fa~ia parte de suas atividades de subsistência. Por6m, 

na medida em que o corpo vai mostrando a idade, as reaçees 

da.s pessoas "ensinam" ê;\ vergonha dE's ta a ti v idade. 

A exposiç~o pública do corpo na rua concorre para 

que o tempo e o crescimento, sejam funç~Q do desenvolvimen-

to f1sieo da se~ualidade, pele menos para a menina, ao ccn-

trát-in do que ocorre na história instituciol"'lc?l relatada par" 

Marilia G • O tempo na rua seria marcado para a menina, t.am--

bém por sua transformaç~o em mulher e pelo aprendizado do 

uso de sua sensualidade na sobrevivência. 

Para a menina-mulher na rua~ o homem como ideal 

de segut-anc;a ou expectativa de mudan(;::a de "cQndir;~o" d!.? vi-

da se faz presente desde cedo. Clba contou como ficava mais 

"fácil" arranjar' dinheiy"C) para J,i mr·miné.'1, quando ela cn2S-

eia: 

----_ .. _--

-E quando fica grande ass,im que ne.'m vocé, 
fica ma~s dificil arranjar? 

"N::to~ T ica mais "fácil F 

sempre tem um ca ra que 
dinheiro á gente ••• n 

por causa de que 
gosta da gente e 

-"/qh é? Nas ele dá é:~ troco de nada? 

"Troco de nada nA'"'' mermo! N~o ele dá assim, 
eles falam assim prá gente~ conforme .~conte
ceu comigoM •. ' Eles ta.la assim,_ que gosta da 
gente, que quer ricar com a gente, que 
quer.". que ele's a gente.". que quer arrumar 
U11ld casa prá morar com a gente."" Ai a gente 
se quiser acei tar. r", se \.r& que é verdade 
memo, acei ta! Ai e.Ze começa a dá as co,isa 

8 Ea seu ~epoiIDentc sobre as v~vênciiS em institui~~es goyprnatentais l ~arilia sarca o; períodDs de 
telpo pelas idades. Isto será discutido no c2pltulo lI!, it2a D. 
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pra gente. Mermo assim, se a gente, ralar 
prá ele que n~o quer, ele mermo rica razenda 
aquilo pela gente pá ver que a gente acr~di
ta nele." 

Cada possibilidade seria avaliada considerando 

também as vantagens materiais. O comportamento das meni-

nas-mulheres neste conteNto, parece ser muito mais racional 

do que o estereótipo rQm~ntico da mulher passional e intui-

tiva faria supor! Se o homem dá presentes, a "regra" indi-

caria a possibilidade de aceitar ficar com ele, mesmo ne-

cessitando confirmar seu potenCial para concretizar as as-

piraç~es de segurança da menina. 

A relaç~o com os rapazes que também sobrevivem na 

rua, parece ser permeada por conflitos e contradi~bes. Al-

ternam-se paiNbes, avaliaçbes racionais como as de Elba e 

representaçbes sociais sobre o"ideal feminino, tomadas da 

ideologia dominante. Em algumas falas pode-se identificar 

também a preocupa;~o das meninas com uma espécie de contro-

1e grupa1 sobre seus comportamentos sexuais ou sobre o 

eventual uso de sua sexualidade em barganhas para a sobre-

vivência. Entretanto, alguns destes relatos 5=0 entremeados 

por gargalhadas, levando à suspeita de que tais controles 

n~o atuam com muita rigidez, n~o logran~o disciplinar seus 

corpos "aventureiros ll
• 
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II.F) A Rua e seus Significados: Perigos e Encantos -

Nas falas dos meninos e das meninas, a vida na 

rua é frequentemente associada .ao uso de drogas e ao roubo~ 

o que corresponde à vis~o que a sociedade tem sobre eles. 

Esse ponto de vista é recorrente nas diversas entrevistas. 

Os novos hábitos adquiridos.na vida na rua s~o vistos por 

eles como fruto da influéncia dos colegas, de "conhecer os 

moleque ••• " como afirmou Jorge na entrevista na Cinelftndia. 

Quando Luiz fala de sua vinda para a r~a e o que 

fazia~ dá conta de uma f?spécie .de trajet6ria ou aprendizado 

~ue passa inicialmente pelo trabalho no mercado informal 

para garantir a subsistência. 

11 .... ai eu... n~o cheiravo cola n?1Ci
o
• ai eu 

fui dormir na rua, ai eu ••• aprendi com os 
outro. 11 

Luiz aprendE' a dormir na rua e adquüoe o vicio da 

cola. O dormir na rua e a rela~~o com os colegas, passam a 

compor seu aprendizado deste espa;o, que traria como uma de 

suas consequéncias Q vicio. Ele explica que a cola de sapa-

teiro é um eficaz mecanismo de fuga, especialmente da fome. 

O uso da cola parece também marcar o abandono da tentativa 

de sobreviver através do trabalho. Segundo ele, a cola tam-

bém lhe "dá coragem" para roubar quando necessário. A vida 

na rua passa ent~D pouco a pouco a ser resumida em vicio, 

fome, mendicância e roubo. A sobrevivência na rua parece 

implicar quase que necessariamente no roubo, ainda que ge-
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ralmente seja retratada como uma "op~.o for~ada" pela au-

sência de alternativas menos arriscadas e pela condii~o de 

miséria em que vivem. 

Ele também contou como dormia na rua, confirmando 

minhas observa~~es: eles geralmen~e se agrupam para dormir, 

sob marquises, próximo a respiradourcs do metrO, onde é ma-

1s quente à noite, em #malocas" ("casas" improvisadas de 

caixotes, papelbes e plásticos). No Largo da Carioca, mui--

tos costumam se juntar às familias que ali dorme~ também. 

Dormir na rua também 5igni fica bus'car aconchego de outros, 

calor humano para vencer o frio duro e rude das cal~ada5 ..• 

Mara viveu cerca de 4 anos na rua, ma.s parece 

plausivel que ela tenha ficado mais algum tempo indo e vol-

tando com a m~e e as irm.s antes da ca~ula nascer. Ela con-

ta como a a~~o da policia e dos 6rg.os governamentais de 

assisténcia definem, na prática, a situa;~o de subsistência 

na rua como "marginal". Acresce a isso a atitude preconcei-

tuosa dos fregueses em potencial: 

N e ai chegava lá e era pior, né, porque 
a gente chega\i'a num botequim p'ra vender do
ce, os pol leia chegava, espancava a gente e 
achando que a gente era algum marginal as
sim, passava a gente como..... marginal izado, 
né .. E a gente sofria muito na rua, né, pra 
ter CJ que comer, ai mas ela vendia doce e ia 
todo dia pra casa, mas tem dia, que é o que 
eu tô falando pra senhora ..... é ••• , a gente 
n~o vendia nada o pessoal n.o comprava, 
achava que a gente tava sujo, que o doce ta
va. sujo,> tinha nojo .... né ...... E a gente n~o 

vendia nada e ela resolveu dormir na r ••• 
rua, pra con:;:;eguir vender mais pra levar um 
dinheirinho bom pra casa pra fazer as compra 
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pra gente." 

-Voces l' iCClvClm na rua ai i na Carioca'? 

"E, no Largo da Carioca." 

-Nas como é que voces faziam pra dormir .lá? 

"Ah, a gente forrava alguma coisa debaixo de 
uma marquise e dormia, ~s vez fazia casinha 
de caixote ••• e dormia." 

-Tem mui.ta gentE.? que fica ali na Carioca ... 

"E tem muita gente. E ~s vez a gente tava 
dormindo, assim mesmo, dormindo, passava um 
carro que se chamava mendigãncia, né, da Le
~o XIII e pegava as nossa coisa, levava as 
coisa e muitos breve assim. As vez a gente 
botava, né, uma banquinha na rua pra vender, 
pra ter o que comer, sobreviver, né, na rua 
mesmo, porque é diflcil arrumar uma comida 
na rua, a gente botava uma banquinha de do
ce, aI, por raro que a gente tava assim me
lhorando na banquinha de doce, sempre passa
va o Rapa e pegava ••• o Rapa, um pessoal que 
fica na rua, porque ali a gente ••• , eles 
acha que a gente tá ocupando a cidade, né, 
com aquelas banca toda e pegava os nossos 
doces e fazia a gente pagar um dineiro bom 
pra pegar o doce, que o dinheiro que a gente 
ia pagar a gente formava outra banca. A gen
te ••• arrumava dinheiro num doce pequeno, 
juntava ••• e ••• ia comprando caixinhas, cai
xinhas, juntando bem, aI depois, é, compramo 
um cavalete e fizemo uma banquinha de talba 
e botava tudo dentro." 

-Ent:i!:(o \'Dcé compra\"a o doce pra revender~ 

"E isso mesmo." 

-E como é que \"OCeS faz i.am o pr·et;:o? 

"Ah, era o normal da loja, né? E, normal da 
loja ••• cigarro a varejo, vendia em um né ••• 
o mesmo da loja." 

Este depoimento expressa a face dura da sobrevi-

vência na rua. As atividades de subsistência através do 

trabalho informal se sustentam com dificuldade em meio à 
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violência e ao preconceito. A irregularidade do lucro re

dunda geralmente numa permanência cada, vez maior da familia 

na rua, como única alternativa para alcan~ar a renda neces

sária à sobrevivência. 

A atividade de camelO é descrita quase como uma 

'micro-empresa, o padr~o para os pre~os baseia-se nos do co

'mérc ia prén: imo, e:{pressando urna pr'ofunda integraç:i1o soci.a 1, 

contrariamente à percepç~o das instituiç~e5 estatais à res

peito. E, uma atividade da cham.:\d,':\ "economia informal" imer

sa na lógica do mercado formal. 

Fora do trabalho~ a subsistência é ainda mais in

certa: "di'ficil arrumar uma comida na rua Ü
• Sua n=:~prE\Sent,a-'

;~o da rua comp~e um quadro sofrido. Este espa;o traz como 

significa;~es fundamentais o preconceito da sociedade e dos 

6rg~os públicos, a subsistência incerta e a violência poli

cial, que v~o pouco a pouco constituindo uma moldura valo~ 

rativa, na qual a rua é o "errado" ou o "ruim" - espg,;:o de 

priva;~o e humilha;~o. 

A violência policial é muitas vezes complementada 

pela institucional ~ através da "mendigf1nci.a'l que reprime, 

extorque e pune a "ousadia" deles ocuparem a cidade ••• A 

rua passaria ent~o a representar a cidade percebida como um 

esp~,C;o .. invadido", cuj os "donos", as insti tLtir;~es estatais 

procuram de'fl~nder destes "passei ros", n~o apena~:; f~:·: pLlI san

do-os, mas punindO-OS também através da extors~o. 
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Do pento de vista de Mara, a única possibilidade 

de alegria na rua é a prote;~o e a recrea;~o proporcionada 

pelos educadores, que está sempre amea~ada: 

n •• , porque.a rua n~o é uma vida ••• ~ n~o é 
uma boa pra .... pra nenhuma criança - n~o só 
pra criança~ como adulto também né, sofre 
muito né~ na m~o dos policia né? (" •• ) NiJo 
tem nada de bom. 11 

-Nunca teve momento de al.egria, de brinccTlde
ira'? •• 

NN~o tem nada de bom. .4 alegria da gente 
eles tenta acabar~ que é o pessoals que ten
ta ir na rua prá proteç.,u2r a gente né~ que 
leva tinta~ essas coisa toda pr<1 gente brin
car, mas n2io tem nada de bom na rua ••• " 

Para Elba entretanto, é o lado positivo que 50-

bressai na vida na rua: 

"Tem coisa boa e coisa ruim, mas só que tem 
mais coisa boa do que coisa ruim. a ruim 
só ••• é ••• eu acho é só o ••• é ••• essas coi
sa que acontece na rua ei é ••• , como é que 
é? Violéncia ••• que acontece na rua. a resto 
é tudo bom." 

Se por um lado a sobrevivência na rua pode ser 

considerada cruel e violenta, por outro~ a rua implicaria 

na possibilidade de mobilidade. O espa;o é ent~o uma opç~o~ 

que inclusive nem sempre é definitiva. Tudo é móvel: a op-

~~Q, o grupo, as amizades e as possibilidades de sobrevi-

vência. Para ela o "ruim da rua" é a violência, porém isso 

n~o anularia o lado bom, que cc:mtinuc:\ria "pesando mais" em 

vista de sua op;~o p~la rua. Na verdade creio que ela já 

sobrevive há tanto tempo assim, QU9 n2m consigo imaginá-la 

vivendo numa casa o tempo todo! 
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"Na rua de bom tem é que a gente come bem na 
rua ••• Ai as madame passa, dá roupa à gente_ 
Sabe que a gente dorme ali naquele lugar ••• 
( ••• ) Ai traz comida, traz roupa, sapato, 
cobertor pá gente. Ai tem umas que con\'-ida a 
gente prá ir na casa delas tomar banho, "fi
car lá um pouco. Aí depois ir embora ••• Se a 
gente quiser dormir, nós dorme. Tem umas 
boazinha! A gente na rua, a gente ganha uma 
pá de coisa, pra gente! Dinheiro! Tem colega 
da. gente de botequim que sempre guarda as 
coisa prá gente .. Eles também procura saber 
quem tem roupa assim ••• que n~o quer usar 
mais, prá gente ••• " 

o bom da rua parece definir-se aqui bastante pela 

oposi~~o à casa, ou seja: bom é assegurar o que falta em 

casa. Ela enfatiza muito a que~t~o da caridade e da assis-

téncia, que se conjuga com a amizade e solidariedade exis-

tente entre eles e também com outras pessoas do mundo da 

rua, como os empregados de alguns bares, por exemplo. 

A mobilidade da sobrevivência na rua fornece tam-

bém um leque de escolhas que possibilitam uma maior aproxi-

mac;~o desta convi vênc ia/sobrevi vênc ia "comuni t.ária ", qLle 

talvez Elba idealizasse naquele ~omento mais do que vivesse 

de fato. 

"Gue na rua também, se meu irm~o "fazer algu
ma coisa com alguma pessoa, se eles n~o en
contrar meu irm2Io, eles "faz comigo! Por isso 
que eu "fico sozinha na rua! Meus irmtio n~o é 
de rua n~o, eles tem medo •• ," 

Os lac;os familiares s~o considerados la~os de 

cumpl icidade na rua~. assim "um paga pelo erro do outro". r:: 

ai também que Elba identifica a origem do medo da rua. A 

~ida na rua implica coragem de correr riscos e portanto uma 
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certa dose de solid~o - "cada um por si", é como se de al-

guma forma a solid~o pudesse ser mais protetora, pois n:t.to 

implicaria na socializaç~o de riscos! Fica a quest~o de 

quem é realmente protegido com a solid~o, se quem se isola 

ou seus parentes e amigos. 

Quando indago sobre o que haveria de bom na rua, 

Claudio e Luiz v~o se alternando nas respostas. A primeira 

coisa é a comida, especialmente os sanduiches e milk-sha-

kes. Logo em seguida falam das suas necessidades -"atendi-

das", como o cobertor para dormir e·o "lar livre" que pare-

cem também identificar na rua: onde têm liberdade para de-

cidir o que fazer, aonde ir, o que e quando comer ••. Clau-

dio comenta ent~\(() sobre uma feijoada qLle hOLlvE.>r'a em certa 

ocasi~o, exemplificando os inesperados prazeres do N1ar 1i-

\'re N da I"'Lla. 

Tadeu, comparando a casa e a rua, estabelece que: 

" ••• só a casa memo l pá morar roemo ••• 
esses menor da rua ••• " 

Tirar 

Ele repete o discurso das autoridades e institui-

~~es à respeito. Quando assinalo a contradiç~o deste dis-

curso com sua pr,ltica pessoal e sua "opç~o pela rua", ele 

reafirma o discurso como uma espéc.ie de "norma geral" váli-

da: a casa é melhor, mas eles precisariam de uma H casa no-

va". Fica a insinLla~~o de que essa casa talvez devesse ser 

dada a eles pelas autoridades e in5titui;~es que criaram e 

mantém aquele discurso! 
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Em seguida Tadeu explica qu~ trata-se para ele 

também de uma quest~o de "saber auto-determina r-se" , saber 

este que ele já teria alcant;:ado, tendo ent~o feito sua "op-

t;:~o". Enquanto isso, oS". pequeninos, como n~o teriam condi-

<;fles para "optar", deveriam ser tLltelados pc-'?los autores do 

discurso da casa. Para qLlem "j á sabe", a rua seria uma "0p-

.<;~o" possivel e talvez até desejável, para os outros, so-

bretudo os pequenos, a casa-orienta<;~o-nova-prote;~o seria 

o melhor. A rua ent~o se configuraria também como um espa;o 

de saber. 

A rua é quase sempre assot:if.:\da também à 

violência, conforme se depreende do depoimento de Sebas-

ti~o: 

"Ah, na rua a gente ..... passa muita coisa .. .,., 
Dnte por exemplo, ante eu ia ser estrupado, 
se n~o Tosse o Gol passar, o cara ia me es
trupar ante .. Isso é muito ..... na rua .... esses 
anos, na rua é, muito perigo ••• " 

Os riscos passam na rua, como se eles passassem 

como as pessoas. Talvez porque os riscos provenham das pes-

soas como no caso da tentativa de estupro relatada. 

Nos relatos sobre as vivências na rua, a policia 

é praticamente onipresente, exibindo seu arbitrio também no 

detalhe, como relata Tadeu: 

"Ai ••• os PH já chega já metendo a m~o no 
meu sung~o .... , ver se eu tó com dinheiro .... " 
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Os policiais im··a.dem, violentam a privacidade e a 

sexualidadE;! nas "revistas", registrando uma desconfian~a 

permanente: se o menino está encolhido pelo frio, pode es-

tar também escondendo dinheiro. A policia como que faz par--

te do espa~o da rua para eles. Esta significa~~o entretan-

to, coloca~se sob a égide da propriedade: os policiais se 

comportariam como donos deste espa~o: 

( 

H ••• até parece que a pra~a é dele ••• porque 
ele tava com carro ••• ai prá ele a pra~a é 
dele." 

o car~o da policia é. percebido como sinal e ao 

mesmo tempo justificativa de seu· poder sobre o espa~o p6-

blico, especialmente sobre aqueles que ocupam o espaço ape-

nas "á Pó" t:' .. !t como os meninos. Os policiais s~o frequentemen-

te acusados por eles de agredir preferencialmente os meno-

res, aqueles que n~o lhes d~o parte do produto dos furtos 

que cometem, o pedágiD doesp':lf;:o da rua • Haveria assim um 

aprendiz~'3.(jo progn2ssivo até que se adequem às regras da 

rua, entre elas á sobrevivência à violência policial, pas-

sando a pagar este pedágio por exemplo. Interessante como a 

palavra pedágio lembra pedagogia! 

No depoimento de Pedro, ele afirma que aprendera 

alguma coisa na Escola Tia Ciata, po~ém desaprendera tudo, 

quando saira de casa, sugerindo que a rua "desaprenderia" o 

que se sabia em casa. Mais adiante, na mesma frase, diz que 

sabe ler um pouco. Talvez a rua lhe tivesse ensinado outras 

1 ei turas ••. 
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"Ai., ai. eu ia pá casa todo dia, eu t:' 1:a, 
~u levava biscoito, iogurte, esses r. :.io 
assim prá mim lanchar, quando eu n~o { H/a 
do lanche, ai, ai eu ia, comprava bis .,~D, 

iogurte, ai lev'ava pá lá, ai eles prf;;'l'-.' ia, 
SÓ porque eu era um bobo, ai prendia os meus 
negócio .... ai eu sai de lá." 

. Pedro já vivia na rua quando frequentava a esco-

la, portanto creio que expressa nesta fala muito mais sua 

fantasia da casa em oposi~~o à rua, do que sua realidade 

daquela época. Expressa ae mesmo tempo que pelo menos p~rte 

dás lei turas' aprendidas na rua. re'feririam-se a uma certa 

malandr2tgem aLI esperteza E') talve~= também à conqLlista do que 

se deseja ou precisa independentemente dos meios utiliza-

dos. e: possivel ent~o que ele tenha desaprendido o jeito 

.. bobo", ingênuo, pertinE\ntt:~ à lei tuY"a qLle tin ha de casa. 

Haveria assim, por um lado a perspectiva do sujeito que de-

saprende e aprende e,· por outro, a do espa~o visto como 

"paradigma pedagógico" que produz esse aprendizado-desa-

prendizado. 

No discurso de Marilia, a rua e a cidade aparecem 

"carregados" de conhecimento: 

-IH vocé foi lá pra Carioca? 

UN~o .. Ai olha s6, n~o, n210 tinha conhecido o 
Rio ainda. Nem sabia andar por aqui. Ai eu 
roubava .... ,., 

Uma das facetas principais deste saber se expres-

sa inicialmente no saber andar, que parece que aqui tem um 

duplo sentido: saber orientar-se na cidade e também saber 

'. 
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"se virar" para sobreviver através dos furtos inclusive! 

Especialmente para a menina, pois ela esclarecerà mais 

adiante e isso se confirma nas demais entrevistas, que a 

principal forma de furto utilizada por elas é o "pisa"9, 

para o, qual seria necessár'io um "saber andar". 

-Foi depois que vocé saiu do Certrim que \,0-

cé veio para o Ri.o? 

nAi eu conheci o Rio de Janeiro. n 

-,41 \~océ w2io pra Carioca? 

"N:Io! Ai eu "fiquei uns tempo ••• Ai, eu namo
rava um rapaz chamado Gessi, tia. Namorava, 
mas eu era mor;a sabe, namora\l'a ele ••• " 

Ela n~o veio para o Rio, ela ·conheceu. A vinda 

para a cidade maior implica em uma nova aprendizagem, que 

passa inclusive por uma rela;~o amorosa. Neste ponto ela 

frisa ~ue esta rela;~o ainda n~o implicara em sua iniciaç~o 

sexual - a necessidade de frisar este detalhe, possivelmen-

te significa que este novo conhecimento estaria também im-

bricado numa aprendizagem sobre o sexo, como já assinalado 

no item anterior. 

Marilia apresenta a rua também como um espaço-

meio para a divers~o, geralmente associada à transgress~o: 

"Eu já dormi lá em Copacabana... Carnaval, 
"foi o maior barato, heim. Ai, roubei pá ca
ramba os gringo. Eu e' a Marlene. Ai no outro 
dia eu tava bem assim, lá na Carioca, doido
na de bin. Agora eu n:!!to cheiro, n~o 'far;o ma
is nada disso ••• de tanto eu cheirar." 

9 Este termo significa roubar objetos e. lojas, colocando-os entre as pernas, e sair andando, 
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A infraç~o é aqui apresentada como se o roubar um 

"gringo" fizesse parte da divers~o também, assim como o que 

isto pode proporcionar em termos do uso de drogas. Marilia 

fala simultaneamente de dois significados distintos do es-

pa~o da rua: Copacabana, onde ela se divertia e conseguia 

llm "ganho" extra, e Carioca, onde depois ela vai "curtir ll
, 

IIdescansar" e onde ela também trabalhava como camelO. Em 

cada espaço-rua da cidade ela se insere de forma diferente 

ou com objetivos distintos. Tanto as caracteristicas de ca-

da espa~o-rua, incluindo seu uso social hegemOnico, quanto 

as representa~bes sociais especificamente a ele associadas, 

parece~ também compor a significa;~o elaborada por estes 

adolescentes sobre a rua. 

Dandara parece assumir a vida na rua de uma forma 

amena, prc)vavelmente por sua °fam! 1 ia estar integrada à vida 

na rua, além da rela~~o p~dag6gica que mant~m com educado-

res de institui~~es n~o-governamentais. 

-E desde quando \/océ está lá? 

"Ih tia, faz ano e tudo. O, 5 anos 
na I nsti tlli<;~,(o.Lo. Ent210 eu tenho 5 
rua ••• E 6 ano. Vou fazer 15." 

-6. antes, vocé lembra como era? 

eu vivi 
ano de 

UAh! Antigamente lá n~o era é ••• é, como é r 
é Largo da Carioca n~o, era Tabuleiro da Ba
iana ••• Aquelas porç~o de moça com negócio 
na cabeça .... 

l'farl1ia lembra dos barracos onde muitas fa
mil ias moravam no Largo da Carioca. 

10 Ela se ref~re a Instituiç~o A, que ser à descrita no capitulo IV, item C. 
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"Ah! E barraco ••• (rindo), maloca, é maloca. 
A gente morava ali ••• " 

t!arJ..lia completa: "E, e meu pai: 'O que é 
isso? Isso aqui é gente?' ( ••• ) Eu pensava 
que era até cigano, que lá em Campos tem ci
gano pra caramba, sabe tia? Eles assim é, no 
mato, eles vem, ruma um monte de coisa as
sim ••• Has a gente ••• lá em Campos né, n~o 

pode deixar a roupa na corda n~o, porque os 
cigano roba! Eles ia lá na porta de ca ••• 
trocano ••• dizendo: 'Quer trocar essa pul
seira de prata?' Mas n~o era prata, é ••• co
mo é, panela. 1I 

A referência inicial de seu tempo vivido na rua é 

o tempo de assitência institucional, só com a "corre;:~o" de 

Marilia é que ela parece lembrar que já estava na rua antes 

de ser atendida pela institui~~o. 

Dandara passa depois a contar como era o Largo da 

Carioca, baseando-se em referências histórico-culturais: 

era o espac;o das "baianas:.", das. "malocas DLt barracos" onde 

ela, sua familia e outras' como ela, se alojàm durante a se-

mana nos "intersticios". A própria e:-q)ress~o "malOCA" 

lembra n~o só uma moradia improvisada, mas também um "es-

conderijo", um lugar n~o controlado pelo poder dominante, 

cujas regras se definem fundamentalmente a partir do grupo. 

Marilia de certa maneira completa o discurso de 

Dandara, apresentando também a vers~o dominante sobre aque-

la ocupa~~o do espa~o,repetindo o discurso de seu pai. De-

pois ela relaciona a vida na rua com a vida dos ciganos, 

que parecem ter tido uma presenc;a simb611ca e real marcante 

em sua história pessoal e familiar. O elemento cigano rece-
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be ent~o todo o conteúdo do malandro acrescido da atividade 

de mascate, como os camelôs. 

Claudio, na entrevista no Largo da Carioca, dá a 

entender que na rua s6 ficariam os pretos: 

"Eu queria ser o 5J.1 vio Santos~ ia tirar to
dos preto da rua.,.". 

Caberia ent~o considerar que eles percebem que 

sua situaç~o ou condi~~o de vida de alguma forma se rela-

ciona à quest~o racial. De fato, todos os que entrevistei 

eram negros, conforme já assinalado" no capitulo I. N~o há 

no" material de campo levantado nesta pesquisa entretanto, 

elementos que permitam tecer comentários mais conclusivos. 

Pode-se de qualquer forma afirmar que a questao racial faz 

sentido para eles e perpassa sua percepç~o de si e do mun-

do, como se poderá inferir em diversos momentos deste tra-

balho. 

As diversas falas dos meninos e das meninas sobre 

a rua compbem uma percepiao deste espaço atraves~ada por 

contradiçbes: o mundo da rua comporta as diversas 5ignifi-

caçbes por eles vivenciadas. Cada um retrata a rua através 

do prisma de sua história, de suas experiências e de seus 

sonhos. A rua supbe perigos e encantos, violência e liber-

dade. 

E um espaço multifacetado do ponto de vista sim-

bólico, que também traduz todo um dinamismo pedagógico. Na 
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rua eles aprendem regras, limites, discursos e práticas de 

sobrevivência. E neste espaço também que muitos se aprendem 

como gênero, como seres humanos excluidos desta sociedade, 

mas que se recusam a se deixar excluir da vida, fazendo das 

ruas da cidade seu campo de batalha da sobrevivência. 
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CAPITULO 111. A VIOLENCIA, A LEI E O ESTADO 

III.A) lntroduç~o 

Os relatos colhidos sobre a violência e a delin

quéncia dos adolescentes que entrevistei, tornaram extrema

nente complexa a tarefa de organizá-los em subtemas, que 

pudessem ser encadeados dentro de um nexo lógico. N~o era 

possivel falar dos diversos significados atribuidos por 

eles à violência, sem falar da policia e da a~~o das insti

tui~~es ligadas ao estado, por exemplo. Por outro lado, a 

a~~o dos policiais é de certa forma correlata à delinquên

cia delet:;, estabelecendo uma espécie de circulo \~l:cioso. 

Minayo, tendo discutido criticamente as diversas 

correntes teóricas que buscam dar conta deste fen6meno,' 

conclui pela distin~~o entre os diversos prOC8SSOS de vio

lência em três grandes grupos: a violência estrutural, a da 

resistência e /Ias diversas formas de del inquéncia como rOll

bos, furtós, sadismos, assassinatos.* pilhagens, tiroteios 

entre 'Ç/anÇ/s I, del i tos comet·idos sob o efe.i to do ál cool, 

das' drogas, etc." (Minayo, 1990, p.10). Mais adiante, no 

mesmo texto, à guisa de conclus~o, a autora prop~e uma ~om

preens~o da violência em forma de r.::gº.~.: liA problemática dos 

'i'l'eninos de Rua' necessita ser articulada com a das nossas 

criariças privilegiadas.* com o quadro de distribuiç::ào de 
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rendas e eie empregos, com a cons t ruç:~o soc ia I da ideo 1 og ia 

do crime e do criminoso, do homem de bem e do deI inquente. 11. 

(ibidem~ p.23). 

Tal perspectiva vem de encontro, e de certa ma

neira também explica, a dificuldade encontrada no material 

·de campo. Só é possivel compreender a percep~~o que estes 

'adolescentes constróem sobre a violência e a criminalidade, 

ouvindo-os em seu contexto histórico, social e cult.ural. 

liAs formas de sobrevivéncia vigentes nesse meio s~o por si 

só viOlentas,; as criant;as est~o sempre no I imite ent:rê:.~ a 

fome, c."! morte,~ o frio, o medo. Vil,"enc}o pelas ruas à prOCllra 

de abrigo,~ comid<..'1. e amigos elas s~o eNploradas e aprendem a 

egplorar. ( ••• ) 14prendem onde está o perigo e a inseguran!=a 

sofrendo a agress~o dos companheiros,_ a press~o violenta de 

deI inqllentes adlll tos e a ·tol~hlra dos pol iciais e vig.ilant:es 

corruptos. a tempo todo percebem qlle est:.ro marcadas por se

rem pobres: no lar n~o há tempo para ser crian!=a; na escola 

s~o consideradas antecipadamente como inaptas e J:ndiscipl i

nadas; na vizinhanç:a, os seus iguais usam apel idos pe_ion~

tivos qlle lembram a sua fragil idade e incapacidade.: nas 

rua.s s~o vistas como perigosas e violentas, as pessoas evi

tam o contato, os ma.is vEdhos . desprezam-nas, os adultos as 

usam. 

Neste qL/adro, o aprendizado das estratégias de 

sobrevivéncia pela manipulaç::#o das oportunidades, valores e 

padrbes vigentes na sociedade n~o se restringe à criaç::1o de 

alternativas de atividad~2,c:..:, que podem ser rotuladas df? tra-
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balho. As atividades de delinquéncia podem surgir por e v -... 
tensllo e, mesmo por obstáculo de consecuf;~o das primeiras. 

As oportunidades sLlrgem para o trabal ho como para o furto 

CLI para o tráfico de drogas e o menor adquire o adestn.'lmen--

to necessário para aproveitá-las todas,," (Ferreira, 1979, 

p.156) • 

A delinquência está alicer~ada numa determinada 

condi~~o ou situa~~o de vida na rua, já descrit~ no capitu-

lo anterior. N~o se trata aqui de aprofundar a discU5S~C 

teórica sobre a delinquência 00 a criminal idade destes jo-

vens e sua rela~~o com a quest~o da marginaliza~~o social. 

Tal debate tem sido realizado por diversos autores (Ferrei-

ra, 1979; Oliven, 1982; Queiroz, 1987; Violante, 1987; Za-

luar, 1986, entre outros), hàvendo pouco a acrescentar além 

da triste constata~~o de sua atualidade. 

o propósito deste capitulo é trazer à tona a ver-

sllo destes meninos e meninas sobre tais quest~es, incorpo-

rando na discuss~o o estado e a lei, filtrados em ~uas fa-

las pela a~~o da policia, das escolas póblicas e das insti-

tui~~es estatais de atendiment0 1
• Procurarei seguir a tri-

lha apontada pelos depoimentos, tecendo considera~~es e 

sistematizando intui~~es. 

1 H~o s~o lencionados outros serviços estatais nas entrevistas, por isso restringi a reflex~o a es
tes. lelbro ainda, que estarei considerando no ltee dedicado As institui~bes de atendi lento estatal, 
aquelas COI as quais os leninos e aeninas tê. contato: a Delegacia de Segurança e Proteç~o ao Henor 

'(DSPH), para onde s~o encalinhados pela policia ea caso de flagrante delito; e os diversos internatos 
da FUNABE" e FEEn. 
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111.8) Violência e Criminal idade -

Diversos autores descrevem a situaç~o de margina

lizaç~o inerente à condi~~o de vida de grande parte da po

pulaç~o, especialmente nos grandes centros urbanos. Neste 

contexto, "0 problema da delinql!'éncia~ colocado como um es

paço possi vel dentro da classe trabal hadora, aparece como 

circunst~ncia 'marginal' do processo de acumulaç:~o~ Ou se

ja, a acumulaç~o capitalista c~iaum exército industrial de 

reserva.: pela press~o sobre os salários, impbe nl\'·eis pre-

cários de reproduç:~o da força de trabal ho e abre, ao me5;mo 

tempo, a possibilidade da delinquéncia." (Queiroz, 1987, p. 

26) • 

Assim, pode-se dizer que e~tes adolescentes est~o 

como que na ponta da espada, uma "espada" que atravessa a 

sociedade desde suas entranhas •• ~ Sociedade que se apresen

ta como um tecido historicamente dilacerado pela explora

~~o, pela desigualdade e pelo preconceito, que funda a ri

queza e o bem-estar de uns poucos na miséria da maioria. A 

imagem da espada expressa esse dilaceramento, mas ao mesmo 

tempo exprime a dinâmica da violência que dele resulta. Es

tes adolescente s~o "atravessados" por esta espada e também 

a "atravessam" naqueles que os cercam, a cidade se trans

forma numa cole~~o de possiveis alvos, gente que vira al\"o 

e al vo que por Co1caso é gente! 
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Luiz explica sua criminalidade como instrumental 

"Ah, ai eu roubo. Eu, eu to com fome eu vou 
pedir um ••• ao outro prá pagar um prato de 
comida, pag~r um p~o, ai ninguém quer pagar, 
eu fico com vontade de cheirar e vou rou
bar ••• " 

Parece que roubar, embora resolva seu problema 

imediato, é uma espécie de op~~o de raiva também~ raiva dos 

que n~o lhe d~o comida quando precisa, por exemplo. Talvez 

por isso oponha o roubo ao "fazer alguma coisa para os ou-

tros", como ele afirma logo adiante. 

"Ao modo dominante de considerar a marginal.idade 

corresponde o modo dominante de pretender controlá-la atra-

vés da é!ç:~o sobre sellS jov'ens herdel:ros, a fim de ac:omodá-

los ás Sllas condiç:t:Jes marginais de sobre\dvéncia. Tomados 

os seus comportamentos como 'anti-sociais', justifica-se a 

aç:~o institucioncd sobre' o indú'·idllo .• a fim de impedir e/oll 

corrigir seus comportamentos. Na verdade.r senIs comportamen-

tos eNpressam a in.submiss~o do Nenor ás condiç:t:Jes anti-so-

ciais de vi~a, isto é, aqllelas condiç:t:Jes qlle impossibilitam 

o atendimento de suas necessidades básicas. 11 (Violante, 

1985, p.64-65). 

Luiz expressa também sua interpretai~o do olhar 

temeroso e permeado de discrimina~~o dos transeuntes, quan-

do indago se eles n~o teriam motivo para ter medo: 
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"Ah ••• , mas n~o é assim n~o ••• Por isso que 
a gente fica rev'ol tado mesmo, é por isso que 
a gente rouba esses branco mesmo, passa per
to da gente ••• dando uma de rico ••• ~ se a 
gente rouba preto ••• " 

-Vocés n:Jto roubam preto? 

"A gente rytJo rouba gente da cor n~o ••• " 

-Por que? 

"Da cor é so'fredor, gente branco n~o é 
n~o ••• Gente branco n~o é, n~o é so'fredor 
n~o ••• " 

Eles s~o negros e pobres, portanto roubam. Res-

pondendo a isso com revolta, eles ent~o confirmam o precon-

ceito ao mesmo tempo em que reagem a ele. Luiz também jus-

tifica sua delinquéncia como uma reai~o à discriminai~Q 

cultural e social manifesta no racismo. 

nos: 

Mara também fala sobre a criminal idade dos meni-

" Mas o menino n~o ••• ( .•• J Tá é na vida 
do crime. Porque às vez chega né ••• As vez 
tá na rua mesmo procurando o que comer, às 
vez chega perto de uma madame, a madame sai 
correndo pensando que ele vai roubar... e 
ele come~a, né ••• Ai vai atrás mesmo daquela 
madame prá roubar, porque às vez ele n~o tá 
nem com aquela maldade na cabe~a de roubar 
aquela mulher." 

Ela exp~e uma "ecologia" da criminalidade, o pre-

conceito racial e social motivaria o crime como reaç~o de 

revolta, e o uso de drogas completaria o ciclo vicioso: 

"Ai fica, costumado, come~a a cheirar cola, 
começa ••• ai acabou! A gente tem um meio 
disso, de consertar esses meninos, mas é 
muito dificil ••• " 
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Quando insisto nas motiva~~es para o roubo, ela 

recupera a quest~o da raiz s6cio-econOmica baseada na falt~ 

de uma "solidariedade social". 

HEu acho que ele rouba por necessidade, por
que se as pessoas rossem dignas a repartir o 
que tem eles n2io roubavam. 11 ("". ) UPorque 
muitas das vezes, eu já passei muita rome na 
rua e a minha vontade era roubar e quantas 
vezes eu ia assim em lojas, às vezes tinha 
penca de banana, eu pegava, saia correndo, 
porque aquilo ali era uma rome, era uma ne
cessidade. Eu n~o ia roubar prá brincar com 
o gerente, que era prá mim roubar, prá dizer 
que eu ta va roubando. Eu ia rouba r porque eu 
tava com rome. E o crime era maior, a gente 
apanhava em drobo, porque a gente tava rou
bando o que comer para se alimentar, ent~o, 

como bater era mais dobrado ainda, tava apa
nhando coisa de- comer ••• 11 

Nesse ponto ela reintroduz a si própria nessa 

realidade, lembrando a fome como motiva~~o imediata. O im-

pressicnante é que o crime derivado da fome seria punido 

com mais rigor, ou pelo menos a puni~.o do roubo de comida 

para saciar a fome é sentida como mais cruel. 

rua: 

Elba conta sobre SLlas "atividades iU.citas" na 

"Eu já roubei é rorçada sabe... ( ••• ) por 
causa de que eu tavo vendo que n~o adian ••• 
que n~o adiantava nada eu ••• eu ricar parada 
n~o! Ai me deu loucura assim. He deu uma vez 
que eu vi as minha colega assim tudo rouban
do, assim trazendo ~s coisa, tudo com dinhe
iro, ai eu fui me teleguiando, eu fui tam
bém, ai quando chegou no outro dia seguinte, 
ai eu ralei: 'Vã ir com voct}s!' Ai rui embo
ra, rui roubar! Ai, depois quando eu vim as
sim, eu vi que n&o era nada daquilo. Pedi ao 
meu pai pá arrumar um servi~o prá mim e fi
quei no sen~iço. Ai depois desse serviço que 
eu fui ver, que eu a'a .... ·a prá. mim ••• conseguir 
alguma coisa sem roubar!" 
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A alternativa do roubo como estratégia de sobre-

vivência na rua é descrita n~o propriamente como uma "op-

c;~o", mas como uma sllbsllnç:~o a uma alternativa do ambiente 

e do grupo. Haveria um "p;squema já montado", atraente:\, ao 

qual eles v~o pouco a pouco se integrando, seja pelas ne-

cessidades da sobrevivência ou do consumo suntuário. Neste 

sentido, a motiva~~o para iniciai~o na delinquência n~o di-

fere daquela já comentada por Zaluar (1990) quanto aos jo-

vens bandidos. 

Depois f'la dá conta de que o "esquema" é na ver-

dade ilusório, os ganhos s~o intermitentes e muitas vezes 

insuficientes, é dificil reter o produto e usufruir os ga-

nhos. Os riscos s~o n~o apenas grandes, mas geralmente 

crescentes. Elba ent~o teria partido em busca de outras al-

ternativas e chegado ao emprego no mercado formal como for~ 

ma de "conseguir alguma coisa sem roubar". N~o creio que 

ela realmente estabecesse uma oposi~~o moral do tipo certo 

x errado entre roubo e trabalho. Ela parece simplesmente 

considerar ambos como alternativas ou estratégias de sobre-

vivência," cuja utiliza;~o deve ser avaliada em cada situa-

Marilia conta de sua iniciaç:~o: 

" • •• " ai eu comecei só roubando ••• Ai pegava 
assim, botava as coisa baixo das minha per
na, n~o sabia nem andar. Eu ricava assim ••• 
eu pensa\~a que ..... que era pegar baixo das 
perna e sair pro lado de fora né?Cabeç:a 
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inocente! Ai quando eu sai do lado de rora, 
o segurança ricou me olhando, me olhando, me 
olhando, me olhando ••• ai o segurança me pe
gou, e ralou assim: 'Vamos lá dentro.' Na
quele tempo, quando as pessoa rouba ,,"a n~o 

tinha nem chance, ai ele roi me botou lá 
dentro,. ai chamou a patrulhinha pra me le-
var ••• " 

Ela ressalta sua inexperiência no inicio~ indi-

cando uma aprendizagem progressiva das Iltécnicas" e "mali-

elas". De certa forma, 11 ser pega em f I aç:~rante" 'f ar ia parte 

deste aprendizado! Era preciso aprender o "jogo" para esca-

par ao. flagrante e livrar-se da puni;~o. 

o roubo é aqui concebido como uma atividade quase 

que natural na sobrevivência na rua. Embora n~o necessaria-

mente seja o meio principal de subsistência, é Llm "e:<t.Y"a 11 

quase usual. Em outro trecho porém, Dandara e Marilia apre-

sentam o roubo como um vicio:. 

Dandara: "Quem é viciada a roubar n~o para 
nunca! " 

Marilia: "Mas eu parei!" 

Dandar",l resmunga duvidando e Marilia in~"';is

te: "Tia, porque olha s6, você já acontece 
ricar dura? Consegue? Aqui olha, eu rumo, eu 
tenho cigarro ••• eu tenho meu cigarro, quem 
é viciado rumar, n~o consegue ficar sem ci
garro, né? Ent~o ••• A senhora vai deixar ••• 
Quando sente vontade, a senhora tem que fa
zer o qu~? E.a mesma coisa era eu!" 

Pergunto se é gostoso e Maril.ia discorda: 
"N~o é gostoso n~o tia! A senhora tem que se 
arriscar! Eu heim, gostoso ••• Vai nessa! a 
dia que eu apanhei um perfume lá, eu roubava 
perfume pra caramba ••• Eu quando entrei lá 
pra comprar hene, o home falou assim: 'Você 
tá com perfume ai!' Eu falei: 'talo meu se
nhor, eu n~o to com perfume n~o!' Perfume 
era sabe quantos? 500 e n~o sei quantos. Ai 
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sabe quanto que eu vendi, vendi por 3 'per
na'! (".,,) Vi.cio Haldito!" (risos). 

Dandara define o roubo como vicio e Marilia apro-

funda essa defini~~o, elaborando uma analogia com o vicio 

do cigarro. Em seguida, passa a relativizá-Ia, alegando que 

é um vicio que n~o traz prazer. A analogia é sugestiva, o 

roubo seria uma necessidade suntuária e simultaneamente um 

costume ou hábito que se "engendraria" no organismo. 

o risco que envolve o roubo interfere . paradoxal-

mente na satisfa~~o que dele· pqderia advir - é um risco que 

.frequentemente envolve violência fisica e psicológica. Ain-

.da assim, o tom do relato, especialmente quando classifica 

o roubo como um "vicio maldito N
, denota que este tipo de 

delito, o furto em lojas, estaria mais fortemente associado 

ao prazer, configurando-se também como uma espécie de "jo-

go" . 

Elba é bastante enfática ao negar praticar assal-

tos na rua, como aliás as outras meninas que entrevistei. 

Parece que é pouco comum esta atividade entre elas, embora 

eu já tenha Duvido relatos de educadores sobre alguns as-

saltos praticados por meninas 2 • Assim como as outras meni-

2 Certa noite, Lúcia e eu estavalos no A=arelinho na Cinelàndia, quando duas lenina~ foraa nos avisar 
que duas outras (uma das Quais estava grávida) haviam sido presas, tinham apanhado muito e estavam 
sendo levadas para a DSPM na Lapa. Tenta~os UI contato COI advogados, para que nos aco~panhassel até 
a DSPH, las foi inútil. Segui.os para lá assil lesmo, tentando no caminho esclarecer telhor a histb
ria toda COI e12s. Scub~~os que a menina grávida usara UI caco de garrafa para a~eatar a pessoa que 
queria assaltar e que fora presa em flagrante. N~o ptloemos evitar sua pri5~0 e. 1un~~0 do flagrante, 
las verificamos Que ~inha havido também agre~5~o por parte dos policiais. A outra menina que a acoa
panhava ainda pode ser solta. 
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nas entrevistadas, ela também aponta o medo como raz~o para 

n~o assaltar na rua e preferir furtar em lojas - o Npisa N, 

por ser menos arriscado. O dpisa N afirma-se ent~o como uma 

verdadeira "especialidade" das meninas. 

Do ponto de vista delas, este delito implicaria 

em riscos relativamente pequenos, seja de insucesso, seja 

d~ puni~~o e esta seria a principal raz~o para que elas a 

preferissem. Haveria ent~o uma "economia do risco suportà-

vel", que envolve elementos de prazer, como o prazer do 

adolescente pelo perigo, e de margens de negocia~~o para a 

eventualidade de ~m fracasso ou puni;~o. Nas histórias que 

elas contam sobre furtos que realizaram é possivel entrever 

um pouco da improvisa~~o que cerca muitas dessas açbes. 

Elba fornece uma descri~~o détalhada dos diversos 

delitos que eles cometem, construindo uma espécie de glos~ 

sário. 

H Tem que s&r assim loja, só loja. Só lo
ja de roupa. Ai os gerente entra lá prá den
tro,a gente bota dentro da bolsa, a gente 
vai embora, andando. AI se vê, corre atrás 
da gente~ se n~o vê, deixa a gente passar. E 
assim também, dentro do super-mercadO, a 
gente vai, bota uma saia grande sabe, e bota 
assim, queijo desse tamanho, pó de café, la
ta de azeite. 'Galo', que os outro adora, 
azeite, e bota no 'pisa" assim nas perna, e 
saí andando." 

-Tem um nome especial isso que \~océ estcH'a 
falando? Esse roubo, de super-mercc.ldo., de 
loJa,. de botar ':1S coisas na saia? 

HEnt~o, é 'pisa', é o 'pisa', que a gente 
bota ••• 'Dar bo1sada' é quando ••• a gente tá 
na rua assim, que a moça t~ com ••• com cor-
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d~o de ouro, uma pulseira, é ••• E ••• , ah eu 
esqueci. E ••• , vou falar do outro até um 
alembrar. Quando tá com dinheiro no bolso é 
'churre', 'churriando'. Esse do, do coisa, 
eu esqueci ••• Puxar, é ••• 'pu>:a-pe~a'!1I 

Indago como funciona realmente o 'pisa' e 
ela mostra como esconde o obje.·to entre as 
pernas., dt:;ba i>:o da sa ia e sa i a nda.ndo ...... 

H'Pisei'. 'Churriar' é quando ••• a pessoa tá 
passando, ai eu vou e tiro ••• 1I (mostra como 
faz, colocando os dois dedos e tirando a 
carteira do bolso) "Ai outra pessoa que tá 
comigo empurra ••• ai eu peguei e vd embora! 
'Puxar', e, e 'puxar' ••• a gente ••• a mulher 
tá passando, a gente puxa e... vou embora. U 

a colega de Elba, que j~ 

acompanha nossa ent re\l'Ís ta, 
'rebento pe~a' n~o, eu só 
lo'.", .. " 

naquele momento 
re t ruca: "Eu n~o 

'derrubo ca,'ne-

El bé~ent~o e>:pl ica: nEle 'derruba camelo' , 
róba bicicleta, né 'derruba camelo' ••• 1I 

o glossário parece endossar uma certa IIdescrimi-

naliza<;~oll dos delitos, a tal ponto que soa pesado e d€~sca-

bido denotá-lo como "glossário de crimes". Além dessa ca-

racterizaç:~o n~o \~alDrativa, a nomenclatura descrita ex-

pressa uma grande diversifica<;~o e especializa~~o de a~bes. 

o relato dá conta também da associa<;~o entre eles 

nas "atividades". Percebe-se também que a escolha obedece a 

alguns critérios, tais como: for~a fisica, coragem, capaci-

dada, competências especificas, sexo •• ~, além da contingên-

"'Mete cachanga' é a gente ••• ve assim, ó a 
mulher tem uma casa, cheia de coisa: televi
s~o a cores, video-cassete, n~o sei mais o 
que, 3 em 1.~. Ai a gente marca assim, a ho
ra. ". a hora que a mul her vai trabal har ou a 
hora que a mulher vai n~o sei pra onde, ai a 



mulher vai tal hora, ai tá 'escoltado' já. 
Ai chega no outro dia seguinte a gente já 
sabe que a mulher sai essa hora, ai a mulher 
sai, a gente chega dentro da 'cachanga' de
la, pega, aluga um táxi né (cada v'ez mi.ds o 
tom é sLlssurrante, como que re\"elando uma 
façanha secreta, ou conspirando), que os tá
xi ai é o maior 'puxa-saco', ai pega, pega 
é ••• entra dentro da casa dela, bota tudo 
dentro do 'carro, tira tudo e vai embora. Ai 
é 'mete cachanga'. 'Cachanga' é o nome da 
casa que nós chama de 'cachanga'. é, no mor
ro tem isso né, 'cachanga'.u 

Na descric;~o dessa "atividade", se por um lado a 

express~o ".cac:hanga 11 indica casa na favela segundo ela, por 

outro à idéia do Nmeter cachanga N poderia ser associada à 

intromiss~o do ladr~o na vida e horários de sua futura vl-

tima ••• Neste relato fica clara a associac;~o desta "21tivi-

dade" com adul tos, no caso motoristas ele tá:ü. Parece uma 

grande rede invisivel, pululando em atividade e gente. 

" E tem 'quebra-carro' também. Ai tia, 
tem 'quebra-carro' também. 'Guebra-carre' é 
o carro parado ••• Se tiver assim com alguma 
coisa dentro, ou mermo se n~o tiver nada, s6 
tiver o carro ali, eles 'quebra-carro', que 
tem um pininho desse tamanhozinho assim ó, 
ele tem uma ponta fininha, sabe? Ai eles 
vai, mete assim no vidro do carro, que o vi
dro do carro quebra. Ai eles vai, entra lá 
dentro e pega o gravador do carro, a fita, o 
toca-fita do carro e vende pá ••• vende prum 
'intruj~o'. 'Intruj~o' é o cara que comprou, 
que ele tá 'intruj~o' nas nossa parada, en
t~o ••• o nome dele é 'intruj:?to' , ai vende 
pra ele,' por'9 mil, 11 mil, 12 ••• ele vai, o 
preço dele tá isso, um gravador dum carro 
assim ..... " 

A descrii~o é t~o detalhada que sugere sua parti-

cipal;~o direta nas "atividades". Aparece aqui mais LIma im-

portan te assoc ial;~o com é,du 1 tos na f igura do "in truj ~o". "a 
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menor começa a se troansformar nllm • infrator' qllando passa c:! 

partilhar da estratégia de sobrevivência de uma parcela da 

populaç~o, cuja atuat;~o fé tangencial a um mercado de traba

lho ilegal, o qual se reproduz através de cone>:Ôes necessá

riasocom o aparelho policial (extor5~o monetária da policia 

sobre os °bandidos, corrupç:;';too' venda de protet;~O, etc.) e 

com o mercado legal através da f igllra do 'intruj~o' 1 o re

ceptador dos bens roubados. Na sua trajetória para dentro 

do mercado ilegal ou mundo do crime, ele passa por llm 

aprendizado prático que impl ica a interiorizat;~o de um qua

dro de valores morais fi? a capacidade de dar respostas com

portamentais adequadas às situaçbes ql.le enfrenta." (Gluei

roz~ 1987, p.131). O "intruj~o" atua como mediador com o 

mercado, com o mundo "oficial", ponte educativa que viabi

lizaria a apreens~o e utiliza~~o prática das regras sobre 

valores e mercadorias vigentes na sociedade. 

O "intruji:!o" concretiza em suao rela;~o fi>:a e ne

cessária com eles, uma espécie de contrato, descrito por 

Elba como um instrumento simbólico, porém n~o explicitamen

te autoritário de controle. A descoberta mútua do "intru

j ~o" e dos meninos que roubam parece se dar ê\ través o da com

plexa e eficaz rede de infDrma;~o já existente na rua, faz 

parte do dicionJ.rio das relaçôes aOi estabelecidas. 

Para a maioria dos meninos entrevistados, a cha

mada vida do crime exerce um certo fascinio, como se fosse 

uma profecia simultaneamente temida e desejada, significan-
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do dinheiro, mulheres e drogas por um lado, bem como o 

"afunilamento cle suas opçtJes e de seu destino final: a pri-

s:to, ou, mais freqLlentemente, a morte violenta. 11 (i.bidem, 

p.131), por outro. Para Luiz, por exemplo, esta parece ser 

sua sina inexorável, inscri.ta em sua história! 

Mário relata com uma grande riqueza de detalhes a 

chamada "vida do crime": 

"."" E o meu tio já era metido no jogo ••• no 
tráfico, era vagabundo ••• ,. é... periculo-
50 ••• Ent~o eu ia sempre visitar ele na Ilha 
Grande, fazia conhecimento. Minha m~e conhe
cia muitas pessoas aqui no centro da cida·
de .... ( ••• ) Foi lá entllo que eu comecei a 
sa.; r, conhecer outras pessoas, e... a vida 
do crime ••• De 1.::5 anos prá cá, a minha vida 
n:to foi muito bem na rua. Se aos 1.::5 anos eu 
dormi na rua, eu devo ter dormido, mas n~o 

lembro bem a época. Mas de 13 anos prá cá, 
minha vida foi muito em cima da vida do cri
me, do tóxico, dessas coisa assim, porque ••• 
Aos 14 anos né, eu já tinha feito alguns as
salto ••• e meu. tio morreu, meu tio morreu, 
minha vó morreu, meu outro tio morreu. Dai 
entllo eu ia, saia, prá outros morros, mas 
como quem n&o queria nada: "Sacou, fulano? 
Eu preciso de dinheiro".. Mas antes de eu 
precisar de dinheiro eu conversava com eles, 
ficava lá, eles me davam revólver na m~o sem 
eu precisar de ter, sem eu pedir e ai eu fui 
me infiltrando naquilo tudo, quando eu ia 
ver: "Porra, sobrinho de fulano de tal, en
t&o é sangue bom, fica com a gente ai!1I Ai 
me dava uma granada na m~o, um rev61 \loer 
qualquer e eu ficava no morro 2, ::5 dias, às 
vezes n~o era nem vontade minha, mas a si
tuaçt!to me obrigava a fazer aquilo. Ai eu fi
cava lá um tempo determinado, quando eu 
achasse que tavoa legal, gastando, conhecendo 
todo tipo de malandragem, depois saí. Foi 
mais ou menos isso. E ia prá outros lugares, 
ai acontecia a mesma coisa. Eu já conheci 
vários morros ••• E ..... depois disso eu fiz 
alguns assaltos, inclusiVE fui num assalto a 
banco, com uns cara do morro ••• Uma quadri
lha de 5, 6, 4 .... Era o mesmo pessoa.l, SÓ 

que Bocas menores, que se fortaleciam atrB-
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vês dos assalto, comprava mais armamento, 
ficava mais forte fazendo assalto a banco, 
entendeu, se fortalecia assim.. E eles d2:.o 
muito valor a pe5soa 'que tem condi~~o e pei
to, dispDSifi.~o pl~á assal tar, seja lá o que 
for .. O dia que eu assaltei esse banco foi 
assim, de repente, cheguei no morro do Amor 
prá ver o pessoal, subi.. Tava de revól ver 
né, cheguEti de carro, ai subi, eu mais um 
amigo que veio comigo dirigindo, que na épo
ca eu nem sabia dirigir. Guando nós subimos 
o morro, o dono do morro falou: 'Pó, a gente 
tava precisando de mais um, é tu mesmo, ma
landro! Olha ai, tu vai sai pra uma parada 
com a gente' .. Eu nlio 'falei n~o p01~que ia pe
gar mal, né, nunca tinha assaltado um banco, 
já tinha assal tado padaria, botequJ:m, jtl ti
nha pugado carro.~ esse tipo de coisa. Mas 
isso eu nunca tinha feito. ( ••• ) Depois dis
so. li li parei." 

Para elE, o envolvimento familiar se constitui 

quase que numa "sina", um "passaporte" atestando a lIinevi-

tabilidade" de sua entrada na "vida do crime". Há POI'- outt"'O 

lado, um tom aventureSCD e vaidoso ao relato, talvez expli-

ci tando pelo sU~~~;g:?o "uma profunda revol ta num jogo perigoso 

e estimulanü'? df::.' posicionamento numa hierarquia de presti"-

gio, baseada num código de ,,"alares especificas que paderi.a-

mos chamar de 'ética da malandragem'. Nesse sentido, come-'-

ter uma infraç::it(o significa a afirmaçlio de sua identidade e 

import"ância no 'mLmdo da malandragem' que! na cabeç:a dos 

meninos! se opbe ao mundo do 'bllrgLrés' (dos que ostentam 

riquc~za)! e da. po11cia(dos,que protegem os ricos e rOLlbam 

os 'ladrbes)." (ibidem, p.142). 

Aparentemente, para Mário, a rua n~o funciona co-

mo referência para a "vida de) crime". Esta é uma diret;~o 

tomada "C\pe~;,'H· de ll ou indepE;'ndl~ntemente de sua v:i,da na rua. 
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Suas principais referências-passaporte para a criminal idade 

s~o o tio, que fora um bandido famoso e o prÓprio ambiente 

da moradia combinado com as carências materiais de sua 1a-

mi 1 ia. As mortes dos parentes .parecem cataI i zar a "desagre-

gat;~o", o "sentimento" de estar "meio sol to no mundo", au-

mentando sua mobilidade e convivência com a "rapaziada";:-. 

Embora deixe nas entrelinhas sua vaidade, ele nao assume 

sua paSSi.1gem pela "vida do crime" como um ato de vontade 

própria, m~s como um produto de circunst~ncié\s "ambienté\Ís" 

e familiares. 

Para os bandidos, alguém como ele se apreseritava 

·como m~o de obra preferencial e barata. Eles s~o usados na 

venda de tÓ:·:icos, na "seguré\nt;a" das "Bocas de Fumo" DLI, 

como foi relatado por Mário, recebem armas para realizar 

assaltos em outras áreas, quando o comércio está frac~ (2a-

luar, 1990, p.61). Aparecem também neste depoimento, as 

frequentes disputas entre quadrilhas, que se utilizam in-

c lusive de assaI tos para se "fortalecer" compl~imdo mais at--

mas e tÓxicos. Dentre as caracteristicas mais valorizadas 

pela qUé.~drilha destaca-se a "dísposiç:~o", que deve ser de-

monstrada inclusive na obediência sem vacila~~o ou insegu-

rant;a aos superiores. 

Mário dá conta também da provisoriedade da vida 

3 Os jovens bandidos na fav~la costumai ser identificados p~los outros ~cradores cala ·~2ninos·1 o 
'pessoal do eoviftento·, a ·rapaziada', eeral~ente os termos 'malandrageQ' ou 'vagabundo' s~o utiliza
dos el to~ pejorativo ou pelo zenos critico, COA0 Que. ".arca diferença', colocando-se de "fora", 
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do "malandr"o", n~o há rai=~e5 par'a além daqueJ.E~ grupo e da-

quele estilo de vida: gasta-se com rapidez tudo o que se 

obtem e a vida torna-se uma roda trágica que n~o para. NA 

lógica da necessidade passa,~ portc1nto, também p€:::la idéie( de 

que I}.;~nhar dinheiro . fáci.l " além de ser o c<..~minl1o pt'.tra 

conseguir estes bens Il'alorizados, compensa. ( ••• ) Aqui ins-

taW"é("-,S;€! o pr:i.meiro circulo vicioso. De lIma nf:.~ce.ssidade,r 

entendida como é.~ incapacidade de adquirir a1 go socialmente> 

wdori,zado, chega-se ao vicio de ganha.r dinhe.'Í..ro fácil G' á 

prá'tic~:( :::.empre renovada. de encher o bolso de dinheiro parr:.{ 
( 

ter condi~bes de atender 'á necessidade'.H (ibidem, p.59). 

E interessante a forma como Mário fala da morte 

"acidentf.d" nL.lm assalto. Ele se exime e ao grupo de qual-

UMorte n~o teve F fizemo o buraco, se Deu3 
matou oU,n~o a gente n~o sabe até hoje ••• 
Fizemo o buraco, nós ruramo o cara, se Deus 
matou eu n~o sei. u 

Deus dá e tira a vida, os homens n~o, portanto 

eles se desresponsabilizam! Como soldados numa guerra, eles 

cumprem ordens, reagem, defendem-se, mas nao s~o responsà-

veis p21a guerra e pelas mortes que possam ocorrer! 

Durante a entrevista, Mário contou sobre a pris~o 

de um dos colegas em um assalto. Todo o grupo contribuiu 

enti:'1n pê.~ra CI.lstL?c\r um advogado a 1 im de sol t,ar o amigo. Ele 

n;,:-tr',,:d:i:t a sol ida/" iedade en tre os partici pan tes da quadr i-

1 h~;: 



"Eu n:!Ja queri.a dar, porquE! na época que 
rui também eu tava numa merda que fazia 
to sabe, n:!:lo tinha nad2..". sem dinheiro 
mo. Ai o pessoél..l todinho meteu a m~o e 
porra, vai pegar mal não dar"". v;!ta me 

. ma. r de Judas, ai deu o dinheiro, né!" 

.173 

eu 
9 0 3-

mes
delf, 
cha-' 

Ele colabora, mesmo sem poder, para o pagamento 

do advogado para libertar o companheiro. O advogado prati-

camente fazia parh~ do "esqLlema ", como também ",\1 irmaram o:.:, 

alunos da Tia Ciata que entrevistei. Aqui a solidariedade 

n~o parece 'configurar realmente um valor para ele ou para o 

grupo, mas uma regra a ser seguida em tais casos. Aparente-

mente, é a pr6pria hierarquia da quadrilha que imp~e seu 

cumprimento a todos. 

Mário retrata também a organiza~~o quase empresa-

rial do "movimento"4, com func;.bes/cargos bem definidos e 

integrados numa hierarquia. Ele se afasta da "vida do cri-

me" quando percebe que a volatilidade da pr6pria vida é 

ainda maior que a do dinheiro ganho e talvez mais garantida 

do que os prazeres alcan~ados. 

Para 05 adolescentes entrevistados que vivem na 

rua, a Nvida do crime" parece ter como referência as qua-

drilhas de traficantes. Entretanto, isto é retratado muitas 

vezes como um estereótipo negativo, pois os traficantes n~o 

pautariam suas aç~es por valores importantes para eles, co-

mo a amizade por e~emplo. Eles n~o se vêem ent~o propria-

~ Este termo ~ u~~óo na eaieria das favelas p~ra indicar o tr~fi(o de ~ntorpecente~. 
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mente como bandidos, diferenciando-se corno ladrtles "peque--

nos", uma vez que, sendo pobres, n~o desfrutam das mesmas 

"regalias e IUNos" que os bandidos. Além disso, eles ainda 

respeitariam valores como a solidariedade e a amizade en~re 

eles e c:om seus "aliados". Para eles, e lTresmo par'a muitos 

jovens bandidos ou trafic:antes que atuam em favelas, a Lei 

da Nalandragem é a sobrevivênc:ia do mais fort.e. A ordem a 

ser seguida, sem questionamento, é a do chefe, n~o importa 

quem possa ser ferido em funç~o disso, como contou um de 

cmeus entreyistados na Esc:alá Tia Ciata: 

"Porque roubar, fessora, a senhora t.ã fa.zen
do um negócio q"ue é pra sra •••• Boca de Fumo 
n~o, Boca de Fumo só vai ser subornado a 
el~, e tem que ser subornado a ele, que ele 
vai ficar te mandando ali pro resto da vida, 
certo'? Até que tem que, mete o o,l ho~... Sem
pre acontece alguma coisa fessora... Ai ••• 
Essa parada de vagabundo assim é f .... , c..~ 

gente um n~o entende o outro, quando um tá 
tudo mundo, tá tudo certo, tá todo mundo um 
entendendo o outro, dali a pouco todo mundo 
desentende, todo mundo se ,desentende, ai ~~ 
começa a matar o outro ••• Ai um estranha o 
outro. Sei lá porra! Vagabundo, vagabundo 
fesso.ra, vagabundo come no roermo prato, come 
na merma colher, usa a merma roupa, anda no 
mermo rev'ól ver ..... e um mata o outro, fesso
ra, um mata o outro!" 

o ladr~o ent~o teria uma maior autonomia na "vida 

do crime", enquanto que o bandido 5 estaria necessariamente 

"subornado" ou telegu,iado como afirma Alba 'Zaluar: ',i'A, idéia, 
~: '~.: 

,1>. .. -o .. , . 
.... .,"" 

.;~. ..". 
D Tanto os adolescentes que entrevistei na rua, quanto aqueles que morava. il "'fa~l?ra~ ~ó'~Rio . C01llprido 
usaram indistintamente os terlos t.,aianQ.rQ. ou !agabundo, quando se referiam dOS q:ue trabalhaval!'ila Bo": 
c~s de Fumo eI favelas. Utilizei entretanto, principal!\ente o termo ~didô ou traJJ1ante, q~ailoo me 
referi a eles, buscando estabelecer ao longe do textp as diferen,as co: rel~td.o.aQ?'leilinos di rua, 
que no 'chilO se reconheceI! COI!J 1~drtó'5. Preferi (j deno!iila~aO de 'band~d!l' I' e~ getri!en~~' di ; "vaga
bundo' ou ·ulandro·, pois estas outras expressOes c'omportaa frais sigrn fic" ;PS' e "p.oder'iali ,di'ficulqr. 
a co.preendo. . " .:. -.' " '~'. . . 

.' \~. 

O- • ., . ...... -
.. ~ .. -' -

., 
. '. ', . 

", .. -
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do teleguiado é quase consensL!al ( ••• ). Uma idéia importan

te, pois é o contraponto à autonomia individual como valor, 

que perpassa a subcLdtura \"iril e de rlla, qL!e é também a do 

mundo do crime. N (ibidem, p.57). Entre bandidos teleguia-

dos, a única ética é a da autopre5erva;~0 (ibidem, p.67') , 

vinculada à preserva;~o do poder e da hierarquia da q~adri

lha à qual está subordinadq. 

A vida do crime é violenta e armada; a possibili

dade de matar e morrer está sempre presente. O poder, a fa

ma (no noticiário criminctl pelo menos) e o dinh<=;üro, SE~ 215-

sociam no estereótipo do bandido, que imp~e seu poder por

tando seu revólver à vista. O roubar de revOlver parece ser 

uma espécie de marco de entrada na vida de bandido, a en-

trada na16gica do "ferro" e do "fumo" (Z':tluar", 198~~;) • 

constru~~o apurada destes estere6tipos nos meios de comuni

ca!;~o faz' imaginar que, em br'eve~ teremos histor-ietas ele cor--

dei contando as fa~anhas destes criminosos, 

a Lampi~o ou Robim Hood. 

eq L1.i pa r all do-os 

Eles sem dúvida exercem um fasciniopara estes 

adolescentes: Na bandido é bravo, tanto em aç~o e como \"1-

t ima. Norre des f iadoramente e com dignidade.. e inllmeros ra

pazes de cortiços e subúrbios,. que nada possuem seni=(o o dom 

COmL!m; porém precioso,. de força e COrê:igem, ident i {icalTl--se 

com ele. Numa sociedade em que os homens vi\"em da sLlbs;er

viéncia, como e$cravc.'s de máquinas de metal Dl! como pr.::!(;.·a.s 

moventes de maquinc."-tria humana ,v o bandido viv'[,' p morre de 
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cabe~a erguida. H (Hobsbawm, 1976, p.133-134). 

A descri~~o e a percep~~o dos meninos e meninas 

sobre sua própria delinquêncis, bem como a forma come a 

contrap~em à criminalidaUe dos bandidos, parece indicar que 

eles n~o est~o nesta 16gica, embora ela seja pr6xima deles 

e os fascine. Tornar-se bandido é uma possibilidade em seu 

universo, considerada às vezes até com admira;~o. lõ:\! uar 

(1983) apresenta a associa;~o entre o trabalho e a escravi

d~o6, 'como um dos possíveis fundamentos para uma percep;~o 

do toy-nar--se band ido como uma 'forma de con tes ta;~o. Nr:! caso 

dos meninos e meninas que spbrevivem nas ruas, tal possibi~ 

lidade mesclaria respeito, uma certa inveja e o medo, espe

cialmente pelo código de valores que parece n~o ser ainda o 

.deles. Neste sentido, alguns destes adolescentes estariam 

vivE'nt1o uma etapa de transiç:~o. 

Infelizmente.' n~o sgco poucos os casos em qLte es-'

ses jovens trilham efetivamente a "trajetória do menor in~ 

frator": da participa;~o eventual em pequenos delitos para 

fazer face a necessidades de sobrevivência até o momento em 

que "seu modo de \'idc."! se choca com o padr:tto de • normal ida-

de' di=1 soc iedê.~de 1 ega 1 izada.: sendo preso e encaminhado pa ra. 

a im,t:ituiç:~o de reCL(p{!?raç:~o. fE quando se reconhece ofi-

cL:llmente que Slla maneira de ser é anti-social, levando c~ 

imposs ibil idade de inte{]rc.~ç:~o normal nc::t famll ia (quando a 

6 Esta aS~Dcia~~o encontra la~b~m justificativa hist6rica e. Kowarick (1987). 
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têm) e na sociedade. Esse contcltc.J e a posterior vol ta às 

ruas ou á famil ia? nas mesmas OLI piores condiçt1es em que 

ele \~ivia? repetido numa espira.l que se aqravao~ é que pro

voca a gLlinada qUc."'tse que defini. ti va para um comportam[!!nto 

reiteradamente del inquente. A partir dai ele pa.s..sa a ser 

reconhecido.~ catalogado.~ estigmê..~tizadof \~igiado e eNplora

do.~ tornando--se cada vez ma. is di f ici 1 re\~erter sua traj etó-

ria. 1I (Queiroz, 1987, p.132). 

Ainda assim,pode-se depreender dos relatos dos 

adolescentes deste grupo, que a delinquéncia para a maioria 

deles se coloca cemo parte integrante das f6rmulas de 50-

brevivéncia ao seu alcance. De certa forma, eles demonstram 

também através da delinquéncia, sua insubmiss~o~ /I sua 

aç:~o n~o pode ser revoolucionária? mas de n~o ~;ubmiss~o às 

condiçt1es anti-sociais que lh~ S~D impostas. Ele n~o luta 

contra a injust.iça SCJcúd mas a denuncia.~ ele n~"':!o reil.'·indi

Cé<? mas desapropria!" (Violante, 1985, p.179). 

IILC) A Violéncia Seqqndo os Hf?ninos 

o ponto de vi~ta dos meninos sobre a violência 

concentra-se em torno da a~~o da policia. Ainda que, como 

já assinalado no capitulo anterior, eles reconheçam outras 

agress~es na rua, como no caso da tentativa de estupra de 

Sebasti~Q ou dos conflitos entre eles, é a policia que sim

boliza ou sintetiza a violência na rua. Os outros riscos e 
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agress~es potenciais ou efetivas parecem ser percebidos co-

mo inerentes ao ambiente, n~o representando uma violaç~o 

expúria da "ordem" das coisas. As brigas e disputas entre 

eles, que muitas vezes ferem alguns, n~o s~o consideradas 

como violência. Neste ponto parece haver uma espécie de 

"aceitaç~o t.ác:ita" de qLte elas. s~o consequênr.:ias da sit.ua--

ç~o de miséria em que vivem. 

A atuaç~o dos policiais é permeada pelo arbitrio 

<e pela agress~o, como ate~t~. Pedro: 

nA gente n~o raz nada •• w ó, um dia eu tava 
ali dormindo, tava toda mundo dormindo ali 
dentro daquela barraquinha ai i.,.. veio pe
ga;u:Jo a gente, e bat • .,,, e meteu a porrada lá 
na • .,. - desculpe o palavrt!lo - pegou eX gente 
lá na cabine, ó ..... A toa" A gente tava dor
mindo, ele acordou a gente na ... , na base do 
cacetete ••• H 

A violênçia dos poiiciais também é retratada pelo 

tratamento desrespeitoso praticado com eles, prendendo, ba-

tendo •.. independentemente de qualquer ato ilicito que te-

nham cometido, como se sua simples existência despertasse 

nos policiais uma raiva incontrolável! 

Nos relatos sobre violência, eles se colocam sem-

pre.na ccndiç~o de vitimas: a ~gress~o é súbita e completa-

mente arbitrária, sem motivo, gratuita. N~o há 16gica, a 

única explicaç~o à principio seria sua "c:ondi;~o": dormirem 

na rua! 

Eles deixam claro que percebem a violência como 
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algo negativo e bem concreta, conforme explica Jo~o: 

"Porque a gente ••• pÔ, rica todo doido de
pois que ele bate na gente, a gente n~o pode 
parar em nenhum lugar ••• " 

Paulo e Tadeu ~nsinuam também que a policia humi-

lha-os de todas as formas inclusive sexualmente, .podendo 

chegar. ao abuso sexual: 

Tadeu: "A1. tem mania de prender ttl!nis" ~ • 
mont~o de ••• tem mania de pegar roupa dos 
outros r esculachar ••• botar ••• botar pa sen
tar... (rindo), prá esculachar.". toma roupa 
deles geral, tem vez ••• " 

Paulo: "Quando a gente roda assim, eles man
da a gente sentar no colo deles: 'Senta r,o 
co.lo dos outros ai, rapá!',. •• " 

Clat.tdio ... imitando o pol.icial: "auietinho!U 

Pau.lo completa: "Tá recramando vai ganhar 
logo umas bolacha.",," 

Sej~ enquanto ameaça, possibilidade ou como fato 

efetivamente vivido por alguns, o estupro também faz part~ 

do horizonte da violência na rua, inclusive de sua relaç~o 

com os policiais. 

A agress~o fisica impune e as ameaças s~o compo-

nentes oU faces inseparáveis da mesma moeda: a policia bate 

e rouba o dinheiro deles, s~ja o que conseguem pedindo, se-

ja"6 que conseguem roubando. Sebasti~o, fez do meu gravador 

seu IiBalc~o de Denúncias": 

"é memo, vou ralar roemo ••• ! Esses polícia 
ai • • ", eles \"iolenta. A gente tá com dinhei
ro ai ó, a gente tá com dinheiro, a po1 íC.ia 
vai e toma, né? A policia toma o nosso di
nheiro c\ toa! Porque tá com dinheir::i, eles 
sab(;~m onde d2!o um monte de dinheiro, que a 
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gente tá pedindo ••• Eu pe~o, às vez eu róbo, 
mas a policia já vai, toma... Voce, voce 
viu, né? A gente n~o quer dar o dinheiro, a 
policia toma, a policia bate ••• " 

A policia ng(o rouba, a policia "toma •• • ". O termo 

denuncia a particularidade da violência policial, diferente 

da deles mesmos quando roubam. Dentro de seu quadro ,valora-

tivo, a extors~o policial n~o encontraria justificativa, 

enquanto que os roubos e furtos por eles praticados sim. 

Sebastig(o admite que rouba também, mas explic~ a origem de 

seu dinheiro mais pelo ganho com a mendicancia. Isso n~D se 

igualaria de forma alguma á atitude dos policiais, que ex-

pIoram os resultados de suas atividades utilizando-se da 

,farda, da arma e do poder que estas lhes conferem. 

O policial ng(o teria motivo para roubá-los, além 

de sua fun~~o social ser outra. O reconhecimento desta ou-

tra funç~o como legal e legitima ficou implicito na fala 

deles. 

-Mas todo pol leia faz isso? 

Sebasti~o: ",4 maior parte, a maior parte dos 
policia ••• Guer levar a gente preso... ai 
quando tá le\.,·ando a gente preso, ai pega o 
nosso dinheiro, solta a gente no meio do ca
minho, ah •• , bate na gente, depois, solta a 
gente, eles faz ••• se a gente caguetar eles, 
eles mata a gente, amea~a a gente ••• " 

Jorge completa: "Uns taca fogo na gente ••• 
Dlha essa roupa como tá, tá quei:nada aqui 
que foi o PN que tacou ••• " 

A for;a fisica, a arma e o poder instituido le-

, , galmente na figura do policial parecem conduzir perversa-

'. 
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mente ao arbitrio e à explora~~o. Como se isso n~o fosse 

suficiente, há ainda as ameaças de morte impedindo qualquer 

denúncia mais consequente do que a que podem fazer no meu 

gravador. Essas amea~as, ainda que nem sempre explicitas, 

também fazem parte do horizonte de sua experiéncia d~ vida 

na rua. 

Na conversa entre Paulo e Jo~o, define-se ~ vio-

lência das noites na rua: 

'Paulo: "Guero ~ quando o PH te pegar na ma
druga! Eles sempre rala que vai pegar os ou
tro na madruga. .. " 

J'o~o: "Agora ameaç::a a gente, falou que vai 
matar .... " 

A "madruga U signi f ica terror, comportando a pos-

sibilidade da morte com pouca ou nenhuma explica;~o. A ame-

a~a de assassinato por algum-policiál é uma realidade nada 

remota'''''' A mOI~te chega n'a "madr'uga", ningliém sabe, ninguém 

viu .•• 

Durante a gravaç~o livre na Cinelêndia, um deles 

reinvidica justi~a após sua denúncia da exploraç~o da pol1-

cia: 

"Ele gosta de pegar dinheiro de Fm?nor ••• En
tendeu? ... A gente .quer justiça.... ,q gente 
quer justiça ..... ( ••• ) ,q gente como menor~ a 
gente quer nosso direito ..... , a gente quer 
direito de menor ••• Se a gente n~o tem, a 

7 Soobe no final de 1990 por interstdio dos educadores, de uma lista coa vários nOies de senio05 ~ue 

seria. aortos, a ~aioria ~ertencente aquele grupo. Esta listõ teria sido pregada es ua pC5!e na Cine
lándia el dEze~bro. Na época os reninos n3D qui~era~ que tUS5~ denunciã~o, per Gedo de r2presàlias. 
Parece que nos eeses seguintes, ~uatro integrantes da lista apareceraa cortos. 
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gente n~D tem dinheirD, ai eles bate no me-
nor ••. N. 

A justi~a reinvidicada e os direitos '~de menor" 

est~o relacionados à opress~o mais imediatamente sentida 

representada pelos policiais e n~o pela situai~o de miséria 

em que vivem! O direito desrespeitado aparece n~ocomo Q 

direito à vida em condii~es dignas~ mas como contraponto à 

arbitrariedade da Lei e de seus representantes que estende 

com extrema eficácia seu pulso forte e armado sobre eles. 

Durante a entrevista no largo da Carioca, indago 

de L~iz sobre a policia: 

"Ah, eu acho que.,. .. eu crescer, a primeira. 
coisa que eu voou pegar fé o revól ver pá matar 
a maioria deles ... " Muito cDvard~ eles .... !1 

acho que eles nunca tiveram rilho •• I li 

A men~~o da policia só desperta raiva e vontade 

de vinganc;a. Par-a eles; os policiais em sua maioria s~o co-

vardes, especialmente por n~o percebé-Io~ como crian;as e 

adolescentes~ que poderiam ser seus filhos. Segundo o rela-

to de Paulo e Luiz, para os policiais que trabalham na Ci-

nelêndia e no Largo da Carioca~ eles s~o sempre suspeitos e 

isto justifica serem tratados com violência e serem alvo de 

e>: tors:t{o: 

Luiz: uGluando ali, quando a gente tamo assim 
dentro da delegacia pois é, ai o PM tavo •• ~ 
batendo bolo na nossa m~o r.é, quando a gente 
acaba de sair de dentro da delegacia ele fa
la assim: 'Bota a m~o no chamin ••• • - chamin 
é cabelo. Botal- a m~o, o cabelo 't~ca lisi
nho! as PH. ~h ~ra pá gente descontar o bolo 
neles_ ... a gente nUa pode n~o .... " 
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Paulo: "Tem uma mulher de PN mora lá perto 
da minha casa, •• Se quiser passar ela eu 
passo logo ••• Ela mora lá no morro do Pav~o
zinho ••• vou passar logo o carro nela... Se 
ela me bater ali~ eu passo o carro nela ••• 
vai ver.,." (, •• ) "0 PM bate, O PM em vez de 
dá educaç&o, n~o~ ele quer edu... cducaç~o
cacetete," 

-Nas por que voc~ acha que ele bate? 

Paulo: "Bate ••• Eles bate assim~ porqu~ que 
a gente dá um suador nele ••• ~ a gente corre 
pá caramba~.a gente dá um suador nele e .ele 
fala: 'Tu por causa que tu correu atrás da 
mim, rapaz?', 'lept' na cara ••• Dentro da 
cabine eles manda a gente chorar quietinho 
ai: 'Chora quieto, rapá!'. Bá,' bá, n~o fala 
nada •• ,." 

Eles contam as dive~sas ag~ess~es da policia já 

sof~idas po~ eles. Luiz aponta sua impotência diante dessas 

situaç~es e a impossibilidade do ~evide. De ce~ta manei~a~ 

essa impotência também poderia se~ conside~ada' cemo uma 

fo~ma de violência! Possivelmente, é ~eagindo à violência 

associada à impotência que Paulo const~ói fantasticamente a 

saida: o ~evide deverá =.e~ di~igid'o a oLlt~a pessoa numa si-

tuaç~o onde ele possa faze~ valer a sua justiia. 

A "pedagogia" dos policiais e bem c:a~acte~izad.a 

po~ Paulo como educaç~o-cac:etete. E uma pedagdgia baseada 

na violência fisic:a e psicológica, que infunde medo po~ um 

lado, e banaliza a violênc:ia no c:otidiano da rua, po~ ou-

t~o. Consequentemente, a violência vai se configl\~ando como 

uma espéc:ie de linguagem que comp~e as diversas ~ela~~es 

neste contexto. 
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As explica;bes para a agress~o dos policiais 

abrangem todo o leque do que também poderia ser considerado 

como uma espécie de caracterizaç~o deles mesmos: mesclam 

sua percep~~o de si com a que os policiais têm deles. As

sim, entre outras coisas, eles apanham por serem "mole

ques", já que correm mLlito, e darem "um suador" nos poli

ciais. Por outro lado, a policia parece operar uma espécie 

de privatiza;~o do espa;o público, dai a import~ncia de as

segurar seu jugo, submetendo ou el<pulsando os. que lIinvadem" 

também aquele espaço: é nescessário "limpar" a pra~a. 

Referindo-se às pesquisas empiricas realizadas nc 

-chamado "mundo do crime" e no interior da prática juridi

cc-repreSSiva no cotidiano popular, Paoli afirma que elas 

permitiram "re\~elar a e;·:trema import;!jncia da inten l en;;::1o 

discipl inadora da ordem juridica que, transformada apenas 

em aparel ho especial izado e imedia_to de controle, constró.i 

um espa~o público possivel para a express~o desse cotidia

no: a repress~o. ( ••• ) Há algo em comum na experiéncia que 

se tem de ambas as ordens, que produz -a estranh2 figura do 

trabal hador criminal iztn~el: a profunda v'iolência do coti

diano, e>:pressa na reno\"a~2to a cada dia problemática da so

brevivência perante a hostil idade do mundo urbano fal ta 

de comida, dinheiro.~ casa." transporte, saúde, lazer -, en

contra-se com uma e>:periência da ordem juridica .institucio

nal que também é só violência - é sobretudo policia, crimi

nal izaç:~o dos espaços, repress~o erbi trária, desorganizaç:~o 

das estratégias arduamente consegui.das. A violéncia do co-
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tidiano é uma imposiç:~o da desordem que só assim se define 

porque a ordem está em o.utro lugar, na 'sociedade I, e fora 

de suas categorias n~o há outra verdade. Correlatamente, a 

e>:periéncia da ordem leç/al é t.ambém uma desordem imposta, 

porque n~o suptJe barganha a n~o ser o reconhecimento de seu 

próprio poder." (Paoli, 1982, p.51). 

No caso dos meninos que est~o nas ruas, a "desor-

dem" da Lei; imposta pelos policiais, os obriga a pc1.g<..'ir ta-

Nas, porcentagens sobre os roubos ou outras atividades que 

praticam, para coabitar esse espa~o público privatizado. 

Este esquema organizado de dom~na~~o n~o funcionaria toda-

via, sem resistências, a disciplina imposta deve ser perio-

dicamente testada, resultando dai os "castigos-educativos" 

que reafirmam a disciplina imposta pelo avesso da Lei e de 

seus representantes. 

rua: 

Paulo explicita o controle policial do espa;o da 

H Vamo jogar uma bolinha ali ••• 
eles n~o agarra ••• 'N~o pode jogar 
n~o! I ( im i. ta ndo Oll t ra \~o z, num t.om 
neamente malandro e autoritário) 

Pá ver se 
bola a1 
simulta-

Luiz: HE a gente passar lá perto da cabine 
agora pá \~ se ele n~o chama a gente pá den
tro da cabine ••• Ah, eles d~o geral, se a 
gente nf:Lo tiver di.nheiro, eles d~o de barra 
de ferro ••• " 

Palllo: "0 que que adianta, eu, um ser • .,. um 
ser humano tiver passando al i, se n:!io tiver 
fazendo nada ai: 'Vem cá voce!', leva pá 
dentro da cabine, embolado ••• Outro dia eu 
tavo lá na ••• Outro dia eu tava lá na Praça 
XV, tava passando lá pá ir pá Praça XV~ ai 
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eu tava com é ••• 250 cruzado no bolso, né? 
Ai, passou um Gol, cheio de menor... é ••• 
pequeno dentro, sabe, ai apontou o rev6l \"er 
prá mim e po ••• pro Caolho, né. Ai 'falou as
sim mermo: 'Voces t~o vindo daonde?'. A gen
te 'falamo: 'A gente tamo vindo da praia', Ai 
eles 'falaram assim memo: 'Roubou alguém ho
je?' Ai n6s 'falamo: 'N~o'. E ele: 'NlJo rou
bau a caralho!' Ai batou a m~a no meu bolso, 
ai 'falou: 'Tem quanto ai?' Falei: 'Tenha 
250'. Ai 'falou: 'Guarda 50 e tira 200, bota 
dentro desse papelzinho aqui, que dá, que é 
1.00 pá mim e 100 pá ele'. Ai pegou ••• a gen
te demo a ele e eles mandaram a gente embo
ra. " 

Luiz: "Os PM agora t~o 'fazendo. assim, botan
do o revólver na orelha, puxando o gatilho 
pá trás~ •• " 

Paulo: "é, s6 pá intimidar .... " 

Luiz: uEnt~o, a gente também ••• e ••• , e eles 
'fazem assim, ó, pá roubar a loja tem que dá 
parte a ele ••• Meio a meio. Eles agora t:tto 
virando de ladr&o também." 

Paulo: "Você sabe o que a gente faz? A gente 
chega lá na cabine, dá 200 cruzado a ele e 
'fala que vai, rebentar um toca-'fita ali, ele 
vai e deixa." 

E interessante a maneira cerne Paulo percebe que 

es policiais n~e es consideram sequer come seres humanos, 

que dirá ent:3:e cemo "seres em desen'V·ol v.i..mento"! Ele e>:pl i-

cita que se sente tratado como um bichO' ou coisa, sua huma-

nidade e condi~~e de adolescente nunca s~e rece~hecidas. 

Ainda assim, os meninos n~o deixam de reconhecer 

que esta atitude contraria o papel social do p~licial, a 

imagem do policial-proteter parece ser um papel consideradO' 

legitime. A policia teria um papel admitidO' e respeitado 

socialmente, que raramente é cumprido, especialmente cem 
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rela~~o a eles. Fica impl1cito em seu discurso a possibili

dade e talvez até a necessidade de puni~~o, desde que justa 

e apl icada por quem tenha alltoridade moral para isso. Os 

policiais, embora estejam ali em nome da justiça, na maio

ria das vezes usurpam o poder que lhes foi conferido pela 

sociedade, uma vez que Htomam H o produto do roubo. deles. 

Poder-se-ia refletir até que ponto essa atitude n~o estaria 

servindo de respaldo moral ou psicológico para as trans

gressees dos meninos, pois implicaria na abqliç~o da lei 

enquanto representa~~o de limite social. 

"Assim, as relc:u;:êJes da pol lei.a com os , int"ri:.1to-

res I (maion?s ou menores) se revestem de características de 

oposiçào e complementaridade, tendo por base a dominaç~o e 

e>:ploraç::?ío da pai lcia sobre os 'bandidos I, fl!rlcladas no po

der e legitimidade social atribuídos pela legislaçào aos 

elementos do aparelho repressor. fluas relaçbes se estabele

cem e se reproduzem com aparência de oposiç~o total, em 

torno do eixo legal/ilegal: os dois grupos aprentemente se 

e>:clw2m .• pois a polícia e>dste para nào permitir o crime, 

tirar o criminoso de circldaçào. flllanto mais pol feias- dir

se-ia .• menos criminosos. Porém, sua oposiç::tJo aparente, sus

tentada pela iegislaç:~o e instituif;:bes decorrentes, é a ba

se QW2 permite e, ao mesmo tempo, esconde a verdadeira na

tureza de Sllas rei aç;:be.s: de complf2mentaridade e e>:plora

ç~o." (Queiroz, 1987, p.147). 

Tadeu retrata a violência da noite na rua através 
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Mara estabelece a própria condii~o de vida na rua 

como intrinsecamente violenta. 

N ••• Em caso assim~ às vezes~ violéncia com 
menores de rua~ n~o só acontece que por cau
sa de um .... policial bater. Uma violência 
com um menor de rua é ••• a rome~ é a falta 
de alimento assim~ às vez prá eles comer~ 
é ••• ralta de proteç~o~ falta de escolacc. 
E .... como é que se diz.... e... Tem outros 
tipo de violéncia~ que os policia bate tam
bém ••• Só essa violéncia que eu falei prá 
senhora, que ele passa, rome, ele tá ali 
sendo violentado porque ele tá passando fo
me, tá sofrendo na rua~ n~o tem aonde dor
mir, n~o tem uma cober.ta fixa prá dormir~ 
n~o tem uma casa ••• Ai ele já rica violen ••• 
ele já tá com aquela violéncia, aqltele pro
blema todo, inda vem um policial, bate nele, 
ele fica mais violentado ainda. H 

No contexto de instabilidade e miséria descrito 

por ela, as agress~es dos policiais representam uma exacer-

ba~~o da condi~~o violenta que caracterizaria a 50brevivén-

cia na rua. E como ~e um quadro por si 56 já dramático, ti-

vesse suas cores sombrias mais acentuadas pela a~~o da po-

licia. 

Elba também testemunha a violência da policia, 

justificando com isso o fato de n~o gostar de policiais de 

maneira geral. 

NA gente n~o ••• gosta de policia n~o. Tem, 
tem a policia tem as .... os policia todinho, 
todinho roermo, todinho mermo eles lá da pra
~a n~o gosta da gente. Cada dia, eles 
quer ••• eles fala pá gente: 'Oh, se ricar 
passando por aqui muito eu vou matar voces 
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heim!' Já matou já o~ •• , matou o ••• o ••• ai 
esqueci o nome dele ••• o Ratinho~ matou o 
Ratinho já, e nàs vimo tudinho a morte dele. 
Ai tem umas moça lá, que manda a gente, ir 
contar a história deles sabe, assim nalguma 
delegacia pá ••• O nome desse moço é até 
'Sexta-Feira Treze', que matou ele. Ai manda 
a gente contar o caso no distrito prá ele 
poder sair assim, sabe, perder a farda, mas 
a gente fica com medo dele ••• ver a gente ••• 
em qualquer lugar sabe, e matar a gente. H 

-Nas é um grupo de pal iciais que mata .• ou SÓ 

um policia.l? 

Ué um grupo, é um grupo mas tem um grupo, 
mas só, que desse grupo, existe um ••• é ••• 
assim uns bom e uns ruim. Uns bonzinho, ain
da dá for~a prá gente, prá gente, n~o r~car 

passando müito por lá ••• , que eles sabe que 
a gente s&o da Instituit;:~oEJ, sabe, qualquer 
coisinha, ai, ~le vai lá na Insti tuiç:;";'(o e 
fala: 'tE isso, isso e -isso.', mas tem outros 
que n~o ••• faz isso não. Tem uns ••• que eles 
n~o gosta que os garoto fica roubando lá sa
be, na Pra-;a. Ai ••• e ••• tem uns que, quer 
que eles r6ba e quer que eles ••• dá ••• divé
de sabe? Ai eles n~o divéde, ai morre ••• H 

Mais uma vez a policia é percebida como inimiga 

gratuita. Elba rel~t~ a~ amea;as, inclusive de morte, que 

muitas vezes se concretizam, até testemunhadas por eles. E 

significativa a identifica~~o do policial assassine com um 

personagem de filme de terror. Parece que o terror espreita 

em cada esquina de sua realidade ..• O medo os impede de 

testemunharem contra o policial, evidenciando a inexistên-

cia de meios ou de medidas eficazes de protegê-los de vin-

gan~as de seus algozes, qu~ geralm~nte ficam soltos. A rua 

afigura-se como um territ6rio livre de ca~a daqueles que 

porventura denunciem ou testemunhem contra um policial. 

8 Ela se refere ~ Instituif~O S, que serA descrita no capitulo IV, ltel C. 
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Elba chega a indicar tratar-se de um grupo (ou 

grupos) de policiais que assassina meninos p meninas de 

rua. Foi a única referência que obtive em entrevista sobre 

a existência dos chamados grupos de exterminio. Ainda as-

sim, é u~ relato difuso~ n~o fica claro se a referência a 

um grupo seria realmente no s€"~ntido de "grupo organizadCl" 

com tal fim, ou simplesmente ao conjunto de policiais que 

atuam na área onde ela fica, associado à institui~~o poli-

cial como l...lIIl todo em sua voers~o local. 

Nc~ perspectiva da I.,oers~o iDcal da insi:it.uiçâ'o, 

haveria pDliciai~ bons, que avisam, ou intimidam também. 

Estes, sabedores da relaç~o institucional das crian~as, 

alertam para os riscos. Do outro lado estariam os policiais 

ruins, que simultaneamente r~provam os delitos e exigem 

parte do seu fruto, corno retribui~~o e m~smo garantia fren-

te à puniçâ'o ou à possibilidade de agress~c. A extors~o 5e-

ria lima espécie de moeda de troca na I'-elat;:~o perversa esta-

belecida com os policiais, configurando uma das diversas 

facetas da pedagogia impressa na rela;~o com a lei e a po-

licia, assim como foi assinalado para o caso dos meninos. 

Em seu depcimen~o~ Elba °relata em detalhe o pro-

cedimento de alguns policiais, que extorquem parte do pro-

duto dos roubos ou assaltos efetuados pelos meninos: 

Na cara tá . quebrando um carro' fi ai ele 'voai, 
tci l.i olhando •• ,. ai ule gral/d, a blusa.,. o 
short ou calça-comprida ou a roupa do cara, 
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que ele tá. Se é amarelo ele grava amarelo, 
se é azul grava azul. Grava tudinho, o tama
nho, o cabelo, grava a cor, gra'v'a tudo, do 
cara ••• e deixa ••• Aí, o cara tá lá, 'que
brando o carro', pegando tudo, ele só tá só 
olhando, ai depois ele vai embora, deixa o 
cara lá, robando. Depois, quando chega assim 
na outro dia seguinte, ele vai cerca o cara 
e rala assim: 'Oh! VoGé tava ali roubando 
isso, isso e isso, metendo um carro ali, vo
cê tava com essa roupa, voce tava ••• , era 
nessa tal hora ••• ' ~i o cara n~o pod~ mais 
desmentir ele, que sabe que é \rerdade. Aí 
ele fala assim: 'Agora eu quero tanto dessa 
parte desse dinheiro que você ~rendeu essa 
parada I. Ai o garoto \rai dá a parte dele e 
'f ica 'l impo , • u. 

E como se () policial fosse uma espécie dellintrLl-

j áo" pouco 'lU InerávF.) 1 a LIma negoc iafii:~o paramet rizada prjl~ 

r'egras económicas do "ffierCi::'ido 'informal 11 • O paI ieial Ltti 1 i",· 

za-se de seu poder armado e legal de coerç~o para permitir 

o crime com vistas a dele extrair proveito pessoal através 

da extors~o. N~o há um "contrato",' há LIma troca cuja únice. 

regra é a for~a e o poder legalmente armado do policial! 

Dandara identifica violência com agress~o poli-

cial e pergunta a Marilia: 

"Viol~ncia ué.' Voce já: apanhou. de pai ícia?U 

Nar11 ia: "Eu nunca.... péra ai, deixa eu 
ver .... Eu n~G sei n~o, ff.~ alembra.... Eu já 
apanhei ..... Dandara, é com você ..... Já: apanhou 
de policia?U 

Dandara: "Eu já. (rindo) Já apanhei n~o" só 
ganhei roi uma cabeçada .... A tia Lúcia já: 
apanhou, de policia, por causa da gente." 

Ela destaca ent~o o episódio envolvendo L6cia, 

educadora do Centro Jo~o XXIII, a quem já me referi no pri-
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entrevistas realizadas com os meninos e meninas que parti-

cipavam daquele grupo. A agress~09 à Lúcia, marcou muito 

fortemente a rela~~o dela com as crian~as e adolescentes do 

Largo da Carioca. Este f~to parece ter se constituido para 

eles num simbolo da violência na rua, que além de atingl-

los, atingia também diretamente aqueles que se mostravam 

solidários com eles. 

Na exposi~~o de Mara scb~e este incidente, ela 

interpreta o fato come uma variante da violência experimen-

tada por eles na rua e na rela~~o com a policia, que fica-

ria "acoitando a gente .. .,,, u. A violência contré\ Lúcia teria 

se constituidc numa espécie de discurso "acac hapante" sobre 

sua miséria em sentido amplo. A identifica;~o de uma ai~o 

de promo;~o e proteç~o como a.desenvolvida por ela, 

acarretado uma rea~~o de raiva, uma resposta violenta, como 

que para confirmar o poder absoluto da autoridade policial 

sobre aquele "territ6rio". 

Além da policia,hà outros personagens que também 

comp~em o' panorama violento da vida na rua. Dandara conta 

do enfrentamento de sua m~e.com o "Rap2\", fiscais da Secre-

ta~la Municipal de Fazenda: 

hUm dia minha m~e brigou com 3""" brigou com 
um é",. 'Rapa', ai veio mais 4 'Rapa' atrás. 
Ai minha m:Je tava com a faca na m~o sabe, ai 
minha m~e"." segurou a faca! Ai eles: 'Solta 

• O relato da prbpria Lúcia sobre estE episOdio encontra-se no CapitulO IV, item D. 
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a faca!' 'N:J.o vou soltar!' 'Solta a faca!' 
'Eu ntio vou soltar!' Porque eles pegaram a 
bolsa, as bolsa da gente né, e cavalete, um 
mont&o de coisa de camelô que a gente guar
da ••• Ai chamaram mais refor~o pra ela sol
tar a faca. Ela n&o soltou a faca! Ai, ficou 
um mont&o de 'Rapa' com ela só, segurando a 
faca ..... ai, ela puxou assim pra cima." w Ai, 
ficou na m~o deles. Ai cortou a m~o de um. 
Ai nunca mais eles me>:eram com a gente quan
do a gente tá com a minha m~e.u 

E a luta corajosa e até violenta da m~e em defesa 

do sustento familiar, que garante a prote;~o contra a a;~o 

costumeiramente violenta das autoridades. O "Rapa" rt~pre-

( senta o ar-b1trio da lei perante as solu;f1es de "drible" da 

miséria. Este arbitrio gera revolta-rea;~o violenta, base 

sobre a qual se instaura a possibilidade do respeite dos 

·homens da lei. 

Paoli discute os efeitos da aplica~~o do aparato 

jLlridico-Tepressiv(), que leva os individuos a "aprendf2r a 

pt-ópria estratégia da violéncia do dominador: de agora em 

diante~ qualq!..ler que seja. o lugar para se vil/er (dentro ou 

fora da pris:?i(o), é neste mundo que a \Iida vai se desenro-

lar .. Está constitu1do o c:idadf:lo invE:.~rtido~ aquele qUE:.> tem 

absol utamente pre!'3ente a ordem pl.lbl ica, como represEõ'tJ.o .. 1/ 

(Paoli, 1982, p.52). 

Elba define seu ponto de vista sobre a violência: 

"Violt2ncia, é .... o cara chegar meter porrada 
na gente, que nem aconteceu comigo quando eu 
tinha 15 anos! as cara... 05 guarda tudo 
grand~o já me batendo ••• ai, eu n~o podia 
fazer nada, me jogava no ch~o, me pisava. 
Depois eu fui crescendo, eles queria me na-



195 

morar. Ai eu falei que n~o~ que ele me bateu 
quando eu era pequena!" 

Trata-se da imposi~~o da agress~o fisica dos ou-

tros, especialmente da policia e dos adultos em geral. Esta 

agress~o vem fortemente ~arcada pelo arbitrio e pela impos-

sibilidade de rea~~o ao agressor. Além disso, outro compo-

nente sempre presente, sobremaneira no discurso das meni-

nas, é a rela~~o direta ou indireta com a sexualidade e com 

a violência sexual. 

Em outro trecho da entrevista, Elba volta a falar 

sobre a violência na rua: 

HAh! E como as ••• E assim, quando a gente tá 
dormindo a gente tem que tomar cuidado, que 
n~o ••• Dutra pessoa ruim taca fogo na gente, 
né? Eu tenho 3 colega que é queimada só de 
fogo. E quando a gente está com dinheiro as
sim, n~o é bom a gente dormir com dinhei
ro ••• por causa de que vai ••• fica procuran
do uma ••• , rasga nossa roupa prá procurar, 
aonde tá o dinheiro. Ou sen~o quando a gente 
tá dormindo eles tira nossa roupa assim ••• , 
homem \~e 1 ho tira a nossa roupa. A gen te tem 
que tomar cuidado também que ••• andar na rua 
de ••• de noite em rua deserta, que sempre 
tem ass im um ca ra que es... que r es t rupa r a 
gente ••• A gente tem que tomar cuidado sÓ 
com isso, que o resto assim, a gente n~o se 
incomoda mais com nada!" 

-Tem muito caso de:.' estupro na rua? 

"Tem, muito,.muito mermo! Em cada lugar as
sim que eu já parei, tem ••• tem um tanto as
sim de estuprador ••• ou ••• gente ruim ••• que 
gosta de matar ••• Cada lugar que eu já parei 
tem isso." 

Elbé\ d,~scn~ve D cotidiano da violência na rua. 

identificando genericamente sua origem: 
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descri~~o come~a pelo sono permeado pelo medo, que se e v -" 

plica pelas experiências vividas, individual ou grupalmen-

te, de roubo, agress~o e tentativa de estupro. E interes-

sante que a motiva~~o da agress~o é percebida por ela sim-

plesmente como maldade. De certa forma é como se ela, n~o 

pudesse visualizar qualquer outro arrazoado psicológico ou 

ideológico para tais agress~es: sÓ a maldade, o sadismo, o 

absurdo sem sentido, poderiam originar tais atos. De fato, 

diante do absurdo de uma sociedade que agride, estupra e 

mata crian~as e adolescentes, inclusive dormindo, qualquer 

explica~~o racional parece pleonástica e insatisfatória. 

P,"H-a as meninas, "o medo e a ameaç:a do estupro é 

a \~iolénci.a mais latente. Tanto as meninas qW2 est~o nc:(s 

rLlds, qWÕlnto aquelas das camadas populares que vil/em com ·a 

fé.imilia, demonst:ram o temor d.o risco desta sitLlaç:~o. Entre-

tanto, a visibilidade deste fato como violéncia, ainda ·é 

mu i to re l ... 'l t i va. Sa bemos que os casos de es t up ro que $2(0 

comprovados e notifica·dos.~ n~o correspondem nem de longi:? ao 

• 
quadro real. Jnteressa ressal t,Jr que como amea~a coletiva 

OLI como fato, o estupro perpassou muit:os depoimentos e re-· 

latos de ·histórias de vida das meninas no decorrer do pro-

cesso/Encontro. ( ••• ) a qLle. constatamos é que viol~ncia 

aparece quase sempre relacionada com estupro. Esta relaç:~o 

forma uma cadeia de s igni f icaç:E1es mui to presente nas SUe:S 

histórias de \"ida • .a e!:.;tt.lpro está de tal forma inscrito no 

imaginário coletivo destas meninas, que passa a ser vivido 

como "ato~ Núl tiplos componentes, espE.'cialmente a se>;ual i-
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dade elaborada em seu contegto sócio-cul tural de origem .• 

colocados na realidade cotidiam-i.# permitem que estas meni-

nas \~il,~enc:ÜEm C) estLlpro como verdade. ( ••• ) O estupro vil,~i-

do como 'ameaç,"l' no di.scurso· destas meninas.. nos coloca 

diante de duc."::' si tuaçeJes: a do fato em si (ainda que ins-

crito apenas no imaginário) e a do fato social e cultural. 1I 

(Moraes et ali1, 1991, p.532-533). 

Marilia, mesmo quando brinca ao me re~pcnder à 

pergunta sobre a violência, deixa nas entrelinhas a rela~~D 

entre violência e sexo n~o desejado. No contexto de seu 

rompimento com um antigo namorado da rua, a relaç~o sexual 

parece revestir-se para ela d~ um conteúdo negativo, que 

ela associa a violência, pois IIninguém mandou ele fazer na-

da!". D.:mdara in tervém na convE':'rsa, desqua 1 i f icando o I'"a-

ciocinio da amiga. As falas de Marilia entretanto, 'fazem 

supor que o comportamento infiel e machista de seu ~ntigo 

namorcldo também poderiam ser encarados como lima forma tie 

violência. 

Oandara retoma mais adiante seu relato sobre si~ 

tua;~es violentas que já experimentara na rua: 

" ••• Se alembra quando no dia que eu ganhei 
cabe~ada? A gente fomo na... na Hagal da 
Uruguaiana, do lado da Americana. Ai pegamo 
um óleo de lavanda e 1 pilha, 4 pilha. Ai 
botamo dentro da bolsinha né, ai 'amo na ou
tra... ( ••• ) Ai demo um mDnt~o de v01 ta lá 
na America ••• na ••• na outra Hagal, ai demo 
volta, ai o moço perguntou assim: 'Vem cá, o 
que tem ai dentro?' Eu falei assim: 'O que 
tem aqui, num é daqui n~o!' Has tava lá, o 
nome ••• o nome era Hagal. Ai fomo... fomo 
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lá. Ai eu ralei assim: 'Ih mo~o, aqui n~o 

tem nada n:tIo, vocé quer levar a gente lá em 
cima pra ver?' Ai ele ralou assim: 'E isso 
mesmo que eu quero'. Ai romo lá em cima. Ai 
demo o nome errado, onde mora errado, ih ••• 
ralamo um mont:tIo de coisa errada! Ai, chegou 
lá um homem lá rort&o, um policia civil. Ai 
chegou esse homem rort:to ralou assim: 'Vou 
dar uma carona à \'ocês até onde vocês mora. I 

(ela ri muito, com faz aliás quase o tempo 
todo, "recheando" o relato) Ai eu riquei to
da baba né: de táxi, de táxi!" 

Marl1 ia completa; "Ai ele ralando e Dandara 
rindo, sabe? Eu ri também! Ai ele: 'Tá 
achando graf;a de quê, prá variar? I Ai a Dan
dara: 'N~o mo~o que eu tenho uma idéia ••• ' 
Ele: 'Tá rindo?' Bum! Eu que par~i de rir! E 
ruim .... " 

Dandara contínua rindo: "é. Bateu com a mi
nha cabeça na parede, mas só que a parede 
era de tábua! Ai ••• Ai, deu vontade de xin
gar ••• na hora." 

-Por que voce estava toda boba da história 
do tá>d? 

"Porque eu disse a ela pra voltar de táxi 
né. Mas se rosse de taxi, eu também n~o ia 
n:to, que eu n&o sou boba! Ai que ele ia su
mir com a gente .... " 

As estratégias do "pisa"10 já s~o conhecidas dos 

seguran~as das lojas. Este fato leva-as a aprimorarem suas 

tát~cas, utilizando um "jogo" da sedu;~o mesclado com in-

forma~ees falsas e apelos à piedade. Desse relato depreen-

de-se que, apesar do jogo de seduç~o, a violência pode se 

efetivar - talvez ela fizesse até parte do jogo ou pudesse 

ser provocada por ele .•. Nestas situa;~es c~1ticas, em que 

a violéncia se integra ao jogo, sem entretanto rompê-lo por 

completo, parece criar·-se ou refor~ar-se um substrato de 

10 Trata-s2 do furto de produtos e. lojas j~ descrito no itel B deste capitulo. 
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revolta, que estaria implicito nos risos exagerados que 

atravessam esse relato. 

Mais adiante o jogo vai tomando efetivamente a 

forma' de um jogo perigoso e o medo se manifesta: " eu 

também n~o ia~ que eu n~o sou boba! Ai que ele ia sumir com 

a gente ••• ". Este "sumir" parf:~ce significar a possibilidade 

de estupro e morte: o jogo iria se transformando numa espé-

c ie de rol eta n./ssa. 

Mais adiante Marilia e Dandara contam outros epi-

sódios de suas experiências com poliCiais na rua: 

"E! tia~ a génte pegou um perfume e botou ••• 
Olha só: eu sento assim~ eu com os perfume, 
na farmácia ••• Ai eu olhei pra cara do home 
assim~ o home com uma roupa sabe. Bem arru
mado! A Dandara falou assim: 'N~o olha!'~ s6 
que eu sou curiosa sabe ••• Sou muito curio
sa! Guando eu pego uma coisa assim, eu gosto 
de olhar"". Ai peguei o perfume •• " (rú:"os) e 
a gente com lO •• o vidro na m~o .... o home fa
lou assim: 'Cade a nota fiscal disso dai?' 
Falei: 'N!1o moço, pêra ai que eu \'Ô pe
gar • ••. " (r indo ma is) "0 home tá: 'Cad"é a 
nota fiscal?' Eu: 'Pô, calma ai" •• ' Aí pe
gou, o homem foi e falou assim: 'Levanta ai 
rapidinho!' Ai que mandou as menina ••• pra 
ela ficar lá no bugre ••• H 

Dandara: #0 bugre passou na hora olha aí! Um 
bugre daqueles policia de praia, sabe." 

Narl1ia: "Olha tia, depois de tanto caÓ ••• 
Olha só. Chegamo lá, a gente ••• o home "foi 
falando, falando, botou a gente sentada ••• e 
eu querendo coisa ••• a homem: 'Abre as per
na!' Eu tava com aquela saia mini ••• o home 
ficou ••• (rindo) : 'Abre as perna!' Eu fa
lei: 'Moço tou com nada aqui n~o ••• ' (rindo) 
'Abre mais!' Eu falei: 'O moç:o, que que é 
isso?' Ai o cara falou: 'E isso aqui 6 ••• ' 
(dJ. mais uma gargalhada) Todo mundo olhando! 
Eu cheia de vergonha! ( ••• ) Eu juro. que 
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eu ••• eu me sentindo .... dentro do bugre meni 
na .... eu cruzei as pernas e o homem: 'E esse 
cheiro de perfume, tudo fedorento!' Assim 
mermo ••• ! ( ••• ) Ai chegou lá, ele ralou: 'O, 
desce aqui, n~o quero.~ .. vai lá pra ai den
tro n~o quero ver vocês aqui! Nunca mais!' 
Eu sei que eu peguei minha bolsinha.... dei 
um pulo do b-ugre, sai ó ••• sartei Tora .... !,-, 

o relato parece indicar que a relaç~o das meninas 

com os policiais passaria também pela sexualidade, seja 

através da atitude do policial para com a menina pega em 

flagrante, seja por parte da própria menina. Esta, IItendo 

aprendido o jogo", utiliza ou permite que sua sexulidade 

seja usada como barganha em troca da aplica~~o de menor 

violência f1sica contra ela. 

A menina disporia também de seu corpo/sexo no jo-

go/barganha contra a violência policial. Elas parecem saber 

disso e estabeleceriam ent~o ~ma espécie de jogo sensual 

para a manutenç~o de sua integridade fisica. Esse jogo n~o 

descartaria completamente uma perspectiva de prazer: o con-

texto do relato é alegfe, num tom de quem conta travessu-

ras ••• Embora n~o implique necessariamente em alguma forma 

de prostituiç~o, tratar-se.,..ia de um jogo perverso, pois 

IIfuncionalizaria" o aspecto lúdico, colocando a menina como 

"pseudo-sujeito" de si e de seu corpo ••• 

A maneira como Dandara conta de seu namoro com um 

PM sugere uma relai~o amorosa "fabricada" com o policial: 

" .... onde que ia pra mim ter um namorado, 
que é da policia." 
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E como se o jogo de sedu~~o necessário à sobrevi-

véncia tivesse sido levado em seu caso, às últimas conse-

quéncias. Em seguida a essa revela;~o, ela reage à expres-

s~o de espanto da platéia que assiste a entrevista: 

"Ah tia, ele pediu minha m~o! N'â.o sei o que 
ele achou em mim!? Durmo na rua e tudo ••• " 

Dandara parece refletir em sua fala a assimila~~o 

do discurso dominante sobre uma certa "superioridade so-

cial" do policial em rela;~o a uma menina em sua situaç~o. 

Ela teria ent~o encarado o fato como uma concess~o, 

em fun;~o de sua juventude e bel~za, sem deixar entretanto 

de perceber a estranhesa da situa~~o dada sua condiç~o de 

oposiç~o na rua, aliada a sua "in'fer'ier idade" socia 1 . Po-

de-se interpretar esse momento do jogo como uma barganha ou 

lIacerto". Muniz Sodré analiza é'!S "con\"ersbes a.nc.l1ógicafE," 

presentes na religiosidade afro-brasileira (associando al-

gumas divindades negras com santos católicos, por exemplo), 

interpretando-as como fr-uto de um :'acer'Ço,~,: ",l)ci-se por ai 

uma apropr iaç:~o 'ant ropofágica' ( ••• ) do out 1"'0, que em vez 

de questionar intelectual ou mil i tarmente o sistema explo--

radar, apro\"ei ta--se del e. Esse apro\'ei tamento impl ica Llmé:l 

troca,~ uma coordenaç:~o analógica de oportunidades. f} reci-

proc.idade e a parataNe contornam as leis de subordinaç.~o 

que o grupo hegemdnico procura impor." (Südré, 1988, 

p.104) • 

E provável ent~o que um "acerto" entrela~ando se-

xualidade-violéncia-poder, conjugue o aparente paradoxo 
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deste namoro. O namoro com um policial, abriria assim um 

"espi:\C;:o" de sLlperaç:~o do pari:'ldigma violento da pol icia, 

através do Uacerto" consumado na aceitai~o do namoro. Pare

ce que namorr'3r um PN ngco é a pr-incipio "bE'?m v1!=,;to" no pr6-

prio grupo do qual ela participa e provavelmente até por 

ela mesma, porém esse namor'ado se rE.'velando Ltm "aliado" 

útil, uma relai~o que pode ser invocada come instrumento de 

defesa perante os conflitos internos, inclusive familiares. 

O policial impbe respeito pelo medo que desperta 

seu poder e é sobre esta base que se constr6i o "~certoU, 

sacramentando sua interferência na relaç~o grupal e fami

liar, além de possivelmente envolver alguma prote~~o em 

troca da tolerância de sua rela~~o sexual com uma menor de 

idade do grupo. Até ocorrerem as condiçbes para o acordo 

que conjuga interesses mútuos" a relai~o provavelmente n~Q 

era desejada ou n~o interessava. 

No relato d~ Dandara, misturam-se o desejo do 

lIinterditado" socialmente com seus próprios desejos e as 

normas morais do grupo. Consumando o namoro, a relaç:~o vai 

perdendo -pOLICO a pouco seu "encanto proibido ll ~ .. 1" tornando-

se "instrumental" apenas. Tudo acaba se inscrevendo num jo

go.de sedu~~o-interesses-busca de afirmaç:~o e identidade .•. 

Finalmente, a percep~~o das meninas sobre a vio-

11 Ela n~o fala dela COI elpolgaç~o na entr~vista e no vldeo. 
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léncia na rua, embora tenha em comum com os meninos a iden-

tifica~~o da a~~o policial como uma das principais fontes 

de violénciaj traz consigo a referência frequente à situa-

~~es de violência sexual. De certa forma, é como se para a 

menina, a sexualidade impressa em sua condi~~o de menina-

mulher perpassasse todas as suas vivências e representa-

~bes. Esta condi~~o Ise:{uada"atrave~5saria sua e}:periência 

e interpretaç~o da violência e da rela;~o com a policia, 

com especial ênfase. Mesmo as contradiibes ou conflitos ai 

encontrados, também se encontram em algum nivel referidos à 

sexualidade. Estas reflexbe~ apontam para a necessidade do 

desenvolvimento de outros trabalhos e· pesquisas, no sentido 

da compn)ens~o da percepç::51o fé~minina destas questôes. Fica 

por hora ~egistrada apenas mais uma contribuiç~o para essa 

d i SCLISS~O. 

111. E) O HAtendimento H Institucional Estatal 

Este estudo n~o tencionava discutir especialmente 

a rela~~o das institui~fjes voltadas para o "bem-estar do 

menor'~, como as delegacias especializadas ou os internatos 

e centros de triagem mantidos pela FUNABEM~1 e pela FEEM 

com os meninos e meninas que est~6 nas ruas. Existem já di-

versos estudos sobre a prática destasinstitui~fjes, espe-

11 A ~pota da maioria das entrevistas o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda n~o havia sido 
aprovado no Congresso Nacional e a FUNABEM ainda n~o tora substitulda pela FCBIA. As reter~ncias s~o 

feitas, portanto, COlOS nomes antigos. 
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cialmente sobre os internatbs~2. A pretens~D deste t6pico é 

apenas registrar as histórias e opiniees deles à respeito, 

anexando comentários e questionamentos. 

Na entrevista de Mara, ela conta que fora levada 

à pre~,fmç:a do "juiz", quando de) sua pris~o no Largo da Ca-

rioca. Possivelmente tratava-se na verdade do delegado, uma 

vez que o fato ocorreu na Delegacia de Seguran~a e Prote~~c 

ao Menor (DSPM)13 a confus~o dos termos porém, é reveladora 

do "mistério público" do Poder JLldiciário. o pc 1 i. c: i a 1 a 

acusava de pretender roubar )aranja numa lanchonete e ela, 

revoltada, tentara agredi-lo. A referência da "verdade dos 

fatos" perante a .5\utoridade en tret,,:\rl to , é a palavra do po-

licial, confirmando o compadrio entre os 6rg.os de repres-

s~o direta e os de "prote;ao", ali representados na figura 

do delegado. 

PAi eu cheguei né e... ta\la lá na.,.. ~ bem na 
minha, rui comprar caré com a minha m~e, ta
va lá comprando caré, ai chegou um... é um 
poi icial né e me perguntou o que eu tava 'fa
zendo ali. Eu ralei que eu ia comprar caré. 
Ele ralou que eu tava vichiando é o ••• bote
quim, que tava com laranja em volta, pra mim 
roubar. E me pegou, né ••• ai eu ••• que eu é, 
eu sou muito nen,"osa, né, eu... ele me ••• , 
do jeito que ele me bateu, eu agre ••• eu ten
tei agridi ele também, né ••• , rasguei a rar
da dele, né, ele me bateu muito também né, 
inclusive eu sou surda desse um ouvido, des
se daqui, porque de tanto levar tapa no ou
\lido ••• eu ••• cheguei, ai ele me levou pra 
DSPM. Chegou na DSPM eu rui 'falar pros pes
soal, lá os juiz, essas coisa toda. Eles 
disseram que o policial n~D 'fizeram nada co-

12 Ver espfrciallente AltD~, 1990; Gueiroz, 1987j e Yiolante, 1985. 
13 A DSPM foi 'rebatizada a apó~ a pro"uIQaç~o do Estatuto da Criança e do Adolescente e a posse do 
Governador Brizola, com o no~e de Divis~o de Proteç~o à Criança e ao Adolescentp. 
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migo. Porque o policial ficou na frente né, 
porque eles n~o acredita mesmo na gente, 
né?# (tosse). 

Na ótica da arbitrariedade policial, eles si:!o 

sempre· criminosos de fato ou em potencial, s~o sempY"e "SLIS-

peitos". Mara entretanto, n~o é uma vitima passiva diante 

da violência, ela também reage, embora no final, via de re-

gra, seja o policial quem "'ganha o jogo". O policial, s.ej a 

como pessoa, seja como discurso, é sempre o detentor da 

verdade, pois detém o poder. 

Na entrevista realizada no Largo da Carioca, per-

gunto a Luiz sobre a DSPM: 

"Ir pá DSP/'t? Ah, é ruim prá caramba! Lá é um 
cubicu!, gelado ••• dormi no ch~o ••• frio ••• " 

E>:ceto pel a "fal ta de espa!;o", tLldo o mais pode"-

ria e certamente é vivido na rua por Luiz, mas n~o' fora 

descri to por ele assim': a liberdade é que estabelece o 

"conforto" na rua! 

As referências feitas por meninos e meninas em 

geral sobre encaminhamentos a institui!;~es estatais de 

atendimento como a FEEM e a FUNABEM, foram quase invaria-

velmente negativas. Assim, foi num tom triste, que Luiz 

contou sobre um colega que estava "no Padre"J.4. Ele t.ambém 

estivera lá e conseguira fugir, mas "pra ele n~o deu". 

14 Trata-se do Instituto Padre Severino, unidade de triagel da FUNABEY:, para onde geralmente s~o en
ca~inhados lenores que cometeraa ou s~o suspeitos de tereI eOletido alguaa in1ra~~o. 
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Pedro diferencia a estadia na Escola XV.1.G do " re -

colhimento" ao Instituto Padre Severino. As lembranças da 

Escola XV associam o lazer à Q.LI;L?JD, e}:pl~essa na lembrança 

da "formatura". A ordem f! a disciplina ~;~o as mar'cas m.::üs 

fortes. "No inicio de um dia de semana I"'otineiro,~ os alunos 

acordam entre 5 e 5 e meia" Algllns fazem ginástica, todos 

se banham, tomam café e depois t:(ÇJLlarc:lam no pátio o apito 

para a formatLlra" Nesta primeira forma'tur,,':! da manh~, os 

alunos fazem 'ordem unida' e cantam o Nino Nacional,," (Al-

toé, 1990, p.168) 

Embor"é'il Pedn:> mencionE~ que "também estudava •• ,,", 

isso parece ser importante apenas enquanto condi;~o neces-

sária para desfrutar da piscina, sua melhor lembrança da 

estadia lá. Lógicamente, isto. só era possivel após o cum-

primento, à contento dos inspetores, de uma extensa listh 

de tarefas. 

Na gravaç~o livre realizada após esta entrevista 

na Cinelandia, um outro menino improvisa uma mósica na qual 

se identifica pela institui;~o (FUNADEM) e pelo termo "me-

nor". Isso correspcnde aO r~trato que dele faz a sociedade, 

na ·qual a estadia numa instituic;:~o de atendimento estatal é 

percebida como estigma. Pude observar em outras oportunida-

des com alunos meus de escolas do Municipio, que quando al-

lD Escola XV de Novembro - unidade educacional da FUNABEM com regime aberto atualmente, que 1ica den
tro do tOlplexo da FUNABEH em Duintino. 
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guém é identificado por sua' passagem pela FUNABEM, isso ó 

logo considerado negativamente pelos colegas, que passam a 

discriminá-loCa). 

Dentre os meninos entrevistados, Paulo e Pedro 

foram os 'que mais comentaram sobre o atendimento institu-

cional estatal, b~seados em suas experiências de interna-

;~o. Aparentemente, foi Paulo quem esteve internado mais 

tempo, por iniciativa da própria familia, segundo ele con-

ta. Embora eles reconhe~am a necessidade de um atendimento 

/I ti po casa" (mui to pouco ofer-ec ido pe I as 0l\lG5 - vel~ Va 11 a-

dares & Impelizieri, 1991), esta modalidade de assistência 

é rapidamente assDciada aos internatos: 

Paulo: "Que qltf? adianta ter escola e n~o ter 
lugar pá gente dormir? E se a gente for lá 
pá aquela Funabem, bate prá caramba, aquele 
negócio lá que nem de porco, de bicho lá ..... ·1 

Claudio complêta: "Tu tá, tu tá pensando que 
Funabem eles alisa o cabel.o ••• ?" 

Estas instátuiibes estatais tornaram-se para eles 

sinOnimos de maus-tratos e agress~es. Paulo estabelece uma 

rela;~c entre os maus tratos e a perda da condii~o de seres. 

humanos. Se eles raramente expressam seu auto-reconhecimen-

to como sujeitos e cidad~os por um lado, por outro eles se 

percebem violentados em sua condi;~o humana e como crian;as 

e adolescentes, que deveriam receber outro tratamento. 

-Voc~' já. estudou alguma \~ez'? 

Paulo: "Eu já, na FEEM do Barreto, mas n~o 

sei ler n:tJO.4" as cara lá. batia pá caramba! 
Quando a gente mijava na cama, eles botava o 
colch~o: 'O o m.ij'tlo!· e jogava o colch~o na 
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cabeça ...... lá na FEEM do Barreto ...... " 

Para Paulo a referência de escola dada pela FEEM 

n.o se associa à aprendizagem; mas a um lugar de humilhaçâo 

e violência, onde o minimo esp~rado de uma escola, aprender 

a ler, n~o foi cumprido. Trata-se de uma referência de 4 

anos de interna;~o, marcada pelos maus-tratos, pelo abando-

no e pela incompreens~o. 

Como já 10i assinalado no Capitulo t, o Instituto 

Profissional S~o Bento, onde realizamos o Encontro de Meni-

n~s e fiz a entrevista com Marilia e Dandara, havia sido um 

internato da FEEM. Creio que este ambiente influenciou os 

relatos dessa entrevista, remetendo a lembran~as relativas 

aos internatos governamentais. Assim, o depoimentb de Mari-

lia, que tivera uma história razoavelmente extensa vivida 

em internatos daFEEM, trouxe uma grande riqueza de deta-

lhes sobre o tema. 

Suas lembran;as e, de certa forma, sua vida, 10-

ram sendo gravadas através das idades que tinha nos perio-

dos vividos lá. 

PEu tinha 10 anos. Guando eu rui para o Cer
trim, eu tava com 9 anos, lá em Niterói, me 
pegaram andando na rua. N 

Sua primeira internai~o parece uma puni~~o por 

estar na rua .•• crianl;a pobre e negr'a n~o teri.a o din.?ito 

de ir e vir! Ela tem dificuldade para falar sobre isso no 

inicio. M_i. adiante, entretanto, discorre longamente sobre ( 

/" 

/ 
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o tempo do internato: 

nAi mandaram ••• , olha só, porque eu rui pro 
Certrim ••• ai tinha fazido 12 ano lá T~ Ce
trim ••• Minha m~e ficou preocu ••• , me procu
rando, procurando, ai falaram que, que eu 
tinha dado entrada lá, mas n~o sabiam onde 
que eu tava n~o. Minha m~e roi no Juizado de 
Menor ••• enquanto isso eu tava lá no Paula 
Cândido, p:aula Cãndido é longe prá caramba.l 
Lá ninguém fugia ••• , o muro lá era enorme, 
sabe? Pior que lá é bom, tem piscina sabe. 
Lá é bom pra caramba. Mas lá entra lá, que 
as menina lá é só com a base de 11 e de 12 
anO.b. e quando faz 13 ano, ai manda foi prá 
Dorândia ••• Ai né, eu querendo fugir, as me
nina falou assim: 'Ah v'océ nl:lo vai consegui 
rugi daqui n~o! Porque a menina que fugiu 
daqui, ela se quebrou todinha ••• ' Gue a tia 
tinha batido nela lá, ela ricou revol tada, 
ai ela pegou, ela n~o aguentava mais lá, ela 
ficou querendo pular! Ai ••• no Certrim era 
horrivel! As pessoas batia lá ••• Tinha um 
tal de Samuca lá (tosse:.'), quando um dia eu 
tentei fugir com a ••• essa menina que eu fa
lei, a •• " Regina, SÓ \-e o que ele fez oi Teve 
uma menina lá sabe!, que era "plfxa-saccJ'°~ 

da ••• uma mulher lá que trabalhava lá, foi 
falou que a gente ia fugir! Ai, na hora do 
pátio, que o tio Samuca tinha ••• tinha asosim 
é. "''' confiança. que a gente ricasse lá mL Ai 
na hora que a gente botamo o pé assim no ••• 
no port~o n~o, na ••• na varanda assim ••• que 
era pra sair pro lado de fora, o tio Samuca 
agarrou assim na minha blusa, me rodou, me 
deu um tapa nas costa sabe, me levou lá pra 
dentro dum quartinho lá. Mas ele bateu tanto 
ni mim e na Regina! Bateu sabe, ele falou: 
'Tenta fugi no meu plant~o!' Ai tinha uma 
tia lá nojenta pra caramba! Ai ela me deu um 
tapa! Eu me tirei assim no ch~o ••• , dei uns 
gritos ••• que eu sou nervosa, né. Comecei a 
gritar, desarrumar a cama todinha ••• Ai ela: 
'Tá fazendo isso é?! Vai ficar ai limpando!' 
Porque lá, a.gente quando se bagun~a, era 
raspar lá de ariar escada, né. Ai ela dava 
aqueles ••• , já viu aqueles aço de bombril? 
Ela fazia a gente limpar aqueles muro todi
nho, aqueles coisa todinho que tava ali. AI 
eu pegava e n~o 1 impava .... e ela me dando 
'sacode' ••• Eu fui e falei: 'No dia que a 
minha m~e vim aqui eu \'OU reclamar isso,,". 
Ela: 'Reclama ••• !' No dia que a minha m~e 

foi me \lisitar, ela n2to quis roemo."" dia que 
lá era, dia de domingo, dia sim dia n~o, dia 
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de domingo né? Minha máe foi lá me visitar, 
eu falei prá minha m~e ••• , ai era o plantão 
dela né .• ela n:'to quis dei>:ar eu ir n~o! Ai 
minha m~e foi e começou a fazer escàndalo 1~ 
no meio da portaria! Ri todo mundo falou: 
'Mas isso n:!lo é justo, n~o deixar visitar a 
filha da senhora!' Ai perguntando pro tio 
Samuca, que o tio Samuca conversou com a mi
nha m~e ••• Mas ele conv'ersou mas n~o falou CJ 

que que aconteceu, sabe?! Gue ele tinha me 
batido, que n~o sei o quê. Porque a gente 
mandava cartinha sabe, mas eles lia~ Ai eu 
tinha falado assim, n~o, falei prá minha 
m~e, foi isso, isso ••• na carta. Que ai n~o 

podia deixar, eu ent~o mandei uma carta pra 
ela. Ai minha máe falou: 'Tá aqui o que a 
minha filha falou. Minha filha náo vai men
tir ••• ·• Ai o tio falou: 'Ent~o tá.r.· Só 
que ele contou tL!do errado, sabe? Que ,de 
n~o tinha batido que náo tinha nada, que me 
botou só de castigo ••• Quando eu fui lá, mi
nha m~e viu que minhas costa tal/a tudo com a 
marca, inchada ••• , com problema de pulm~o. 

Ta'v'a tudo inchada, tive até que bater Raio 
X, tudo. Fiquei até na enfermaria. /'tinha m~e 
foi no Juizado de Menor recramar ••• , preci
sava vê! E meu padrasto, ele era pol ieia, 
que ele tava vivo ••• Que minha mãe, eu tenho 
uma irm~ só por parte de m~e né, que é pri
mária, então s~o 6 menina ••• Ent~D, ai minha 
máe foi no Juizado de Menor me ••• , meu pai, 
meu pai né que n~o é meu pai que eu gostava 
dele né, meu padrasto, que ele era da paI i'
cia, foi lá, reclamou ••• falou que... come
çou a recramar lá sabe ••• Ai o Juizado deu 
uma ••• t,J.ma ficha lá, prá me deú:ar... sepa
rada ••• Mas ai, quando eu fui no Juizado, o 
Juiz de Menor conversou comigo e eu falei: 
'~o moço, eu tentei fugir, ele pegou me ba
teu! '#I 

'Neste relato sobre a experiência do internato ve-

rifica-se como a institucionaliza~~o, com seus procedimen-

toS" de "triagem" e "remanejamentos", instrui o referencial. 

de tempo pelas idades. A figura materna reaparece como sal-

vaç~o e possibilidade de liberta~~o, além da referência 

afetiva e:':pY"essa na "preocupac;~o" da m~e em pt-ocurà-lc:~ den-

tro do emaranhado institucional. A burocracia institucional 
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parece funcionar como uma trama onde as crian;as se perdem: 

"Se a internaç:~o das crianças pode ocasionar maior descom

promiss('j dos pa.is em relaç~o (:.:tos filhos.~ é verda.de que a 

instituiç~o fabrica muitos impedimentos que ampliam as di

ficuldades desses vinculos se manterem. Uma quest~o da res

ponsa.bil idade dos 6rg~os de convt~nio fÉ a prática de inter-

nar crianças em internatos que ficam muito distantes do lo

ca 1 de mo rad ia dos pa is: mu i tas vezes se .5 i t ua.m em ou t ra. 

cida.de, 0/../ mesmo em outro Estado." (Altoé, 1990, p.186). 

Uma vez dentro da instituiç~o, a criança perde 

seus referenciais familiares e- sua familia tenderia a per

der os referenciais dela -- a vida passa a basear-se numa 

"sequéncia de idades e remanejamentos baseado nelas" - sem 

relaç~o com a individualidadG da crian;a e com sua hist6-

ria. Haveria uma espécie de anula~~o dacrian;a como sujei

to, reduzindo-a a 0m objeto de aplicaç~o _de normas institu

cionais. 

Na sequência do relato percebe-se que a caracte

rizaç~o inicial da institui~~o como boa, acaba por se reve

lar apenas uma ressalva no retrato traçado a partir de sua 

experiência pessoal. Este retrato é fundamentalmente cons

truido como priva~~o da liberdade ~ do contato, ainda que 

intermitente, com a familia, sendo" esta a viol"éncia 

inicial, que é corroborada pela violência fisica dos casti

gos. DE.~ qLlalquE~'r forma a lembran;a do "conforto das insta

la;bes" contr"asta com a rigidez disciplinar e o "aprisiona-
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mento" mantido à custa de terror e forç:a! 

Nas diversas pesquisas realizadas em internatos, 

as reclama;~es de maus-tratos e violentos castigos fisicos 

s~o mais do que frequentes. Geralmente nesses casos, eles 

n~o têm para quem apelar contra os funcionários. "O aluno 

nunca tem raz(à'o e, na fal ta de é(poio da aLltoridad€.' supe-

rior,~ 0,5 meninos tém que descobrir por conta própria como 

se 1 ivrar dos m.'!!us-trat05 recebi.dos. E a única opç:~o que 

resta é a fuga 01..1 a tentéttiva de ir par'a casa, o que nem 

sempre conseguem. 11 (ibidem, p.141~. 

A narrativa vai pouco a pouco tomando a forma de 

uma história institucional coletiva, na medida em que ela 

passa da história da menina que tentara fugir para a sua 

própria tentativa de fuga. A experiência institucional re

vela também a aparente ambiguidade.do atendimento, manifes

ta na combinaç~o do "tratamento pseudo-familiar" dado aos 

inspetores, que s~o chamados de "tias" e "tios", com a re

press~o e a violência. E neste contexto que aparece a figu

ra da.colega "puxa-saco " , que atua como e:-:tens~o da vigi

lância dos "tios". 

Explicita-se também o jogo da instituiç:~o que 

educa através do modelo vigilancia-confian;a-teste~puniç:~o. 

Este jogo parece instituir uma cumplicidade relativa aos 

limites disciplinares da instituiç~o, estabelecendo privi

légios ou E:~stimLllos eventuais par .. ~ os "bem comportados". 



Haveria uma margem de barganha, limitada porém pela expec

tativa institucional em rela!;~o à "eficiência" dos funcio

nários. O inspetor ent~o a amea!;a, exigindo que ela n~o fu

ja em SeLt plant~o. "O inspetor, trabalhando doze horas por 

dia sob press~o (ele é responsabil izado pelas fugas que 

acontecerem), n~o está preparado p.~ra o cOT1vi,,"io com esses 

meno res e ca r rega p reconce i tos. Ão ,,"e r esses meno reE..:; , nu t re 

temores de que seu próprio filho possa ,,"ir a estar ali, a 

qualquer momento. Nesta situa~~o, ele se percebe semelhante 

à condi{;~o social do infrator; ao mesmo tempo, institucio-' 

nalmente, ele se sitl!a um degr2!-u acima. E esse degrau pé'.ISSa 

·a ser decisivo, porque o c010c.Tl vigilanü~: do infrator e de 

seu emprego." (Queiroz, 1987, p.ll1). 

A vida na in5titui;~o parece resumir-se às tenta

tivas de fuga, aos castigos, muitas vezes brutais, à vigi

léncia permanente, a disciplina imposta sem diálogo e à hu

milhaç~o. A "tia ll parecia considerar Marilia totalmente 

submetida ao seu arbitrio, uma vez que a fam1lia s6 podia 

visitá-la quinzenalmente aos domingos. Qualquer insubmiss~o 

era reprimida violentamente, motivando, como "corolário", a 

imposi<;g(o de um castigo "pedag6gico" na for"ma de uma tarefa 

extra na limpeza. 

Mesmo assim, Marilia resiste e reclama, apelando 

para a mg(e, através da qual ela confirma a si própria como 

sujeito diante da opress~o institucional. Esta opress~o se 

verifica inclusive pela devassa na intimidade da correspon-
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dência, lembrando um panopticum (cf. Fou~ault, 1991). 

Ao relatar a interferência do Juizado, ela de-

monstra ter também aprendido a terminologia juridica que 

classifica-os e determina em parte sua trajetória institu-

cional. O relato denLlncia a relaç::?:lo entre a eficácia da 

justiç:a para defende·r seus direitos e a interferéncü! do 

padrasto policial. Perpetua-se desta forma a prática t~o 

comum em nossa sociedade, de vincular a aplica~~o e mesmo a 

validade da lei e dos direitos, ao Nsabe com quem está fa-

lando?N (Da Matta, 1979)! A cidadania é funt;g(o do "status" 

sócio-politico do individuo ..• 

""li o Juizado de Nenor mandou um, papel lá. 
Ai o tio 'Samuca' foi e conversou comigo, 
chamando lá fora conversou com.i.go. Falou que 
eu n~o era mais pra tentar fugir no plant~D 

dele, que podia fugir no plant~o de qualquer 
um, mas no dele n~o podia rugir. Outro dia 
de noite que todo mundo tava com ele, os ga
roto lá, que era misturado sabe, menino com 
as ••• Noutro dia eu rui no plant~o dele de 
noite, a gente fugimo ••• N~o diantou nada ••• 
Ai nunca mais eu entrei, n~o rui pra Dorân
dia ••• nunca mais eu entrei. Vai fazer 5 
anos já que eu n~o sei o que é um colégio 
interno!" 

. Apesar dC.1 élcordo para que ela n~o fugisse no 

plant~o daquele Ntio", Marilia faz quest~o do desafio. Des-

ta ·forma, sua fuga teria significado também um ato de re-

beldia. Com isso ela parece romper com o "jogo" institucio-

nal definitivamente. Os 3 anos~6 que se passam desde ent~o, 

16 Ela afiraa que fugira aos 12 e tinha 15 naquele lomento. 
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transformam-se em 5 para elá. A ruptura se manifestaria em 

um "tomar distáncia" no tempo e na memória ••. 

Finalmente, ao responder sobre a escolaridade, 

ela n~o reconhece o internato como espa~o de escolariza~~o: 

-Você tinha estudo lá, alguma coisa assim? 

"No Certrimtinha" •• Curso de untia ••• , 'fazer 
tapete, "fazia croché ••• " 

-Nas escola mesmo ••• 

"Escola lá dentro? Ali, era muito dificil." 

Seria a idéia de i~ternamento ou pris~o, incompa-

tivel com a de escola ou seria a escolariza;~o lá e naque-

las condi;~es quase impossivel? A descri;~o dos cursos de 

trabalhos manuais lembra mais uma espécie de terapia ocupa-

cional para pessoas aprisionadas! 

Creio que muito já foi dito sobre c funcionamento 

de tais institui;bes, n~o sendo necessário ou pertinente 

aqui avançar mais. Vale entretanto, ressaltar a permanência 

desse quadro, ao qual se anexa a inércia das autoridades 

responsáveis e da própria sociedade. 

I I I. F) Percepçbes da. Escola -

Nem todos os adolescentes cem quem conversei 1a-

laram sobre sua "vida escolar". Ainda assim, n~o era possi-

vel deixar de registrar suas percepçbes sobre a escola nes-
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te trabalho, uma vez que a discuss=o proposta situava-se na 

esfera da educa~~o. Deve-se considerar entretanto, que este 

tema n~o' havia sido enfatizado no roteiro que orientou as 

entrevistas, por isso a reflex~o a seguir pretende apenas 

reunir alguns depoimentos e considera~~es à respeito. 

De maneira geral, a escolarizaç~o destes jovens 

parece ser marcada pelo efémero - em func;:~o de diversas 

circunstên~ias conjunturais, que em última instência refle-

tem outras de origem estrutural. Assim sendo, a maioria ti-

vera uma experiência escolar' intermitente: frequentavam um 

periodo, evadiam-se, matricula0am-se novamente ..• Raramente 

algum deles conseguira ultrapassar as primeiras séries do 

primeiro grau, registrando além da evas~o, várias repetên-

cias. 

De qualqu~r fbrma, todos reconh~ciam a import~n-

eia da escolari2a~~0. Alguns o faziam de forma genérica, 

como que repetindo o discurso do senso comum. Outros apro-

fundaram as justificativas desse discurso. Na resposta 50-

bre a quem daria seu primeiro voto para presidente, ~1ár io 

afirma. que iria votar no Brizola e justifica sua op;~o pela 

importência que este candidato daria à educac;:~o: 

" ••• Ent~o por isso' que eu irei votar nele, 
somente por causa desta quest~o, entendeu? 
Se ele chegar no Brasil e enfrentar uma por
rada de brizol~o, por exemplo, ai bota os 
molequinho tudo prá estudar lá de qualquer 
jeito, de pé no ch~o, mas daqui a 5 anos es
tes moleques já est~o instruidos, n~, com a 
mente feita, com condi~~a de falar: 'Eu n~o 

vou votar em fulano de tal porque fulano de 
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tal n~o merece ser presidente deste pais, 
n~o tem condi~~o·. Hoje eu votaria nele F mas 
até dia 15 há muita coisa a rolar. U 

Ele identifica educa~~o com instruç~o e conclui 

que seL,l produto s~o "mentes feitas", no sentido de condic;:~o 

de escolha ou op~~o consciente sobre si e sobre os destinos 

da sociedade. Pedi-lhe que falasse mais sobre sua Vivência 

escolar e ele apresenta sua imagem de uma boa escola: aque-

la que oferece bons professores, entre os quais se encon--

tram amigos e bons conselheiros. Desta forma, "Mário desmis-

tifica um pouco a importância da instru;~o, identificando a 

importancia das rela;~es com oé professores, Elas também 

ensinam! 

Luiz conta que nunca fora à escola: 

"Nunca fui à escola n;!io. (.,,) N~o porqu.e ••• 
a minha m~e ••• Eu ••• eu ••• , ai eu n~o queria 
fazer as coisas, a minha m:te ••• n:to dal ... a em 
cima n~o pá mim ir pá escola... Minha m~e 

nunca m!'f! botou na e!5cola nttlo." 

A escola é percebida por ele como um valor que 

caberia à familia reforc;:ar. A falta deste reforc;:o parece 

refletir-se em SLla atitude de autci-desvalia, enfatizando-a. 

Dandara recorda a escola em que estudara em Santa 

Cruz, perto de sua casa: 

"Lá, lá n:to tinha almo~o n:to. Era SÓ lanche, 
sabe? Porque a parede lá era de isopor, ai 
nttlo podia dar comi ••• fazer comida... sen~o 

derretia. Ai dava pttlo com queijo, danone ••• 
Ai, quando ••• era o dia do.,. de ••• , pá ver 
quem ia passar de ano né, eu fui pegar meu 
boletim, sÓ tava • .,. só dava D, D, D, ai n:to 
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passei. Ai minha m... minha irm~ meteu a 
porrada. Porque eu ..... Eu tava na primeira. 
Porque eu vez de estudar~ eu ia pra Santa 
Cruz roubar, comer biscoito, no Bar~ passar 
esmalte ••• (rindo) Ai eu n~o passei de ano! 
Ai eu fiquei na primeira série. Ai depois eu 
estudei noutra escola lá mesmo. Ai eu conse
gui passar prá segunda. Nas só que na segun
da série, ficou fraca uns tempo. Ai quando 
vim pra Tia Ciata que fortaleci mais um pou
quinho. Agora estou estudando lá na ••• lá na 
rua da ••• é lá na rua do Lavradio, á noite. 
(reier-e--se ao CIEP José Pedro Varela) Só que 
no tempo de .chuva né, lá n:fio ••• n~o dá aula 
né? Ai a gente n~o tá indo. Com chuva lá -n~o 
dá aula n~o. Terça-feira n~o tem aula, todas 
ten;a ••• tE, sempre dá reuni~o, eu heim!" 

-Tem muita gente ali da Carioca que está es
tudando lá? A noite? 

"Tem! Tem o irm~o da Fábia ••• Tem a cunha
da .... Era bom que estudav'a tudo junto, tudo 
do mesmo tamanho. Ia bem arrumada! Ai a gen
te ia pra escola, ia mais cedo né, pra gente 
'zoar' ••• " 

E engraiada a descriç~c da escola municipal 1 rE~'-' 

quentada por ela anteriormente. As paredes eram "de i50-

por"?! Para c:\lém da conc:retLldr=.' desta de~;;c:rif;:~o~ f ica um in-

dic:a~~o de fragilidade institucional que "n~o segura" o 

aluno, pois n~o fornece alimentaç~o completa e n~o lhe 01e-

rece um espa;o de aprendizagem e rela;~es mais rico e moti-

vador que a rua. Consequentemente, Oandara n~o aprende e 

n.o passa da primeira série. A escola compete com a rua nu-

ma condi;~o de profunda desigualdade, uma vez que a rua im-

plica um leque variado de atividades, seja de sobrevivén-

cia, seja de lazer, incluindo o roubo, o acesso a gulosei-

mas, o cultivo da "faceirice" •.. 

"Para estas crianças que prOCltram a escola comc) 



219 

meio de acesso a profissbes valorizadas e de rendi.~,~ o de--

sencanto com a probabi 1 idade de consecw;:~o desses obj et i \/os 

chega muito cedo. 

o discurso da escola n:tio tem nada a 

real idade do dia-a dia • .4s cartil has de al fabeti,zaç~o tém 

propostas ingénuas para os éiméldllrecidos trabalhadores de 

sete a dez anos que as l/sam • .4s professoras falam de valo

res (bem/mal, honest:idade/descmestidade) qUé? têm um 5J.:9ni

ficado relativo e circunstancial para eles. S::tlo fl:?itas: I:?Ni-

géncias de comportamento (hábitos de higiene, 1 in{.7uagem,~ 

postur('3,~ obediéncia à alltoridade) discrepantl:.?5 dos util iza

dos em outras sit!.,I<::.~çbes viv'idas. 

Na!1.; os lii/J:.~ninos E:;e (,,":(daptc: r ic~m a es tas c i rCUfiS t..:~n

cias e exigéncias se alguma parcela de suas e>fpectat:iwl5 

pudesse ser atendida pela escola. Afinal, eles se adaptam a 

situaç:bes mai,s discrepantes e, a propostas mais dissonantes 

do que f2stas de,sde que nascem. No entanto, .. a escol c."! n2;(o 

oferece retorno do investimento de esforço de adaptaç:2.,{c."J so-

licitado. Pelo contrário, .. desde étS e>:peri,éncias iniciais 

ela oferece ao menino a imagem de sua incapacidade, na me

dida em que lhe é exigido assimilar um conteúdo dissonante, 

saber man'iplllá-lo através; de um código abstrato e conseguir 

devol v'é-lo em si tuaçbes t"ormais dc.? aval iaç:~o,~ predet:ermina

das e alheias às necessidades pessoais e às caract€'risticas 

de classe do sujeita. ( ••• ) .4 incongruencia do processo 

educativo formal desestimLda a freql/éncia, dando maior peso 

às ati\n:dades remuneradas e justificiJndo opçf::1es de lazer. 11 

(Ferreira, 1979, p.135). 
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Aparentemente, o "fracasso" escolar de Dandara 

estaria vinculado mais às condi~Bes de infra-estrutura e ao 

conteúdo e funcionamento da escola formal, que propriamente 

a alguma dificuldade int~lectual sua. Pode-se inferir tam-

bém, o frac:aSE,iO da escola, que n~o logra evitar a evas:t:ío de 

seus éI I Llnos. 

o aspecto positivo da Educa~~o Juvenil do CIEP 

estaria vinculado à composi~~o social e etária dos alunos 

que a frequentam. A escola toma ent~o outro significado, é 

um espa~o onde eles podem se representar socialmente en-

quanto adolescentes n~o-miseráveis, bem arrumados, " zoan -

doU ••• 

Elba estudava em, ou pelo menos frequentava, và-

rias escolas: 

"Estudo lá na ••• Estudo no Brizol21o ..... e es
tudo lá. na Tia Ciata. ( ...... ) "Eu pego 1 hora 
na Tia Ciata, largo 5 e meia .... , ai VOLl, vou 
prá casa assim, num casar~o lá que a gente 
arrumou ••• ai depois fico lá um pouquinho, 
depois .... me arrumo de novo prá ir pá escola 
7 horas e largar 10 horas, que é no Brizo
l~o." 

Ela fala da escola através de sua rotina cotidia-

na "de horários, como se fossem horários de entrada e saida 

de trabalho. O "ir à escola", mais que sinOnimo de "estu-

dar", corresponderia à movimenta~~o de ida e vinda de uma 

escola a outra. Fica parecendo até que escolarizélr-se seria 

frequentar o espaço escolar, conviver ali simplesmente •.• 
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N~o significaria necessaria~ente aprender pelo menos a es--

crever-Ier-contar, mas social izar--se no espal;o escol ar! 

Ela parece também valorizar mais o CIEP, o HBri-

zol~oH, talvez em parte por ser uma escolha considerada 

limais sua ll do qLle a Tia Ciata, para a qua I fora encaminhada 

pela instituii~O que a atende. Provavelmente, a preferência 

se deve também ao fato de no CIEP ela frequentar a Educaç~o 

Juvenil à noite, considerada por ela como o HBrizol~o da 

gente N
, onde cer'tamentE:'? encontra maior número de colegas da 

sua idade. 

A Escola Tia Ciata -

Boa parte dos meninos e meninas que entrevistei 

foram ou ainda eram alunos da Escola Tia Ciata~7, assim foi 

com naturalidade que surgiram depoimentos sobre a escola. 

Eles em geral faziam muita confus~o entre o prédio novo da 

escola inaugurado em 1988 na Pra~a XI e as antigas instala-

I;~es na Passarela do Samba. A Passarela, como fora uma das 

obras-simbolo do governo Brizola era identificado por eles 

como D "Brizol~o da Apoteose". 

Até fevereiro de 1988, a escola se chamava Escola 

de Educa~~o Juvenil, tendo passado a 'denominar-se Escola 

Municipal Tia Ciata a partir da regulamentaç~o publicada no 

17 O processo de constitui~~o da Escola Tia Ciata, te! co.o sua .trajet~ria institucional e pedagógi
ca, encontra-se descrito e analizado pormenorizada:.ente el LEITE, op. cit., 1991. 



222 

Diário Oficial à 20 de fevereiro de 1988. Mais tarde, já 

próximo à inaugura~~o do prédio novo, em agosto do mesmo 

ano, passou a chamar-se oficialmente Escola de Educaç~o Ju-

venil Tia Ciata, reconhecida como um projeto experimental 

da Secretaria Municipal de Educa~~o. Creio que isto explica 

porque os alunos associa~am reiteradamente a escola com a 

Praça da Apotf:?oSE.' ou a Pé:\ssarel a do Samba, onde fLlnc{onava 

a escola até a inaugura~~o do prédio novo. 

Pedro havia sido aluno da Escola Tia Ciata, onde 

eu o c:onhecerc\. Lembro que ele ~~ra "famoso" por "aprontar", 

.tinha fama de "n~o rE.'spei tar ninguém". Ele contou sobre sua 

"passagem" pela escola: 

-E como é que \'"oc::é foi prá Tia Ciata? 

HN~o, eu n~o entrei na Tia Ciata... eu ••• 
primeiro eu rui pro Brizol~o, lá na Apoteo
se, ai depois da Apoteose.~ ai eu "loim prá Tia 
Ciata ••• E porque, antigamente... eu n~o 

gostava ••• Oh, tia, olha só, eu tia, pá ir 
pá Tia Çiata, olha só tia, eu pá ir pá Tia 
Ciata eu, riz é aquele negócio, é.~. o tes
te ••• , ai eu consegui razer o teste todo, ai 
eu, ai eu rui prá... sala da... Maria de 
Fátima, ai de lá eu mudei pá outra sala ••• " 

-E era 1 ega ri' 

HEra. Lá elas dava ••• lá elas dava lanche 
direitinho, dava caré direito ••• " 

-E vocé aprendeu a1 gl../ma co.isa? 

NEu aprendi. Ai agora que eu, agora que eu 
rugi de casa, agora agora eu desaprendi tudo 
tudo que eu sabia, agora eu n~o sei ler mais 
n&o, eu sei ler mais ou meno ••• " 

Chama a atenç~o a lembran;a de teste e da profes-

sora, já que fazia provavelmente mais de um ano que ele 

I 
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"sumira" de lá. Sua percepç:~o da escola está marcada também 

positivamente por sua evolu~~o no aprendizado, materializa-

da na mudan~a de turma 15 • Ele lembra da escola também cemo 

um "porto seguro", à semelhan~a de sua casa idec7l.l i.zada, on-· 

de eram servidas as refe~~eles "direito" •.. 

Enquanto que na Escola XV de Novembro da FUNABEM, 

alembran~a mais agradável é a piscina, na Tia Ciata ela se 

fixa numa professora ... A importência que as relaibes a1e-

tivas com as professoras tinha na tia Ciata parece signifi-

cativa e correspondia também à proposta da escola. Esta se 

baseava no respeito, na aceitaç~o do desafio da conquista 

deles para si mesmos (seu futuro, etc) e para a proposta, 

conquista essa efetivada através do carinho e do trabalho 

dedicado, procurando conhecê-los, compreendê-los e partir' 

deles e de seus saberes. 

Ciata: 

Dandara conta sobre sua vivencia na Escola Tia 

"Ai a gente estudava ••• Ah! Lá. era bom tia. 
Agora lá tá ruim, né? Tem gente que dorme e 
tudo lá já! Lá, lá., lá n~o tinha ••• como as
sim, esses garoto que era de... de "Boca u, 

18 A escola funcionava e. regime asseriado. As ~valiaçOes eram di&rias e pautavam-se el 'fichas de 
avaliaç~o·, das quais constavam 05 diversos tópicos dos progra~as ~e Estudos Sociais, Português e Ma
temática correspondentes a primeira fase do prifeiro grau. COlO a escola s6 atendia adolescentes, 
dispensávamos a presença dos re~pcnsáveis no ato da matricula, que ocorria durante todo o ano. Guando 
o aluno vinha se matricular, ele era entrevistado e testado, a fim de que pudéssemos avaliar seu co
nhecimento acumulado até aquele momento. Em seguida ele era encaminhado para uma turma que estivesse 
aais ou lenos em seu nivelo Este 4tendilento Era especializado, havia profissionais sé para fazer a 
testage. e colocação em turla. Periodicamente os alunos era. pro~oyidos, ou às vezes a turma toda, 
para outra sala ~ professara, ã partir de ula uvaliaç~o bastante minuciosa do rendimento de cada ua. 
N~o nOleàvamos as turmas par seu "grau' de conhecimento alcan,ado, pois neste caso repetiriamos o es
quela seriado, aas pela professura. 
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assim de 'Movimento'. Agora v~o lá, v210 tudo 
com revólver. Eu sai de lá!N 

-Vocé era ai una de quem!" 

NEu era aluna da Sheila. li gente choramo e 
tudo ••• Da Sheila. Primeiro ~oi a Sheila, 
depois ~oi a Franquina. Ai quando a tia She
ila falou que a gente n~o ia ficar mais com 
ela, a gente começamo a chorar. Gue a gente 
gostava mais dela. Ai depois com a tia Fran
quina fez a gente esquecer ela. Ai, a gente 
ficamos com ela ••• Ai teve um dia que a gen
te ficamos c.om a MOnica (Lima das coordEmado
ras) também, né. Ai a gente ficamo com ela. 
Lá era legal ••• " 

-Sentiram muita diferença ••• depois, na es
cola? 

"Ah tia! li gente vê coisa lá que n~o via an
tes ••• a banheiro lá era tudo ••• agora com~ 

é sujo • .,. Ah! Sei lá tia. Pra mim lá é ~»a 

favela agora. E uma casa, que antes n~o 

era ••• No COff~ÇO era tudo legal, agora ••• Eu 
acha que mudou muito. Mudou muita professo-
ra ••• " 

o aspecto positivo da escola, descrito como parte 

do passado, inclui o estudo, as professo;-as e a 

coordena~~o: a relai~o. institucional se materializava tam-

bém em rela~~es afetivas ... 

o aspecto negativo da escola, descrito comQ 

atual; indica uma difusa transformaç~o institucional, que 

se ma ter' ia I izar ia numa e>:agerada to 1 eránc ia a "e;{cessc.')s" 

(porte de armas, dormir na escola, etc.) dos alunos prove-

nientes de favelas, "transformando a escola numa "fa\,·"ela" 

ou numa "casa, que antes n~o era ••• ". Talvez desta forma 

Dandara expresse seu desejo de que a escola seja um espa~o 

diverso da casa, contrastando em organiza~~o e respeito na 
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convivência. 

Finalmente, creio que além de expressarem diver

sos aspectos do pensamento dominante à respeito (Violante, 

1985, p. 163), esss depoimentos sinalizam quest~es perti

nentes sobre as possibilidades e limites da escola. De cer

ta forma eles enfatizam também a import~ncia, t~o des~reza

da pelos governos, dos profissionais que ai trabalham, "lo

grando alguns, apesar de tudo e de muitos, tecer com cari

nho e competência processos de ensino-aprendi~agem. Deixo 

ent~o as pistas que pude colher n~ste estudo, na esperança 

~e que frutifiquem em questionamentos mais profundos e se 

transformem em sementes de transforma;~o! 
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CAPITULO IV. PEDAGOGIAS NA RUA 

IV.A) Relaç~es Sociais e Relaçbes Pedaqóqjcas -

"Ninguém escapa da educaç:'t1.o" Em ca-
sa~ na rua.~ na igreja ou na escola,. 
de L/m modo ou de mui tos todos nós 
envolvemos pedaç.os da vida com ela: 
para aprender, para ensinar.. para 
aprender-e-ensinar" Para saber~ para 
fazer~ para ser ou para con\··iver .• 
·todos os dias misturamos a vida com 
a educaç.~o,," (Brand~o, 1981, p.7). 

Esta reflex~o tem buscado lançar um "olhar peda-

gógicc" sobre a realidade dos adolescentes que vivem nas 

ruas. Assim, a percep~~o da trama de rela;bes sociais que 

contextua e perpassa tanto seus relatos, como as observa-

~~es colhidas no processo de pesquisa, é fundamentalmente 

uma percep~~o pedag6gica. 

Nesta perspectiva, busquei compreender estas 

crian~as e adolescentes também como sujeitos de um processo 

de ensino-aprendizagem, inerente às rela~bes sociais das 

quais participam direta ou indiretamente. Estes jovens en-

contram-se inseridos nu~a t~ama social, que engendra sua 

situa;~o de vida nessa sociedade. Trata-se de uma constru-

;~o social historicamente excludente em nosso pais, demar-

cando a marginalizaç~o s6cio-politica-económica e cultural 

da maioria da popula;~o, conforme já foi ressaltado diver-
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E no seio destas ~ela~bes sociais ma~cadas po~ 

uma condi~~o de violência estrutural, que as c~ian~as e 

adolescentes das classes popula~es efetivam seu p~ocesso de 

socializa~~oJ seu aprendizado do conviver social. Aquelas 

que pe~ambulam pelas ~uas, como as que ent~evistei, exerci-

tam ai uma parte considerável desse processo. Nestas cir-

cunst~ncias, sua socializa~~o transforma-se num exercicio 

diário de sobreviv~ncia, do qual participam ativamente, 

aprendendo at~avés das diversas rela~bes que travam no es

pa~o da ~ua. 

Nos capitulos 11 e 111, foi possivel . configurar 

algumas das caracte~isticas do "mundo da rua" e de como 

eles ai se inserem. Trata-se de um universo marcado pela 

violência, onde eles s~o levados a agir e reagir pa~a so-

b~eviver na "selva da ~ua" .•. Eles "se defendem" como po-

dem, e muitas vezes o "ataque" é a única defesa possi ve 1 . 

Suas p~áticas de sobreviv~ncia correspondem em última ins-

t~ncia ao que aprenderam nas rela~~es sociais que estabele-

cem na ~ua. Nestas rela~b2s costuma p~evalecer o mais 

forte, o mais "esperto" .•• 

o aprendizado na rua come~a cedo, com os maiores 

e com os adultos, especialmente com a policia. As rela~~es 

que experimentam no universo da rua, lhes ensinam pouco a 

pouco as ~eg~as básicas da sob~eviv~ncia: como consegui~ 
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comida, dinheiro, coberta para dormir, grupos de colegas 

Junto aos quais possam encontrar prote~~o, sobremaneira à 

noite. A experiéncia na rua é implacável, o corpo paga pe

nosamente cada erro, cada distra~~o. Eles precisam aprender 

a se defender das inúmeras agress~es possiveis, precisam 

saber con'quistar aliados, ou pelo menos distingui-los em 

suas rela~~es. Até mesmo os diversos códigos do espa~o da 

rua, seus cantos, suas esquinas, seus esconderijos, 

sam ir sendo sabidos, incorporados ao "dicionário" 

brevivéncia. 

preci

da so-

Tendo em vista o dinamismo desse processo~ propo

nho sua interpretn~~o como um processo pedagógico, conside-

rando estas rela~~es sociais como rela~ees pedagógicas. A 

rua passa ent~o a ser definida também como um espaço de en-

sino-aprendizagem, no qual se gesta uma determinada 

de inserç~o social dess~s crian~as e adol.scentes. 

forma 

Nada lhes é dado "gratuitamente", quase tudo tem 

que ser conquistado, aprendido ... S~o portanto, também su

jeitos nesse processo, e n~o é somente sua condi~~o humana 

que os coloca como tal, a própria crueza e dificuldade de 

sua subsistência lhes imp~e esta condi~~o! 

Por outro lado, pode-se afirmar que eles também 

exercem uma "aç~o educativa", ou talvez uma re-at;~o educa

tiva que tem levado o "cidad~o comum", o transeunte, a so

ciedade civil, o estado e a opini~o pública de maneira ge-
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ral, a uma espécie de aprendizado também. N~o andamos mais 

nas ruas como antes: adquirimos hábitos e medos que nos fo

ram "impostos" pela real ou imaginária delinquéncia deles. 

Somos levados cada vez mais a nos posicionar "a favor" ou 

"contra". Oscilamos muitas vezes entre a raiva surda ap6s 

um assalto e o espanto, a piedade, ou até o enternecimento 

por rever aquele "pivete", dias depois, 

mente na pral;a. 

brincando alegre-

Carlos Brand~o afirma que a educal;~o Ué o exerci

cio de viver e conviver" (op~ cit., p.47). Parece qLle para 

estes meninos e meninas, é o exercicio de contra-viw?r que 

educa. Elt:'s se educam na ad\"ersidade cruel do cotidiano na 

rua, no "regaço" de uma sociedade que historicamente os 

marginaliza como pobres e negros. Uma sociedade que hoje 

"passa" por eles com medo, raiva ou pena, negando-os como 

cidad~os; uma na;~d ~ue, reiteradamente, por a~~o ou omis

s~o, muitas vezes também lhes nega um futuro. 

Percepfi.2:!.o de Si e da Sociedade -

Participando de múltiplas relac;:~es sociais e pe

dag6gicas na rua, estes jovens v~o'compondo sua vis~o de 

mundo, sua percepc;:~o de si e da sociedade que os envolve. 

As diversas ac;:~es a eles dirigidas, inclusive a dos educa

dores e das entidades n~o-governamentais de assist~ncia e 

educac;:~o, colaboram na composiç~o dessas percepc;:~es. Dai 
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resulta um quadro marcado por ambiguidades e contradi~~es, 

expressando a dialética das rela~~es existentes em nossa 

sociedade. 

Para eles o trabalho relaciona-se com a noç~o de . 
família e de subsistência, n~o se constituindo num valor em 

si mesmo. como realiza~~o humana e humanizadora. Trata-s~ 

de um meio. precário para os de sua condi~~o social, neces-

sário de sobrevivência familiar. 

"Ter filho", criar", trabalhar ••• Suar pá cui
dar do teu filho."." 

Assim e~pressam a estereótipo relativo a sua ori-

gem sócio-econÓmica do trabalhador pobre-provedor da fami-

lia, que constr6i sua dignidade por sua possibilidade de 

"prover" com seu trabalho a subsistência da família. N~o se 

colocaria a quest~o da cria~~o de valor objetivo através do 

trabalho, mas fu~damentalmente a cria~~o do valor subjeti~ 

vo/identidade de provedor, possibilitada pela remunera~~o 

do trabalho, seja ele qual for. O significado do trabalho 

se constrói ainda por oposi~~o ao n~o-trabalho, identifica-

do na mendicência e seus correlatos, como a bebedeira, a 

necessidade de viver dos "restos dos que trabalham", da ca-

ridade ••. Este horizonte soçial, bem próximo de sua expe-

riéncia de vida na rua, é geralmente repudiado como indigno 

e indesejável, pelo menos ao nivel do discurso. 

Embora já tenha sinalizado a importancia de ter 

uma filha na mudan~a de sua postura diante da vida e do fu-
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turo, Mário recusa à princlpio a identidade de pai-provedor 

de familia. 

-o que isso significou prá \.~oce ter uma fi
lha? 

"Vou te falar: significar, n~o significou 
sabe, muito, mas me deu realmente motivo de 
viver. Eu~ até antes ent~o, os outros me 
perguntava o que eu achava da minha vida, eu 
falava Que a vida n~o vale nada, que a vida 
n~o é nada Que eles pensam, que eu já fiz 
tudo Que eu .precisava de fazer na vida. E 
Deus né. me Dermitiu de ter uma filha e eu 
senti Que eu tinha outra raz:tJo de viver de 
novo .. né. E hoie eu DOSSO falar com certeza. 
eu n~o Duero mais morrer. eu . Quero. viver 
cada vez mais para poder,. ter~ dividir e dar 
prá minha filha. np. nlli"Jnrln~ cheoar. d hora 
-Fi,.,;:d nQ. nllp· PII morrer .. for embora. Eu que
ro deixar a minha filha mais ou menos esta
belecida. por isso Que eu trabalho, ralo 
muito~ quero comprar uma máquina de broche 
agora né, pra mim poder fabricar, realff.~nte 

fazer distribui~~o dentro do Rio ue JaneirOM 
Eu acho que é por ai." 

A fala de Mário sobre seu sentimento em rela;~o à 

paternidade é bastante contraditória, embora inicialmente 

diga que n~o significow muito, acaba identificando-a como 

motivo para viver. A filha "acontece" em sua vida e lhe 

traz esperança e motivaç~o para lutar por um futuro melhor. 

A separaç~01 n~o o afastou da responsabilidade 

para com a filha. Mário retrata seu desentendimento e sepa-

raç~o da mulher, quase como algo que faz parte da cultura e 

reitera sua experi@ncia como filho. Parece estar vivendo 

também nesse aspecto um desejo de ruptura, a lembran;a dos 

1 Duando entrevistei Hàrio, !l! explicou que jà n~o vivia _ais junto COI a I~e de sua filha, embora a . 
auxiliasse na _anutenç~o da .enina. 
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conflitos entre a m~e e o padrasto refor~am o lado negativo 

da rela~~o de casal, que ele n~o deseja repetir. Ainda as-

sim, ele reconhece que esta rela<;g(o o IItornou homem" no 

pleno sentido do termo, tornando-o "digno de continuar vi-

vendo", alguém importante, que "dá frutos", que n:lo pode 

mais pensar só no presente e em si mesmo. Ele teria se tor-

nado portanto, menos afeito a riscos e talvez com mais gar-

ra para trilhar caminhos mais dificeis, como os da "vida 

honesta". 

Mário expressa em óu~ro· momento da entrevista, 

seu repúdio ao trabalho no mercado formal, em fun~~o dos 

.baixos salários e, sobretudo, da necessidade da "submiss~oll 

a um patr~o. Ele contabiliza com muita clareza suas neces-

sidades pessoais e fami 1 iares, como um "statLls" básico a 

ser mantido, sobr-e cuja base ele busca seu "ganho" 0<"1 salá-

rio. Como os salários de mercado n~o s~o compativeis com 

suas necessidades, a solu<;âo é trabalhar por conta própria. 

Quando ele descreve seu trabalho e a rela<;~o que 

estabelece com o amigo que o auxilia, comporta-se come um 

"empr'esário jLlsto": 

DEu entro com o dinheiro, ele entra com a 
m~o-de-obra, eu pago o que ele merece, en
tendeu ••• " 

Mesmo participando politicamente e buscando uma 

via "alternativa" de sustento, consciente de seus direitos 

e respon5abilidades, Mário n~o rompe com a lógica dominante 
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do sistema, "e1e n~o cria tlm universo valorativo 'opcional' 

de resistência ao que lhe impbe a sociedade f mas apenas 

utiliza os valores que lhe s~o impingidos e que fogem à sua 

realidade imediata, reformu1ando-os e adequando-os de forma 

a sol ucionar os entraves que s~o interpostos à sua trajetó-

ria." (Ferreira, 1979, p.129). 

Elba fala com inúmeras contradi;~es do seu 
. 

namo-

. rado por ocasi~o do Encontro2 : 

" Conforme eu ••• tava na rua n~o tinha 
nada n~o, tinha as coisa assim, mas só que 
os outro robava •••. nunca parava com nada di
reito. Ai esse cara foi, esse cara tem 26 
ano. Ele também é de rua também, mas sendo 
que ele tem 5 profiss~o sabe. Ele n~o traba
lha porque ele n~o quer. Eu já vi, as pro
fiss~o dele, eu sei que ele traba1ha mermo, 
porque ele trabalha ••• que eu já vi... Ele 
já morou perto da minha casa, EU vi ele 
saindo ceclo prá trabalharF e voltardo. (, •• ) 
Eu sei que ele é bom por causa de que, sem
pre quando ass im. •• eu vou pra casa do meu 
pai pra dormir lá, de manh~, cedo, e deixo 
ele, assim .... à toa, ai ele.... quando eu 
chego e.le fica chorando pensando que eu tavo 
com outro assim ••• Ai eu falo que n~o tavo 
n~o, que eu tava na casa do meu pai dormin
do, ai ele fica toda hora falando que gosta 
de mim, toda hora falando que me ama e me 
perguntando toda hora que eu amo ele •• ," 

Roubar e n~o ter nada, roubar e n~o usufruir por 

muito tempo do produto do roubo, estas parecem ser constan-

tes entre meninos e meninas que ficam na rua. N~o há " en te-

souramento", o roubo vincula-se ao consumo imediato, seja 

2 Depois no vldeo, na filMagee feita na rua, a história se esclarece, divorciando-se um pouco da fan
tasia em que estava imersa no IOlento da entrevista feita no Encontro. Entre c!!tras coisas, fica-se 
sabendo que ela estava grâvida deste rapaz, tendo abortado recente~ente, e. fun~~o de uaa surra do· 
nalorado. 
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tudo é "fruido" rapidamente, como a vida na rua. 
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Parece importante para ela, ressaltar o fato des

te namorado "ter uma profiss~o", independentemente de e:<er

cê-la ou n~o. A profissionalizai~o seria sinOnimo de uma 

competência reconhecida socialmente. Enquanto isso, o em

prego significaria uma espécie de submiss~o à lógica de um 

mer~ado explorador, com horários, obriga;ôes, hierarquias e 

muito poucas compensa;ôes, a come;ar pelos salários! 

Elba justifica a recusa dos empregos que já lhe 

haviam sido oferecidos, por 'estes n~o lhe permitirem, em 

principio~ a continuidade de sua frequência/convivência es-

. colar. Talvez perpassasse esse discurso a intui;~c de seu 

direito à escolariza;~o. Entretanto, parece também plausi

vel, que essa alega;~o manifestasse sua resistência, cons

ciente ou n~o, ao processo de explora;~o visualizado no 

ti-aba I ho. 

Quando Paulo comenta sobre a malandragem e per

gunto sobre como eles se vêem~ ele se identifica e ao grupo 

como "duras", eles n~o tém dinheiro como os malandros ou 

ban.didos. Por outro lado, também n~o se identificam como 

"pobres", parecendo preferir caracterizar sl.-Ia situa;~o como 

transitória. Ele e>:pressa em vários momentos a discrimina

;~o e o preconceito dos policiais que os vêem sempre como 

ladrbes, como se eles nunca pudessem apresentar-se com rou-
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pas novas, por exemplo, sen~o a partir de atos ilicitos ••• 

Paulo faz quest~o de ressaltar que eles n~o s~o mendigos e 

que têm direito a vestir-se melhor, embora este direito 

talvez sequer seja admitido no "espa<;o social" que ocupam, 

como adolescentes que passam a maior parte do tempo na rua. 

Luiz, Claudio e Paulo, n~o se identificam como 

ladrf:!es, mas reconhecem que roubam. A sociedade é perceb"icJa 

como fonte de discrimina<;~o, a sociedade os teme e rejeita, 

classificando-os "a priol~i" como ladreles. 

Luiz: "Ah ••• "eles. pas ••• a gente pas ••• a 
gente passa por perto deles e eles já segura 
a bolsa, já segura o relógio ••• U 

J'o~o: "i!, e já tampa assim, quando a gente 
vai pedi um trocado eles já tampa assim a 
bolsa assim, sÓ pensa que os outro vai rou
bar eles ••• " 

-Eles têm medo? 

Claudio: "Que nem al i, a gente tava passando 
ali no estudo ali com a senhora... ai eles 
já ficam de olho já-,.". a Luiz! E quando a 
gente entra na condw;~o assim pá ir pro pas
seio ••• Desce geral" •• Só fica sÓ a gente! 
Até parece que a gente s~o bandido ••• " 

Eles perceber,) esta atitude da "sociedade que pas-:-

sa e 6s vê" como extensiva àqueles que estiverem com eles. 

Aparentemente~ interpretaram os olhares curiosos dos tran-

seuntes como indicativos de seu temor pela minha seguran;a. 

o medo é uma constante na imagem espelhada que os transeun-

tes lhes t~ansmitem. O medo que inspiram é traduzido por 

eles como preconceito, configurando sua condic;~o de 

vitimas. Esta parece ser também refor;ada por quase todas 
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as atitudes que envolvem algum tipo de assistência, de cer

ta forma elas tenderiam a confirmar indiretamente seu es

tigma de "menor carente de rua". 

Esta auto-imagem entretanto, n~o é sempre aceita 

passivamente. Ela é por vezes também vista com raiva e des

confian~a, que torna-se extensiva a quase todos aqueles que 

se relacionam com eles, conduzindo a rea~~es frequentemente 

agressivas. 

Creio que a importância que tinha para eles o fa

to de serem entrevistados, registrarem denóncias e histó

rias suas no meu gravador, manifestava também uma forma de 

registro de si como pessoa diante da sociedade. Eles gostam 

de ser entrevistados, preferindo inclusive situaç~es de 

maior tranqui 1 idade, quando p.odem usufruir mel hor a atenr;~o 

do interlocutor. Luiz descreve a entrevista como uma opor

tunidade para desabafar, contar suas hist6rias,falar de 

seus sentimentos e dos das outras pessoas. A entrevista se 

converte para eles numa oportunidade de registro vivo de si 

para o mundo, como sujeitos. Como se quisessem deixar suas 

"marcas" em algum lugar, provas de que eles existem, s~o de 

carne e osso, s~o gente, s~o crian~as e adolescentes e nâo 

apenas nómeros em estatisticas de instituir;ôes oficiais ou 

"menores perigosos" soltos pelas ruas. 

Na entrevista na Cinelêndia, um dos meninos se 

definiu cantarolando uma can~~o improvisada: 
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"Sou o menor da FUN~BEM ... " e n2to dô mole pá 
ninguém ...... " 

A definiç~o corresponde ao estigma que os cerca. 

Eles o assumem jocosamente, enfatizando n~o o aspecto de 

"vi tima", mas o de sua r,,:sist~ncia/coragem, mani festa atl'-a-

vês da espert.eza de quem n~o lidá mole pra ninguém ... ',". 

Luiz pare~e perceber-se como marcado por uma "5i-

na", seu destino já estaria inscrito na trajet6ria da rua: 

'~N21o esquenta mais n7Jo, n~o tenho mais nada. 
a perder- mermo ...... Vou compretar 18 anos, n~o 
per .... ~ n~o tem mais nada a fazer, minha vida 
vai seI'" essa mermo. "' .. Ou eu viro maloqueiro, 
ou eu viro ladrt5to, ou eu morro, alguma coi-
sa ••• " 

E como se ele aindi::i se peY"Cebf2Sse em trê:~nsito pc\--

ra uma destas identidades inscritas em sua "sina". NA fata-

lidade,* ( .... ), nade! mais é do. que uma constatafi:!t<o realista. 

de seu campo de possibilidades, ainda que imbricada CO!I) 

fantasias, E?Speranças e desejos." (Violante, 198::., p.167). 

A morte também faz parte de seu horizonte, como 

que negando a própria possibilidade de um futuro. Talvez 

isto também pudesse ser compreendido como um sinal de que 

todas as possibilidades apqntadas por sua "sina" sejam 

per-spec ti vas ine>:oráveis de morte, vcH"iando apené.\s em dura-

ç~o até que a morte fisica as complete •.• 

Mais adiante, Luiz trai seu fatalismo, colocan-

do-se como se ainda fosse pequeno, embora já tivessG 17 
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anos naquela ocasi~o: 

"'Ah, eu acho que •• ., eu crescer, a primeira 
coisa que eu vou pegar é o revól ver pá matar 
a maioria deles ••• " (refere-se aos pol ic.i
ais) . 

Ele vislumbra ent~o uma perspectiva de futuro, 

com um duplo sentido: tornar-se adulto e possivelmente fcr-

te ou poderoso. Querer viver ou vislumbrar um futuro 5igni-

ficaria "declarar guerra" a todos qUf.:' o oprimem. Seria mais 

do que "resistir" ou "sobreviver", seria "contra"-viver! 

Para Marilia, o momento da entrevista correspcn-

dia a uma transi~~o com vistas a auto-determina;=o. Ela ex-

pressa ent~o uma Yitua~~o existencial de transiçao/passagem 

- de "menina-mulher" (cf. Moraes et ali!, 1991). Esta pas-

sagem parece ser vividél como um momento ainda de "sujeir;~Q" 

à "ine:·:orabi I idade" da pr6pri.a idade: 

liA única· coisa que.eu n~o sou dona é da mi
nha idade. Sou menor ainda. Enttlo n~D .sou 
dona de mim mE:'sma." 

Esta inexorabilidade é na verdade uma imposir;~o 

social, pois ser menor ainda implica em depender de adultos 

para tra~ar seu caminho, do ponto de vista legal pelo me-

nos. Em sua experiência de vida na rua, a legalidade quase 

sempre se fizera presente através ~a repress~o, impedindo 

g_~ fa.tº- que ela fosse "dona de .si"! 

Marilia projeta sua perspectiva de mudania de vi-

da n~o apenas opondo crime e trabalho, mas relacionando es-
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ta perspectiva com uma mudança sentimental, ou seja, jà que 

ela "mudou de vida", também troca de namorado! A partic:ipa-

;~o do homem em sua vida é de certa forma "cor-relata" às 

suas perspectivas de vida ••• Como se para que a "mudança" 

fosse completa, a rela;.o com o sexo oposto também devesse 

ser transformada. 

Para ela e para cRS demais meninas de certa manei

ra, a mudan~a - salda da rua associa-se ao cumprimento do 

roteiro socialmente pré-escrito para suas m~e~: empregar-

se, conseguir uma casa e um ~arido, constituir familia e 

·ter váY'ic)s f i lhos. O referencial de realizac;~o feminina 

.fundamenta-se na própria familia de origem. O "padr~o de 

homem iC2alizado" incluiria também um certo desprendim::?nto 

ou generosidade para com a mulher. Ele seria ent~o mais do 

que o "provedor" da sobrevivência, seria também o "realiza

dor" dos sonhos de consumD e abundélnc:ia ••• 

As meninas reproduzem em seu discurso o estereó

tipo d:? "boa moc;a"'futura esposa, que se dedica com compe

tência e "alegr'ia" às "prendas domésticas". Elas assimilam 

n~o apenas o discurso tradicional dominante sobre o "lugar 

da mulher", mas sobretudo. o de suas mg(es e avós. 

Elba desenvolve na entrevista sua percepç~o da 

menina de rua, opondo-a à "menina de casa". A "menina de 

rua" n~o se diverte, SO'fre por ser proibida de subir o mor

ro peIDe; traficê:(ntes, e "dorme assim num canto na rua memo, 
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sem coberta. sem nada. n&o tem comida pá comer ••• ". 

Ela mescla elementos de sua história pessoal com 

os de uma espécie de "hist.ória coletiva". A interpreta~~o 

que ela produz vem também marcada pelo discurso da pieda-

de/caridade presente nas a;~es assistenciais das quais se 

beneficia. Com base nisso ela reivindica o "privilégio das 

coitadas", que mereceriam, mais que as "meninas de casa"~ 

participar do Encontro de Meninas. 

A "menina de rua" é também retratada como parali-

zada pela revolta, conformada diante da vida através da 

mendicência e da 3ciosidade. Configura-se aqui novamente, a 

auto-imagem de v1tima~ presente em diversos momentos dos 

relatos. 

Quando entrev~stei Mara,na fav~la onde reside, 

ela preocupou-se em mostrar sua "integra~~o na comunidade e 

com os jovens residentes de sua idade". Dessa forma ela 

compunha uma imagem jovem e participativa, que parecia cor-

responder ao que desejava para si mesma. P.o mesmo tempo, 

esta ~rovavelmente seria a imagem que se esperaria de uma 

menina de rua recuperada e reintegrada confor-me o discLlrso 

insti tLtciona1 3
• 

Esse seria também um discurso de resistência ao 

~ Refiro~le aqui especial.ente a Institui~~o A, que será descrita no itel C deste capitulo, que co!a~ 

b~rara para que ela conseguisse "sair da rUi" e tivesse up.a casa para IQrar CD~ as irl~5. 
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estere6tipo de "menina de r~a", que ela percebia como nega-

tivo. Este estereótipo lhe era imposto pela sociedade e, em 

certa medida, até pelas rela~~es pedag6gicas estabelecidas 

com os educadores de rua, com a Institui~~o A e com o Movi-

mento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. 

Contando sobre a agress~o policial a Lúcia no 

Larqo da Caric:\ca. 11ara "fecha" o relato com este comentá-

rio: 

" Como ele 'fez issD com uma 
social~ imaQina com uma menor de 
n~D tem nada na v ida! " 

assistente 
rua, que 

Ela identifica o discurso dominante de valor de 

diploma de CL\I~SD superiolr
: a "den-ota" de Lúcia, que t.ei'"ia 

os "atributos n:-conhecidos socialmente" para impor-se ao 

poder do policial, de certa forma indicaria a quase inevi-

t,ável derrota do "menor,de rua". l"'Íais adiantE', ela a\lalia 

que a violência policial contra Lúcia fora permeada também 

pela quest~o racial,' concluindo que como Lúcia é negra, n~o 

aparentava ter' "nivel supE.'rior'" ~ n:':l:o fazE'ndo jus a nenhum 

"tratamf=:nto especial" como cidadã'. 

A quest.o racial aflora com veemência no discurso 

dos meninos entrevistados no Largo da Carioca: 

LLlÍz: "Gente branca n~o é, n~o é sofredor 
n:!to" '," " 

-Tem gente branca que é sofredor tambÉ!tn."" 

Luiz: "Sr.J"fredor? Dá uma de rico? Diz que é 
sofredor ..... oU 
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Paulo: "Oh, \~ ••• ~ muita gente branca ai 
rica, ai ó, num vê um preto, rico ••• " 

Claudio: "A gente era escravo, agora eles 
vf':lo ser escravo da gente.... Vai mudar tudo 
ai_ •• Eles fizeram com a nossa cor... vam 
hora cortar logo o pescoço deles ••• E aquela 
mulher que morreu na carroça por causa da 
gente?" 

Jo~o: °Ahn, é aquela mo~a, a Anastácia ••• 
Aquela moça que tem um negócio assim na bo-
ca ••• ° 

Llliz; °E, e foi o branco, "foi vocés .... " (eu 
protesto) "Ah porque que branco ent~o n~o 

ajuda a gente, a maioria desses branco n~o 

ajuda a gente ••• ? Sen~o o povo n~o era as-. ~. 

s~m •••. 

Eles parecem sentir a discrimina~~o social como 

"fundada" numa discriminar;~o racial, haveria uma identidade 

entre ra~a e classe constituindo uma vis~o maniqueista da 

sociedade: 

Brancos x Npgros - Os primeiros s~o os ricos supe-

riores na hierarquia social, ou pelo menos assim se 

consideram. O ~rancos s~o também orgulhos e opresso-

res dos pobres e negros. Os negros por sua vez, s~o 

identificados como pobres J ocupam um lugar de infe-

rioridade na sociedade, s~o sofredores, porém s~o 

considerados pela sociedade "br-anca" como ladrees de 

fato ou em potencial. 

Eles identificam portanto, um verdadeiro "apar-

theid" s6cio-racial na atitude dos que os vêm com medo e se 

afastam considerando-os bandidos. A discrimina;~o s6cio-ra-" 
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cial teria três faces complementares: s~o pretos J pobres e, 

consequentemente, bandidos. Segundo eles, "passam" mais 

brancos com tais atitudes, do que negros e, dentre os ne-

gros, s~o poucos os ricos. No contexto desse discurso e v --.. 
pressam toda sua "raiva racial". Eles n~o chegam a vislum-

brar a possibilidade de uma transforma~~o, além da simples 

troca de grupos no poder. E como se fosse necessário um 

"resgate de uma divida hist6rica" t~o pesada, que n~o hou-

vesse outra forma de pagá-la. 

A imagem da Escrava Anastácia e seu sofrimento 

p~rece ser acolhida como simbolo desta opress~o racial. A 

vis~o maniqueista da socied~de se acirra, uma vez que os 

brancos n~o s~o solidários apesar de terem poder para modi-

ficar a situa~~o. Além de oprimidos, vitimas, eles seriam 

também desti tLlidos de qualqLlel .... poder para mudar o "status 

quo" ! 

E justo supor que esta percep~~o da sociedade, 

permeada pela discuss~o da quest~o racial, tenha sido muito 

influenciada pelas atividades realizadas em 19884 , seja pe--

los educadores de rua, seja pelas institui;bes com as quais 

eles se relacionam. Vale lembrar também as atividades, fes-

tas e manifesta~bes que ocorrem com frequência no Largo da 

Carioca e na Cinelàndia. Ainda assim, a for~a e a recorrén-

cia desse discurso I?m outros momentos e situac;:bes, sugere 

~ Por oca5i~o do centenàrio da Aboliçro da Escravatura. 
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que estas influências teriam operado sobre um substrato 

histórico-cultural pré-existente entre eles. 

Suas referências tanto a programas de televis~o 

como a acontecimentos na esfera da economia e da politica 

("quebra-quebra" durante o Plano Cruzado, elei;:eles para 

presidente, Brizola, CIEPs, Plano Collor I e o confisco dos 

cruzados novos, etc), demonstram um grau de informa~~o bas

tante grande sobre a atuali~ade. Isto se explicaria em par

te, por ficarem a maior parte do tempo no centro da cidade, 

onde ocorrem também diversasmanifesta~~es politicas. Eles 

participam um pouco do "termômetro" politico da cidade? e da 

sociedade. 

Por outro lado, já em minha experiência annterior 

na Escola Tia Ciata, chamava a ateni~o ~ velocidade da cir

culai~o das informaç6es. entre eles. Lúci~ também confirma 

isso em seu depoimento. A informaç~o circula muito e apa

renta ser até um "bem" valioso para muitos, eles s:::Co muito 

curiosos, gostam de saber sobre tudo ••. E digno de nota que 

isto n~o seja mais utilizado como motiva~~o para sua esco

l al~ i zat;~o ! 

Estas referências mostram também sua participa~~o 

nos "bens sociais" ou ainda, contradizem sua alegada condi

!jl:.'io "marginal": embora excluidos da condi;~o de Llfila sobre

vivência digna. do sistema escolar e de saúde, morando pre

cariamente, sendo violentados também fisicamente quase to-
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dos os dias, eles "teimam" em participar da sociedad~ à sua 

maneira, a fazer parte de todo um "povo excluido" ••• "Os 

ideais dominantes, a moral burgLI€.'sa e a concep~~o manique-

lsta est~o presentes no Menor. Ele n~o faz parte de uma 

cul tura própria, com outros valores, como se faz crer, a 

fim de que se legitimem a discrimina~~o social e o estigma. 

Ao nlvel da a~~o é que esses valores s~o redefinidos ins-

trumentalmente, sob condi~t:Jes objetivas." (Violante, 1985, 

p.168). 

SOnhos e Expectativas para o Futuro 

Depois de perguntar se a Escola Tia Ciata estava 

funcionando, Pedro ~ome~a contar de seus planos para o fu-

turo próximo: fala em voltar para a escola, em fazer um 

curso profissionalizante, trabalhar e estudar ••• O futuro 

pr6ximo, planejável, possivel, é aquele oferecido pelas 

institui~bes de atendimento e ~e resumiria em estudo e tra-

balho. A maneira um pouco hesitante de contar estes planos 

sugere entretanto, Que eles talvez signifiquem muito mais 

uma "conformaG;~o" com um modelo imposto pela sociedade e 

direta ou indiretamente refor~ado pelas instituiibes, do 

que uma op~~o realmente sua. Isso fica ainda mais patente 

quando pergunto sobre seu sonho. 

IlNo meu sonho eu queria ser wn jogador, mas 
sendo que, sou ainda menor, ainda n~o te
nho ••• a minha qualidade ainda, eu tenho 13 
anos ••• N~o tenho mentalidade ainda, de, ser 
um jogador ••• que nem o Zico, que nem esses 
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jogadores, bom. Tá certo? Ent~o eu queria 
ser um jogador no mundo, qualquer uma coi
sa ••• Eu vou conseguir, se Deus quiser eu 
posso até conseguir (funga). Mas o que eu 
gostavo mais n~o era jogar assim na linha, 
n~o, meu tipo mermo n~o é em campo n~o, meu 
tipo mermo é em gol, esses negócio assim, 
ficar na defesa ••• n 

Verifica-se nessa fala um contraste com a idéia 

do trabalho voltado para a sobrevivência, encontrada no bo-

jo das propostas profissionalizantes das institui~~es de 

atendimento. No sonho, a profiss~o se mistura ~om o lazer. 

No plano que expressa suas possibilidades à cu~to prazo, 

n~o há profiss~o claramente definida, há somente cursos, 

~studo e trabalho. Pedro manifesta uma esperan~a logo tem-

perada com medo ou "consciência" de SLlas limitaç;:etes. Neste 

ponto surge o referencial religioso, talvez como elemento 

mágico/simb6Iico, que permite-lhe entrever a possibilidade 

do sonho e de sua real~za~~o. 

Indago também de Luiz sobre seus sonhos: 

"N~o tenho n~o, com 17 ano eu n~o, n~o posso 
pensar mais em nada, porque era prá, se fos
se prá pensar era já desde pequer.D já COff~

~ar com pensamento de alguma coisa ••• H 

-Voce acha que agora já n~o tem mais jei to? 

Ele faz sinal que n~o com a cabe~a: "Já tou 
crescido já ••• n 

Luiz expressa todo seu pessimismo e desesper-anç;:a 

através da trágica inexistência do sonho. O destino s6 po-

deria ser diferente, se essa perspectiva estivesse colocada 

para ele desde pequeno ••• Apesar desse "pragmatismo", ele 
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dei>:a ent .... eve .... em out .... o momento uma "b .... echa", quando el1t~o 

expl~essa uma espécie de "fantasia pad .... ~o" em .... elaç~o à 

constituiç~o de uma familia e ao t .... abalho. 

Esta "fantasia-pad .... ~o" se associa ao sonho de um 

lar idealizado. A "base" deste la .... ideal n~o se .... i a ent .... e-

tanto, a inf .... a-est .... utu .... a mate .... ial, mas a afetiva. Sua con-

dii~O de .... ealizaç~o supo .... ia a n~o-violência, a orientaç~o 

ou aconselhamento para a vida, as crianças sendo tratadas 

como idealmente os pais ~eve .... iam tratar os filhos. Somente 

ap .... endendo desde pequenos eles pode .... iam te .... espe .... ança!? 

Luiz reSLlme sua proposta como Llm "lar livre que 

n~o seja preso ••• '~ Esse lar seria mui to mais do que Lima ca-

sa ou um "abrigo" das intempér'ies e da violência da .... ua, 

seria um espa;o afetivo, onda a liberdade, bem precioso, 

nasceria do ca .... inho e db respeito. 

Logo em seguida ele defende a necessidade de que 

essa mudança atinja os velhos e os pequenos: 

N se fosse p~ muda.r~ a primeira coisa que eu 
pedia, eu n~o pedia por mim n~o, pedia por 
todos... Primeiro pegavo... esses velho 
que ••• ó, tem hora que eu ••• dá vontade até 
de chorar ••• M~e com criança., chorando, pe
dindo comida ••• cri~ncinha pequenininha jo
gado ••• " 

Dessa forma Luiz expressa um desejo de mudança 

também coletivo. Por outro lado, ele n~o o apresenta numa 

perspectiva de luta ou conquista: a mudanl;a seria lima "dà-
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diva", como a assistência que recebe. 

Paulo expressa sua fantasia no ideal de riquesa 

"magicamente" alcant;ada, como nos contos de fadas. Ele tam-

bém incorpora ao sonho da casa, o da fartura que aparente-

mente n~o conhecera em SLla experiência de "casa". 

Tadeu, mesmo oscilando entre a usina" de "vira.r 

bandido" e o sonho, exprime mais claramente o desejo de mu-

dar de· vida/sair dessa .vida. A "sina" para ele parece se 

associar mais com o fato de ainda n~o ter atingido a maio-

ridade, o que implicaria em correr mais definitivamente o 

risco de ser preso. De certa forma, é como se o que pudesse 

perder, fosse apenas a liberdade, porém como ainda é menor 

de idade, n~o tem nada a perder. 

Para ele, o trabalho sÓ se constitui numa pers-

pectiva de mudant;a de vida correlata às suas aspirat;bes, se 

o salário compensa. Como isso é cada vez menos comum, a 

"vida do crime" se coloca como uma alternativa '::ttraente. 

Tadeu ent~o reitera o raciocinio de Luiz sobre a "sina". 

Quando questiono sobre o perigo da "vida do crime", ele re-

mete ao discurso fatalista sobre o "destino do menor la-

dr'tJ.o": quem n~o tem nada, n~o tem porque temer a mortel5 ! 

e Paulo qu!?stiona esta postura e lea:bra que ele s6 done de lanha, pois teria .edo de morrer A noite 
dor.indo. O discurso do imediatismo trágico n~D corresponderia inteira~ente ã prática, esta seria, na 
verdade, orientada lais para a sobreviv~ncia e para a resist~cia A opress~o. 
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Para Elba, as expectativas quanto ao futuro mes-

clam-se também com suas fantasias, que "amenizam" a crueza 

da realidade atual. Seus sonhos denotam sua necessidade de 

seguran~a material e afetiva: 

nEnt~o ó, meu sonho sempre... Eu sempre, 
é ••• pensei assim em morar com alguém assim 
sabe, um homem assim ••• queria assim morar 
com um home, ter um filho, morar com ele e 
viver bem com ele e sair da rua! E o que eu, 
eu puder fazer assim pelos me~~ colega que 
me ajudaram na rua, fazer assim ••• fazer um 
quarto prá eles assim num lugar assim que eu 
moro, o que mais me. ajudou no meio da rua 
sabe, que me deu um ••• uma cobertura na rua, 
quando eu tava com fome assim, me chamava 
pra ••• pá poder, pá poder eu, eu almo~ar 

junto ••• assim, os colega de rua. Sempre 
per.se i ass im ! n 

o sonho inicialmente se resume a sair da rua, ter 

uma casa, casar-se e criar filhos. Como a maioria das ado-

iescentes de sua idade, Elba expressa o estereótipo de sua 

origem sócio-cultural. Em seu caso isto se combina com a 

possibi I idade de superal- o estigrll3. de "ser/ficar falada" e 

o sofrimento que isto lhe imporia~ por ter sido inscrito em 

seu corpo através do estupro, como ela conta na entrevista 

do video. Finalmente, ela também inclui em seu sonho a re-

tribui~~o.da solidariedade/amizade encontrada junto aos co-

legas da rua. 

Como os adolescentes que entrevistei na Escola 

Tia Ciata, que também já tinham filhos, Mário associa as 

suas expectativas para o futuro à possibilidade de morrer 

ou viver, seja "strictu sensu", seja através do filho(a). 
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Ter ou n~o filhos parece fazer aqui uma enorme diferen~a~ o 

elo entre pai e filho talvez nestes casos se constitua para 

além de qualquer evidência biológica, num elo com a vida e 

com a esperan~a no futuro, mesmo intuindo que este talvez 

n~o possa ser vivido diretamente por ele pr6prio: 

li ••• que eu ia morrer mesmo um dia • . E mor
rendo um dia n:to ia valer à pena né, eu jun
tar nada, n:to tinha filho ainda, nlio tinha 
nada ••• " 

Ele parece necessitar de uma motiva~~o para além 

de si mesmo e de sua própria vida, para sonhar e "esperar" 

algum futuro, o valor de sua vida e do que ele possa con-

quistar, se mede através de outro, especialmente do outro 

que é sua continua~~o na "roda da vida": a filha. 

Na conversa com os meninos no Largo da Carioca, 

eles apresentam um racioc1ni0 5 que parece condensar sua 

busca de solui~es mágicas, cujo substrato comum poderia ser 

encontrado no bojo da religiosidade popular. Este racioc1-

nio poderia ser uma resposta às rela~bes sociais que lhes 

negam outras alternativas de futuro: 

Paulo: "Eu quando durmo dentro duma casinha 
lá na Cinelàndia, de noite, casinha toda es
cura ••• Eu fico pensando que eu vou mor
rer ••• Depois pego no sono, esque~o tudo e 
durmo direto~ ( •.• ) Eu tenho medo de mor
rer ••• sabe por que?" 

Luiz: " ••• N:to tenho medo de morrer n~o. 

Ninguém nasceu pá semente ••• Ninguém nasceu 
pA viver ••• 11 

Paulo: "Aqui, rapidinho, tia: por que morre 
uma pessoa aqui e nasce outra lá?U 

Luiz: "0 mundo nunca acaba ••• " 
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Paulo: " morrer aqui e nascer rico l~ em-
baixo ••• " 

Luiz: "0 mundo nunca acaba. Porque nós mor
re, morre um aqui, ai ••• " 

Paulo: "Amanh~ já nasce ele ••• " 

Luiz: "Ai, aí já já nasce um "filho ••• Assim, 
a senhora tem um "filho, n~a sabe, a senhora 
morre, aquele "filho da senhora vai ter outro 
"filho ••• , aí nunca vai acabando ••• " 

Paulo: " O tia, se eu morrer aqui, -se eu 
morrer aqui ••• ó eu aqui eu tO pobre ••• , se 
eu morrer aqui eu nasci em outro lugar ••• , 
rico, ser rico, che.io de dinheiro ••• " 

Luiz: "Ou pobre, ou ••• " 

Paulo: "E .•• posso nascer mindingo ••• , posso 
na!::cer de de"ficiente ••• " ( •.• ) " ••• Já pen
sou se eu morrer aqui e nascer assim falando 
grego ••• lá em outro lugar? Falando na Espa-
nha • • ., " 

As idéias de vida e morte aparecem ent~o como que 

entrela~adas num universo circular, parecendo indicar uma. 

percep~~o de reencarnaç~o que daria um sentido bastante es-

p~cial às suas açees, particularmente ao seu imediatismo. 

Morte e vida se confundem, talvez pela morte ser muitas ve-

zes em vida .•• Paulo e Luiz descrevem uma "lógica" de exis-

téncia do mundo e das pessoas que estabelece um jogo circu-

lar de vida e morte. "O 'tempo do mundo' re"ferido no frag-

menta de Heráclito, aquilo que os antigos gregos chamavam 

deoáion (a temporalidade do acontecimento), é o movimento 

através do qual as coisas nascem, instalam-se e morrem 

acontecem ou se tornam 'caso', individuando-se, em suma. 

( ..• ) Chamar esse processo de 'Jogo' é fazer dele, nos ter-

mos de Eugen Fink, uma 'metáfora cósmica para o todo da 
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apariç~o e di5parjç~D das coisas, dos entes, no espa~o-mun

do'. ( ••. ) ~5se jogo, como se vé, n~o é o conceito de algo 

que se reduza. à pura atividade l(.ldica, mas de uma outra 

perspectiva quanto à consciéncia de si, em qLle vi .... 'er e mor

rer, alegria .e dor n~o est~o radicalmente separados, poi.s 

fazem parte de uma mesma força de engendramento, de um mes

mo poder de realiza<;~o .. " (ibidem, p.115). 

Há nesta vis~o de mundo Llm sentido de recorrência 

e de possibilidade d~ mudan~a, a morte se estabelece também 

como uma possibilidade de supera~~o da miséria atualmente 

vivida! Seria interessante refletir, até onde isso indica 

uma espécie de fatalismo ou uma express~o original de uma 

esperan~a "escato16gica". "Nietzsche intuiu essa outra \~i-' 

s::t.o do mundo. Veja-se a sua idéia de um 'eterno retorno'. O 

que retorna? A vida., a vida retorna sempre, com vontade, 

pode r, fo rça.. E re to rna po rque há !!,emp re algo que es capa à 

resol LIç:~O absol uta do mundo, à irreversibil idade da morte." 

(ibidem, p.iOS). 

IV.B) a Paradigma Pedagógico da Rua -

As rela~~es sociais e pedag6gicas em que estes 

meninos e meninas est~o inseridos na rua engendram, além de 

sua vis~o de mundo, seu "padr~o" de relacionamento com os 

diversos atores sociais com os quais têm contato. Elas ins-

tituem seus "dculos sociais" (cf. Schaff, 1964), ia partir 
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dos quais interpretam as demais a~~es, rea~~es e discursos 

que chegam até eles. 

Sugiro ent~o aqui a interpreta~~o dessa "matriz 

de comportamento e percep~~o", fruto do aprendizado cons

truido na" experiência na rua, de paradigma pedag6gico da 

rua. Este seria um padr~o ou referência de comportamentos, 

valores, atitudes e rela~~es, que funda e hegemoniza sua 

experiéncia como educandos. O paradigma pedag6gico da rua, 

instituido num processo conflitivo e contraditório de 

aprendizagem, instruiria suas a~~es e rea~~es, suas inter

preta~~es e atitudes diante de si mesmos, de sua situa~~o e 

da sociedade. Através deste paradigma eles se socializa

riam, constituindo-se como sujeitos. 

O paradigma pedag6~ico da rua poderia ser carac

terizado quanto ao tempo, ao espat;o, à re"laç~o com a socie

dade envolvente, inclusive com as instituiç~es n~o-governa

mentais~ e com o estado. A forma como estas relaç~es s~o 

construidas na experiência dos meninos e meninas na rua, 

instituiria o paradigma. Vale observar entretanto, que boa 

parte "das iniciativas assistenciais e educativas de insti

tui~~es n~o-governamentais s~o relativamente recentes, ten

do inserido suas a~~es num universo de rela~~es já ante

riormente existentes. Assim sendo, buscarei caracterizar o 

paradigma pedagógico da rua fundamentalmente através destas 

rela~~es pré-existentes, até porque elas continuam presen

tes, tendendo á "hegemonizar", ou pelo menos a marcar for-
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temente todas as demais ~ela~~es po~ eles e com eles esta

belecidas, até onde foi possivel obse~va~ a pa~ti~ dos da

dos da pesquisa de campo. 

P~ovavelmente esse pa~adigma vem sendo gestado 

também no do~so da influ@ncia neg~a, t~o p~esente na cidade 

do Rio de Janei~o, especialmente no cent~o mais antigo, co

mo o La~go da Ca~ioca. Assim sendo, a disc~imina~~o ~acial 

também o comp~e, da mesma fo~ma que os dive~sos elementos 

da cultu~a popula~ forjada com uma g~ande cont~ibui~~o do 

negro. 

Procura~ei ago~a delinea~ os principais "parc1me-

t~os" deste paradigma, ~esumindo aspectos que já foram 

apontados nos capitulos p~ecedentes. 

o Tempo -

o tempo se apresenta de manei~a ge~al como dis-

perso, no sentido de "niro-mensurável" por pad~~E's "objeti-

vos" ou "cientificos", como ~el6gios, por exemplo. E o tem-

po do "acontecendo", que condensa~ia· passado, p~esente e 

futu~o no Jogo do agora ... As datas, horà~iose pe~iodos 

s~o dema~cados pela ~elevancia dos acontecimentos, fixan

do-se com alguma p~ecis~o apenas nos que lhes pa~ecem mais 

impo~tantes na conjuntu~a ~ecente. 

Pode-se dize~ também, que se t~ata de um tempo 
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alheio: é outro o que controla. Eles vivem naquele tempo e 

naquele espa~o, mas estes n~o lhes pertencem, s~o do mundo, 

da vida, s~o "inexoravelmente" alheios, quase cósmicos! A 

violência e o arbitrio a que se encontram cotidianamente 

submetidos parece configurar um profundo sentimento de im

potência diante de sua situaç~o. Assim, o tempo e a hist6-

ria se assemelhariam ao desenrolar de uma "sina", previa-

mente escrita para eles desde a condiç~o de vida de suas 

familias. 

o tempo na rua é ora percebido como uma situa~~o 

transitória, ultraoassada por alguns ou passivel 

por outros~ ora como uma condiç~o dada de vida, 

de s~-lo 

fruto de 

contingências familiares ou sociais, que lhes impe1e a opr;i5o 

pela vida na rua. Assim, muitos se dizem expulsos, direta 

ou indiretamente, da familia ou da comunidade. Outros ainda 

teriam resolvido fugir para a rua, tendo em vista a vio10n

cia doméstica, expressa tanto na agress~o fisica, como nas 

próprias condi~~es de sobrevivência familiar. 

o Espaço 

Inicialmente a. rua .se apresenta como um espaço de 

liberdade, marcado pelo imprevisto, ou imprevisivel, pela 

aventura, pelas infinitas possibilidades de descobertas e 

aprendizados. Trata-se de um espaço móvel, n~o haveria lia 

rua", haveria inúmeras ruas e praças, o espa~o da cidade, 

com toda uma diversidade de experiéncias e significa~~es. 
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Cada espaç:o-rua comp~e um universo especifico de 

significados em sua experiência. A diversidade e a mobili

dade é utilizada também como franquia para estratégias de 

sobrevivência. Há lugares para dormir, para brincar, para 

divertir-se, para ganhar.dinheiro através do trabalho no 

mercado informal, para roubar sem ser preso, para reivindi

car assistência ou caridade ••. A cada lugar e a cada rela

~~o social e pedagógica ai experimentada, corresponderia um 

discurso: ora enfatizam sua condi~~o de vitima~ e reprodu

zem o discurso da caridade/sol~dariedade social, ora mos

tram-se ousados e agressivos, ágeis no roubo e na corrida 

da policia. Cada espaç:o-rua se constituiria ent~o num N au-

ditório N (cf. Bahktim, 1988) para suas a;~es e discursos, 

integrando-os também. E a maneira, que assimilam em seu 

aprendizado de sobrevivência, de se defenderem da fome o da 

violência que os amea;a t~o constantemente. 

o espa~o da rua se apresenta também como um espa

~o disperso, terra de todos e de ninguém ••• E um espa;o pú

blico que eles ocupam e de certa forma "privatizam". Essa 

privatizaç::~o porém, é.quase que permanentemente combatida 

pela a!;~o policial, que "guarda o logradouro público", ope

rando na percep!;~o dos meninos uma outra espécie de priv'a

tizaç:~o. Os "guardi~es" da rua praticam um código de e:<tre

ma violência, marcando sua "face imprevisivel" pelo arbí

trio da agress~o flsica gratuita. 
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Para a maioria dos adolescentes entrevistados, a 

rua é uma f6rmula de sobrevivência individual ou mesmo fa-

miliar. Ai se conjugam o trabalho no "mercado informal 11 , a 

mendicância e o roubo, num contexto frequentemente marcado 

pela miséria, pela fome e pela a~~o violenta da policia. O 

local onde eles ficavam a maior parte do tempo, o Largo da 

Carioca e a Cinel~ndia, possuia algumas caracteristicas es-

pecificas, que provavelmente exercem bastante influência na 

percep~~o da rua Que eles transmitem nas entrevistas. Tra-

ta-se de um luqar marcado historicamente pela assisténcia, 

em fun~~o especialmente, da àtua~~o da Igreja Cat6lica na-

quela área, conforme já assinalad0 6 anteriormente. Além 

disso, como será discutido no pr6ximo item, concentram-se 

nessa regi~o diversas iniciativas de assistência e educa~~o 

n~o-governamentais, vinculadas ou n~o à Igreja. Estas ca-

racteristicas integram portanto, necessariamente, o para-

digma pedag6gico da rua neste espa~o, instituindo "tra(;os 

ideológicos" que também comporiam os "corredores sem~nti-

COS"7 que informam os comportamentos, atitudes, valores e 

percep~~es destes jovens. 

A Sociedade e a Policia -

A sociedade, quando n~o se encontra imersa neste 

tempo e neste espat;o, construido nos interstlcios da ordem 

• Ver ~ respeito Capitulo 11, itel A. 
7 Este conceito foi desenvolvido por Blikstein (19851, tendo sido explicitado no Capitulo lI, itel A, . 
na análise das observa~bes registradas el diàrio de ca~po sobre o largo da Carioca. 
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dominante, através de sua omiss~o ou indiferen~a, coloca-se 

como aliada do estado repressor representado pela a~~o po

licial. A rela~~o com a sociedade e com o estado é perpas

sada pela discrimina~~o, pela manipula~~o, pelo arbitrio e 

pela violência: " ••• a viv~ncia cotidiana de procedimentos 

violentos de vários tipos faz com que os meninos acabem in

corporando a viol~ncia como um tra~o caracteristicD de to

das as rela~{Jes." (Ferreira, 1979, p.163). A violência vai 

deixando de ser um fato para se constituir numa linguagem! 

O vocabulário vai do cinismo do "levar vantagem em tudo" e 

do uso das pessoas e discursos .para proveito individual, à 

crueldade explicita na agress~o fisica e no exterminio, 

passando pelo medo, pelo preconceito e pela extors~o. 

Os adultos, especialmente os policiais, "ensinam" 

através da "e ducaçi!Io-cacefete" como diz Paulo, a manipula

C;~o e a agress~o como "chaves de s,?brevivência", construin

do a "Lei da Rua". A a~~o policial também instrui a arbi

trariedade como referencial das relac;~es. As agress~es que 

sofrem s~o muitas vezes gratuitas, inexplicàveis, a n~o ser 

por sua condic;~o de vida na rua. A agress~o arbitrària pas-

sa ent~o a ser um dado de sua realidade, faz parte da 

guagem da rua. 

lin-

Uma das regras da "Lei da Rua" é a desconfian.a 

em rela~~o a qualquer elemento novo. Este é percebido, via 

de regra, como um agressor em potencial, ou como alguém que 

poderá vir a ser dominado e utilizado em alguma estratégia 
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de sobrevivência individual ou grupal. Institui-se conse-

quentemente um elenco de testes para avaliar a confiabili

dade daqueles que eles ainda n~o conhecem. E preciso saber 

se se trata de um possivel aliado contra a violência poli

cial ou a miséria, por exemplo, ou até que ponto participa 

dos preconceitos estabelecidos no senso comum a respeito 

deles. 

A a~~o policial e dos maiores ensina também a 

"Lei do Mais Forte", exercitada tanto pelos policiais, 

quanto entre eles mesmos. Quem n~o souber responder a essa 

regra pode "pagar caro" •.• A extors~o que muitos policiais 

praticam, ficando com parte dos produtos dos roubos que 

eles efetuam, também se torna quase que o exercicio de mais 

uma "regra" de convivência na rua, impondo-lhes mecanismos 

de negocia~~o de sua liberdad~ e integridade fisica. 

Finalmente, a sociedade explicita cotididianamen-

te seu desprezo e seu preconceito em rela~~o a eles, mani-

festo nos olhares que misturam temor e eventualmente pieda

de. Raramente s~o percebidos como sujeitos que participam, 

à sua maneira, do viver e conviver social. S~o olhados como 

objeto possivel da assist@n~ia ou da repress~o. A esse sen

so·comum, eles respondem com agress~o e raiva, agindo con

forme o preconceito que os reduz à condi~~o de pobres e ne-

gros que "teimam" em sobreviver nas ruas ••• A "resposta" 

induz frequentemente à prática dos delitos, que justificam 

perante a sociedade sua repress~o cruel, instruindo uma 
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ve .... dadei .... a "gue ........ a" na "selva da .... ua", na qual eles s~o ge-

.... almente as maio .... es vitimas. 

Concluindo, as .... ela~~es que estes meninos e meni

nas vivenciam na .... ua, constituidas das expe .... iências do tem

po, do espa~o e das demais .... ela~~es sociais efetivadas nes-

se ambiente e nessa condi~~o de sob .... evivência, podem se .... 

~nte .... pretadas como instituintes do pa .... adigma pedagógico da 

.... ua. Seu ap .... endizado social se condensaria en~~o num pad .... ~o 

de .... ela~~o social e pedag6gica ca .... acterizado fundamental

mente pela dispe .... s~o, pela op .... ess~o, pela vitimiza~~o fren-

·te a seus possiveis aliados, pela desconfian~a, 

po .... pa .... te dos adultos, pelo arbítrio e pelo medo. 

pelo uso 

Trata-se ent~o de uma refe .... ência perpassada pela 

violência, em suas mais dive .... sas formas. Este paradigma pe

dagógico da rua operaria como um fjltro de leitura da rea

lidade e das demais .... ela~Be5 que estabelecem. Parece-me en

t~o, que o desafio, para educado .... es e institui~~es que de

sejem contribuir para a transfo .... maç~o desta situai~o, seria 

romper com o paradigma pedagógico da rua e instaurar um no

vo paradigma, um padr~o de sociabilidade baseado no .... espei

to e na solidariedade. 
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IV.C) Reflexbes sobre a Aç~o Educativa e Assistencial 

N~o-Governamental -

Quando educadores de rua e institui~bes n~o-go-

vernamentais v~o ao encontro destas crian~as e adolescentes 

nas ruas, inserem-se num ·universo já regido por este para-

digma pedagógico. A viol~ncid origin~ria de sua condi~~D 

sócio-éultural familiar é reafirmada na vivência na rua, 

deixando indeléveis marcas em seus rostos, corpos e compor-

tamentos ... O paradigma pedagógico da rua operaria ent~o 

como uma chave de leitura dos diversos discursos que chegam 

até eles, inclusive o dos educadores e das entidades n~o-

governamentais que buscam efetivar uma prática alternativa 

de assistência e educa~~o. 

Todos os adolescentes entrevistados eram atendi-

dos por institui~bes n~o-govefnamentais. A maioria frequen-

tava as atividades oferecidas por pelo menos duas institui-

~~es de atendimento que atuavam naquela área do centro da 

cidade. 

Embora à primeira vista possa parecer estranha a 

existência de diversas propostas de atendimento n~o-gover-

namental dirigidas a um mesmo grupo, trata-se de uma situa-
.-

~~o comum a diversos outros locais. Valladares & Impelizie-

ri (1991), assinalam a distribui~~o desigual de tais pro-

gramas pela área metropolitana. Além disso, o centro cons-
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titui-se num caso especial, onde "encontra-se o conjunto 

~nstitucional mais diversif~cado dentre todos da regi~o me

tropolitana. S~o 100 projetos e ~nst~tui~bes. Como cora~~o 

administrativo da cidade~ o Centro abr~ga grande número de 

institui~bes de Articula~~o e Coordena~~o (12 dentre 21), 

sedes de 6 projetos de Treinamento Profissionalizante, além 

dos tradicionais centros de Assistência Social (37) e anti

gos Internatos (12). Por constituir o principal espa~o de 

circula~~o das crian~as de rua, conta com nada menos que 

metade de todos os abrigos identificados. Lá ainda est~o 5 

dos 8 centros de Defesa de Direitos voltados para meninos e 

meninas de rua. Apesar de em propon;:~o menor do que nas ou-

tras zonas da regi~o metropolitana, creches e escolas 

bém se fazem presentes. 11 (op. cit., p.22). 

tam-

A ac;:~o destas entid~des, em sua maior-ia ligadas a 

Igr-eja Católica, tem pr-olifer-ado bastante nos últimos anos~ 

dentr-o de uma nova per-spectiva de atendimento à inf~ncia 

car-ente, "que parte do" suposto de que os pobres stJo cida

d~os prejudicados por circunstfJncias sociais ~njustas, as 

quais cumpre modificar numa perspectiva coletiva. Guando 

aplicada dO atendimento da inffJncia pobre, esta última no

t;210 implica em tratar as cr~an~as como cidad~os em processo 

de-~esenvolvimento, a quem se deve oferecer condi~bes para 

que possam superar a situa~~o de pobreza. 11 (ibidem, p.17). 

Cumpre lembr-ar- que a possibilidade de consecuc;:~o 

da pesquisa de campo foi dada também pela mediac;:~o de edu-
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cado~es de ~ua de algumas destas institui~~es. To~nDu-se 

po~tanto indispensável, coloca~ em discuss~o as ~ela~~es 

com eles estabelecidas. A percep~~o dos meninos e das meni

nas, sob~e os educado~es e as institui~bes n~o-governamen

tais .que os atendiam, apa~eceu nas diversas ent~evistas, 

mesmo quando n~o havia indagaç~o à respeito, t~an5parecendo 

nas linhas e "entrelinhas" de suas histórias. 

Considerei impo~tante ~egistra~ aqui as reflex~es 

que as observa~~es de campo ,e as falas destes jovens susci

ta~am, mesmo sem a pretens~o de extrair conclus~es ou c~i

ticas definitivas. A inten~~o é partilhar questionamentos, 

angústias e, quem sabe, esperan~as. 

Como já assinalado no Capitulo I, a proposta des

ta dissertaç~o só foi discutida com os educadores de rua, 

Lúcia Xavie~ e Carlos Bezerra. qu~ acompanhavam a maio~ia 

dos entrevistados, pelo Centro Jo~o XXIII e pelo IBISS res

pectivamente. Há ent~etanto, out~os educadores e institui

~bes, que foram nomeados pelos entrevistados, aos quais n~o 

submeti a proposta. Assim sendo, optei por omitir seus no-

mes e -apenas caracterizar as instituiç~es, desc~evendo em 

linhas ge~ais o tipo de atendimento que oferecem. Toma~ei 

po~ base a descri~~o de Vallada~es'& Impelizieri para a ca

racterizac;~o de cada. p~oposta institucional, a fim de em 

sequida. apresentar os depoimentos e obse~va~~es, assim co

mo as reflex~es e questionamentos que pude condensa~. 
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~ssist~ncia e Educa~~D -

Inicialmente apresentarei a discuss~o referente 

às institui~ees que desenvolvem propostas de atendimento 

calcadas no binOmio assistência e educa~~o. Nessa perspec

tiva, elas oferecem alimenta~~o, encaminhamentos para tra

balho, regulariza~~o de documentaç~o. encaminhamentos refe

rentes à saúde e à escolériza;~o. Elas mantém um contato 

diário com estas crjan~as e adolescentes em espa~o próprio, 

sem prejui,o de outras abordagens na rua. 

A quase totalidade dos entrevistados e~am atendi

dos pela Instituiç~o A, que atua na área da Cinelandia e do 

Largo da Carioca desde 1986. A Instituiç~o A é católica e 

tem por objetivo iniciar jovens carentes no mundo do traba

lho, buscando propiciar assim sua efetiva e sadia integra

~~D sDcial. Ela se propbe além disso a defender seus direi

tos, encaminhar sua escolariza~~o e os atendimentos de saú-

de que se fizerem necessários. Busca também realizar um 

trabalho educativo de conscientiza~~o politica, através de 

conversas e debates sobre temas da realidades dos meninos e 

das meninas. Suas atividades abrangem desde a assistência 

mais emergencial, com o fornecimento de refei~~es diárias, 

o atendimento básico de saúde e higiene, o fornecimento de 

roupas, etc., até o atendimento juridico, que visa prevenir 

e reduzir a viol@ncia contra as crian~as nas ruas. 

Esta institui~~o busca atender, prioritariamente, 
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"meninos e meninas de rua". Além disso, ela atua também, em 

caráter preventivo, em algumas favelas e bairros de perfi-

feria, lá desenvolvendo atividades profissionalizantes, de 

gera~~o de renda, refor~o escolar, alimenta~~o e educa~~o 

religiosa. A Institui~~o A mantém ainda dois abrigos, que 

acolhem meninos e meninas que trabalham. 

Alguns dos adolescentes que entrevistei externa-

ram direta ou indiretamente sua vers~o da rela~~o pedagógi-

ca estabelecida com eles pela Institui~~o A, apresentando 

suas contradi~Ôes e ambiguidades. Mara contou sua trajetó-

ria nessa institui~~o: 

Foi assim: eu era pequena, eu tinha assim 
pro lado de 11 anos de idade e ia pra lá to
mar café, e eu era a única menina, a mo~a, a 
cozinheira, né, com conceito do coordenador, 
me botou pra trabalhar na cozinha né, e nes
sa que eu fui trabalhar na cozinha, ai ela 
foi achando qu~ eu era uma menina ótima as
sim, no conceito deles todos, ai me transfe
riu de lá, eu fiz um curso, é um curso... E 
um curso lá que a gente faz de preparamento 
pra trabalho, né, pra se preparar pra ir pro 
trabalho. E a gente fizemo esse curso, e 
desse cúrso a gente fomos pro tra ••• , pro 
trabalho, fizemos estágio primeiro, né, no 
curso mesmo, no caminho do curso, o curso de 
manh:!I e o est.3gio à tarde." 

-Estágio em qu~? 

"Era escritório, de servir cafezinho, às vez 
assim ir em banco, essas coisas todas as
sim ••• , "fazer faxina ••• . Era no escritório da 
Institui~~o. Ai depois eles me transferiram 
pra ser educadora, porque ••• eu falei pra 
eles ••• , eu fiz um curso, né, ganhei dipro
ma, um curso de crecheira, ganhei diproma, 
ai eles achavam que eu tinha bastante habi
lidade em arte, em m~o, essas coisa todas e 
me passaram pra essa creche, né, e até hoje 
eu tO 1.3 ••• " (tossiu) 
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A trajetória institucional de Mara inicia-se pela 

assistência através da alimenta~~o. Ela come~a depois a au-

xiliar no preparo da alimentaç~o e vai sendo percebida e 

valorizada "no conceito deles". A partir dai ela é encami-

nhada para a "preparamento" para o trabalho, cuja sequência 

é algum tipo de estágio/curso profissionalizante. Mara vai 

tendo cada vez mais dificuldade em relatar, mostrando-se 

distante e incomodada com a minha curiosidade, reticente 

mesmo. Segue-se uma sucess~o de tosses, que permeiam o res-

tante do relato. 

Aparentemente, Mara foi pouco a pouco aprendendo 

as "regras do jogo" e o discurso institucional, negociando 

a satisfa~~o de suas necessidades individuais e familiares. 

Ela parece questionar a coerência do discurso sobre a vali-

dade do curso oferecido - cobrando o respeito ao diploma 

que ela conquistara. Depois negocia com o discurso salva-

cionista em rela~~o à sua recupera~ào da perdi~&o da vida 

na rua, cobrando condi~~es materiais (emp~ego na creche e 

casa) para efetivar a "mudan~a desejada por todos". 

Mara conta também sua trajetória de saida da rua 

mediada pela instituiç~o: 

"~ •• Eles viram as minhas condi~eJes, que eu 
morava na rua e era uma menina ótima, né, em 
casa de trabalho e me p~s numa casa, numa 
casa~ numa resid~nc.ia onde ponha meninas de 
rua que ela pode ser ajudada pra ter uma vi
da melhor, né. ( ••• ) Fiquei lá assim uns 6 
meses ••• H 

-Com as tuas irm~s? 
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liNho, eu fiquei sozinha né, pra me recuperar 
e depois eu consegui um melhor pra minha ir
m~. ( ••• ) A1 eu custei a achar um lugar, um 
lugar fixo pra minhas irm~ ficar, minha m~e 

que tava na rua, né, depois de eu ter lutado 
tanto l~ na casa da resid~ncia, no traba
lho ••• (todo o relato é reticente e entreme
ado de tosses cada vez mais frequentes .•. ) 
A1, l~ na casa é um lugar onde a gente possa 
dormir, estudar, ter um lugar onde dormir, 
lavar nossas roupas, né, essas cDisa to-
da ••• " 

Mara foi afastada do ambiente "pernicioso" da rua 

e das irm~s. Ela parece perceber como no minimo ambiguo· o 

encaminhamento institucional, mas introjeta o discurso sal-

vacionista da instituiç:gro, assim como sua "culpa"' diante da 

própria situaç:gro de vida. Ma~a reproduz com convicçgro o 

discurso da assist~ncia salvacionista individualizada e 

procura confirmá-lo na prática, mostrando sua "recupera-

~~o", prova viva do sucesso pedagógico da instituiç:~o. Em 

contrapartida, esta última deve reconhecer e atender paula-

tinamente suas reinvidica~~es ou necessidades, que ela sem-

pre que possivelexpressa ou encaminha. Caberia indagar até 

onde esta introjeç~o seria t~o completa ou mai3 uma assimi-

la~gro do discurso que a capacita a fazer competentemente o 

"jogo" proposto, extraindo conquistas .•. Pergunto-me ainda, 

se n~o seria imprescindivel assimilar o discurso para poder 

conviver com ele. 

Impressiona o aparente desprezo pelos laços fami-

liares. 1'1ara coloca seu "engajamento" nas atividades da 

instituiç:~o como luta, onde seu mérito está na "força de 
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vontade e persistência". Trata-se na verdade, de uma rela-

c;:io entre desiguais e com pouca "transparência", as deci-

sOes n:io lhe pertencem. De certa forma sua reticente des

criç:lo da ida para a "Resid~ncia", denota que esta n~o re

presentava uma casa para ela, mas um espaço de trabalho nu

ma casa! Creio que isto reforça o apriorismo e a culpabili

zaç~o que comp~em o discurso e a prática institucional. A 

saida da rua nestes termos, parece se afigurar como uma so

luç~o de sobrevivência através de um processo de "assujei

tamento" e n:io como uma opc;:~o de cidadania ••• 

Vários dos meninos entrevistados parecem n~o con

fiar na própria tradic;:~o da assistência da Igreja, elemento 

bastante forte ali no Larqo.da Carioca e constitutivo do 

paradiqma pedaqógico da rua naquela área, conforme já assi

nalado. A perspectiva de futuro a partir da dependência 

dessa assistência se afiguraria como uma confirma~~o e/ou 

piora do presente de vicio e miséria, uma vez que os mendi-

90S, praticamente históricos na praça, nela apoiaram sua 

subsistência e continuaram sobrevivendo nas mesmas condi-

çt)es ... 

Eles creditam pouca confiança na assistência/au

xilio·oferecido a eles, que às vezes parece mais como uma 

espécie de limitac;:~o arbitrária e alienada de sua realida

de, desejos ou interesses (como ir trabalhar no Batalh~o da 

Policia Militar, que na rua os espanca e extorque). Cumpre 

lembrar ainda J que o paradigma pedagógico da rua filtra a 
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prática e o discurso assistencial, interpretando-os como um 

oferecimento interesseiro, que via de regra criaria depen-

dências e compromissos "i~desejàveis". 

Luiz parece fazer quest~o de assinalar que os la~ 

ços que mantem com a Institui~~o A se originam da necessi-

dade e n~o de sua vontade. Ele chega inclusive a afirmar 

que permanecer na institui~~o todo o dia significaria ufa~ 

zer alguma coisa pelos outros", como se fosse uma forma de 

"retribuir" a preocupaç:~o que a instituiç:~o expressa com 

ele, "deixando-se atender". Na medida em que este tipo de 

atitude seja generalizável, valeria à pena discutir suas 

implica~~es para a relaç:~o pedagógica: para ele esta rela-

ç~o seria uma espécie de concess~o feita aos educadores, 

"premiando-os" com uma resposta positiva às suas propostas 

de atendimento, para que "n~o desanimassem"! 

A assistência, enquanto parte do paradigma peda-

g6gico da rua, parece trazer em seu bojoJ além das caracte-

risticas já citadas, também a possibilidade do abandono 

virtual ou real, na medida em que ela envolveria dinheiro e 

possivelmente outros interesses. A fantasia do abandono se 

materializaria pelo distanciamento e perda do carinho e 

apoio como consequência de um maior "status" s6cio-econemi-

co. Assim, eles tenderiam a ~e sentir usados, necessitando 
. 

de reiteradas "provas" da confiabilidade do educador e da 

instituiç~o. 
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Comentando sobre os passeios promovidos pela lns-

titui~~o A, Luiz afirma que: 

Luiz: " ••• sá leva criança pequena, n:Jo gos
ta de levar a gente grande n:!Io ••• " 

Claudio completa: "E, tem medo da gente rou
bar ele ..... 

Luiz: "Que ele sabe que a gente róba ••• " 

Os limites ou eventuais impedimentos a sua parti-

cipa~~o em atividades lúdicas s~o facilmente interpretados 

como sinais de rejei~~o ou medo. Ainda que injustamente, 

eles tomam com frequéncia essas limita~bes como confirma-

~~es implicitas da vigéncia, na institui~~o ou entre os 

educadores, do estereótipo socialmente construido que os 

discrimina, inclusive quando os teme. 

A assisténcia da lnstitui~~o A se materializa em 

seu cotidiano especialmente através da alimenta~~o, forne-

cendo as trés refei~bes. Paulo entretanto, critica o fato 

de nem sempre eles poderem comer antes das outras crian~a? 

atendidas. Parece que é dada prioridade aos que trabalham 

e/ou estudam, pois frequentam a institui~~o n~o apenas nos 

horários de refei~bes, além de fazê-lo com regularidade. 

li ••• a gente nunca come pelo primeiro, sem
pre era o último ••• S~o tudo 'Juda' eles ••• 
Se eu "fosse um "fantasma matava um por um ••• " 

Os responsáveis pela assistência alimentar s~o 

aqui indicados como traidores. E engra~ada entretanto, a 

solu~~o de vingan~a/justi~amento imaginada por Paulo: ma-

tâ-los sem ser visto, como um fantasma! Creio que há ai 
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tanto uma referência impllcita à impunidade, quanto o dese

jo de que a "justic;a" seja feita sem que por isso ele se 

arrisque a perder a assisténcia garantida pela institui~~o. 

Parece haver um vácuo de comunica~~o entre eles e 

os educadores da Instituic;~o A. As regras e sani~es às suas 

transgress~es n~o s~o nem assimiladas nem entendidas, da 

mesma forma com que suas atitudes e reac;~es tampouco s~o 

compreendidas pelos educadores e/ou pela instituiC;~o. Eles 

explicam suas atitudes, como "zoar" na hora das refeic;~es 

por exemplo, com base na própria vitimiza~~o, pois sentem 

que têm um tratamento distinto do dirigido aos meninos que 

n~o vivem na ruaS. Haveria um "julgamento impllcito" de que 

eles estariam marcados por uma condic;~o intrinsecamente ne

gativa. Tal juizo estabeleceria esta condi~~o como fruto de 

sua pr6pria vontade ou culpa, implicando necessariamente em 

sua puni~.o através da discrimina~~o até no atendimento. 

Parece-me relevante indagar até onde a assistên

cia condicionada ao "bom comportamento" dentro do modelo do 

bom e bem-educado menino, significa indiretamente uma vio-

la~~o do atendimento aos seus direitos básicos como 

cidad~o. Eles n~o querem comer o resto e nem ser tratados 

como sendo o resto ••• Deste ponto de vista, a recusa da co

mida e a bagunc;a que estabelecem, seria uma reai~o legitima 

que "estaria sendo injustamente punida! 

a Esta instituiç~D atendia ta.bél ·meninos E fleninas carentes que n~o ficava. na rua. 
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Mário havia sido atendido pela Institui;~o B, cu-

jo funcionamento era muito semelhante a Institui~~o A. Tra-

ta-se de uma institui~~o católica, cuja sede fica na Tiju-

ca, e que atende em média 4a crian~as e adolescentes por 

semana. A Institui~~o B tem por objetivo fornecer alimenta-

~~o e realizar atividades educativas e recreativas com me-

ninos e meninas de rua. Lá elas s~o também encaminhadas a 

escolas públicas, especialmente à Escola Tia Ciata, além de 

poderem contar no periodo em que permanecem na institui~~o 

com refor~o escolar e lazer. Eles n~o podem pernoitar, mas 

lhes é" oferecido banho e condi~ees para lavarem suas rou-

pas, se desejarem. 

A rela;~o com alguns dos educadores da Institui-

~~o B parece ter influencado na mudan;a de horizonte de Mà-

rio, contribuindo para o abandono da "vida do crime".... A 

institui;~o aparece quase que" por acaso em sua vida, num 

momento especialmente propicio. Alguns educadores daquela 

institui~~o tornam este acaso substantivo ao valerem-se 

também das circunstancias e trabalharem a partir dos fatos 

pré-existentes no sentido de resgatar valores. 

• A história de "AriD encDntra-se relatada nD capitulD lI, 1tel B. Ap6s algul telpD envDlvidD CDI as
saltDs e trAficD de drogas na favela (ver talbél seu depoimentD no Capitulo 111, 1tei B), HArio pare
ce perceber que DS riscDs ial pDUCO a pDUCD tDrnando-se laiDres que as cOlpensaç~es. Ele conta Que 
sua I~e, prDvavellente desconfiada de suas atividades, D encalinha para a Instituitao B. Seu irm~o 

encontrava-se ent~D ameaçado de .orte na favela e ele jA tinha estado preso ••• Algul tempD depois, 
quando ele jA estava freQuentandD este atendilentD p talbél o MHHHR, MArio sofreu u. atentado a ti
ros, que Quase o latou (ver referência no Capitulo I). 
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Observa-se ai também a interferência da m~e, que 

busca o auxilio da instituii~O, visando um atendimento as-

sistencial e educacional. O efeito parece se verificar, na 

percePi~o dele, em fun~~o de seu próprio desejo anterior de 

mudan~a, por ter comeiado a perceber de perto os riscos da 

"vida do crime", além do efeito combinado da interferência 

materna e dos educadores. Quando realizamos a entrevista, 

Mário já n~o frequenava a Institui~~o B, mas mantinha a 

amizade com educadores de lá, a quem visitava de vez em 

quando. 

Mário assumiu uma postura interessante nos acon-

tecimentos da Vigília, especialmente quanto ao roubo do 

gravador e da máquina fotográfica. Ele era um educador10 

"especial", que tinha "mestrado" nas malandragens dos meni-

nos, a partir de sua pr6pria experiência e, talvez por isso 

mesmo, sabia lidar muito bem ~om eles. Tanto a forma como 

me repreendeu por ter facilitado o roubo ~om minha distra-

~~o, como a maneira çomo se "movimentou" entre os meninos 

mais tarde na- Tia Ciata para chegar aos responsáveis, inte-

gravam duas posturas: a de um educador/adulto e a de um 

"malandro" ou do "bandido formado", como caracteriza Zaluar 

(1985, p.149), no sentido de saber com clareza quais as 

"regras de convivência conosco como aliados" e ater-se a 

elas. 

10 Guando o entrev15tei ele j! n~o vivia na rua e atuava junto ao educador de rua Carlos Bezerra, 
al~. de participar do HNHHR, conforme j~ assinalado no Capitulo I, ite. E. 
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Ele utilizou claramente esta postura "dialética" 

para descobrir quem me roubara e me ajud~r. conseguir os 

objetos de volta. Mário deixou logo claro para o grupo to

do, sua ~valia~~o do ocorrido como uma viola~~o grave à 

alian~a solidária que haviamos estabelecido com eles. Isto 

repercutiu rapidamente entre eles, tanto que um dos meni-

nos, o primeiro a me devolver as coisas, manifestou-nos a 

preocupa~~o do grupo n~o ficar sabendo que eles haviam fei

to aquilo, deixando nas entrelinhas seu temor da censura 

coletiva, ou de alguma represália. 

~a verdade, a maioria dos educadores que lidam 

com esta populac;~o, v~o com o :tempo adquirindo este "jogo 

d~ cintura", esta dialética pedagógica, de se fazer respei-

tar pelos,meninos n~o por atitudes autoritárias, arbitrá-

rias ou violentas, mas por compreender um pouco das regras 

deles, estabelecer claramente, mesmo que nem sempre expli

citando verbalmente, reQras d serem respeitadas na relac;~o 

e caminhar o mais possivel por elàs. O respeito dos meninos 

é construido numa co~trapartida ao afeto investido inicial

mente pelo educador na relac;~o. A esse afeto se soma a so

lidadariedade vivida concretamente junto a eles. Além dis-

so, é necessário "passar nos -inúmeros testes" Que impbem. 

Através dos testes. eles procuram se certificar J reiteradas 

vez~s, da sinceridade dos sentimentos do(a) educador(a), de 

sua postura n~o-discriminadora e, finalmente, de que ele ou 

ela n~o é "otário", 'isto é, de que também possui algum sa

ber sobre/com/para eles, que pode justificar o estabeleci-
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mento de uma rela~~o de troca baseada no respeito m6tuo. 

Elba era atendida pela Instituiç~o B quando a en-

trevistei. Logo de inicio transparece em seu relato que a 

instituiç~o se constitui numa referência de amparo e 

defesa, especialmente frente a agress~o policial. Embora a 

instituiç~o de atendimen~o encaminhe para a escolariza~~o 

"especializada" na Tia Ciata, n~o necessariamente este en-

caminhamento é seguido, Elba é uma que "dribla". Parece-me 

importante também ressaltar o papel de refor~o que a insti-

tuiç~o exerce: 

" que eu mere~o uma casa ••• assim, que 
eu, que eu, eu sou muito experiente, que eu 
seip •• eu sirvo pra ser assim uma dona de 
casa, que eu n~o ••• que todas as coisa assim 
que eu tenho assim, eu guardo num lugar di
reito, que eu fa ••• que eu tenho vontade de 
fazer as coisa, que eles l~ na Institui~~o 

B, eles, eles v~ lá que eu sabe, lavando 
lou~a, ajudando as, as mulher lá fazer ••• as 
coisa lá, limpar tudo sabe? Eu sempre se me
to assim prá poder fazer também." 

A pedagogia institucional parece refor~ar o este7 

reótipo da "boa mo~a", que por isso merece ter uma casa. 

Ela procura corresponder a esta expectativa, mesmo quando 

n~o é explicitada pelos educadores e funcionários. Seria 

como um jogo com regras conhecidas e manipuladas por ambos 

os lados .. 

Elba fala também sobre trabalho e profiss~o, con-

tando que gostaria de ser costureira, pois já fizera vários 

cursos disso na Institui~~o B. Segue ent~o explicando as 
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"inúmeras di f iculdades" para empregar--se como costureira: 

horário de trabalho, dist~ncia da escola, etc. Creio que 

isto questiona os investimentos profissionalizantes da ins

titui~~o, indicando sua insufici~ncia e "disritmia" em re

la~~o As expectativas e valores destes adolescentes. Mesmo 

a profissionaliza~~o aliada ao encaminhamento a um emprego 

no mercado formal parece ser uma alternativa questionável. 

O processo pedagógico de insers~o profissional destes ado

lescentes parece necessitar de outros investimentos mais 

complexos e "artesanalmente educativos" que cursos e indi

ca~~es de empregos. 

Dandara e Marilia frequentavam a Insti tuü;:~o A 

~om regularidade, porém ambas já haviam sido também atendi

das em outra institui~~o, localizada perto do centro da ci

dade, que oferecia abrigo noturno para cerca de 1~ criah~as 

e adolescentes. Identificarei esta institui~~o simplesmente 

como Abrigo. Seu objetivo é oferecer a uma espécie de al

bergue a meninos e meninas de 10 a-14 anos, priorizando sua 

ressocializa~~o. O Abrigo é uma entidade ligada a Igreja 

Católica onde funcionam também atividades educativas e re

creativas, incluindo terapia ocupacional. Todas as crianças 

s~o encaminhadas para a rede oficial de ensino e para cur

sos profissionalizantes. 

Alguns' meninos que entrevistei também já haviam 

sido atendidos pelo Abrigo. Mesmo reconhecendo a necessida

de deste tipo de atendimento, eles criticam duramente a ex-



277 

cessiva quantidade de regras, bem como sua rigidez. As re

gras s~o interpretadas como deles, representando apenas a 

conveniéncia e o arbitrio de coordenadores, educadores e 

funcionários. Além disso, o paradigma da assistência gover

namental parece ser sempre lembrado, como se fossem filtros 

que tudo interpretam lia priori". 

Em determinado momento da conversa com Dandara e 

Marilia, elas relatam lembran~as recheadas de malicia sobre 

o Abrigo. Elas parecem perceber a necessidade da organiza

~~o lá existente, porém suas mais prazeirozas recorda~~es 

relacionam-se com a burla das regras dessa organiza~~o. 

Dentro dessa perspectiva, elas falam nos namoros que "dri

blam" a vigil~ncia e no uso escondido de t6xicos. Elas n~o 

.defendem o uso de tóxicos, mas parecem considerá-lo como 

parte de seu "que fazer" lúdico, implicito e "necessário" à 

sua condi~~o adolescente. Embora fisicamente, nem sempre os 

efeitos sejam agradáveis, mesmo tais aspectos poderiam 

criar situa~~es de divers~o. 

Desde o come~o, o relato indica a institui~~o de 

uma espécie de jogo de sedu~~o com os adultos/educadores do 

Abrigo. Considero aqui como educadores todos aqueles que 

travam uma rela~~o com eles/as, "interior" à rela~~o peda

gógica mais geral da institui~~o. Parece estabelecer-se uma 

cumplicidade sensual, que mistura fantasias, desejos e rea

lidade. E como se a sensualidade/sexualidade fosse parte 

integrante-necessária da rela~~o pedag6gica com as meninas, 
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marcando-a como uma. rela~~o pedag6gica intrinsecamente "se-

xuada" , imposta pela presen~a "diferencial" da menina-mu-

lher. "O masculino e o feminino s~o lugares de representa-

ç~o, sendo o feminino, aquele que marca a diferença, a fal-

ta, e é por isso questionador." (Moraes et alii, 1991, 

p. 528) • 

Finalizando estas reflex~es, desejo ressaltar 

que, ainda que estas formas de atendimento possam ser ques-

tionàveis em muitos aspectos, elas se fazem necessárias 

diante da miséria da condi~~o de vida da inf~ncia na rua. 

S~o iniciativas que representam um esfor~o sincero e obsti-

nado da sociedade civil, na busca" de efetivar sua corres-

"ponsabilidade pelo encaminhamento das soluç~es de curto, 

·médio e longo prazos para a quest~o das crian~as e adoles-

centes que sobrevivem nas ruas. Procurei aqui tec~r consi-

derai~es e criticas, na expectativa de que, ainda que ex-

pressem apenas uma primeira aproximai~o com o problemas 

possam contribuir para a reflex~o dos responsáveis por es-

tes atendimentos, a fim de que busquem elementos de supera-

~~o dos dilemas apontados. 

A Relaç~D com os EducadDres de Rua -

Passo agora a discutir a relaç~o que esses meni-

nos e meninas estabelecem com os educadores de rua. Mais 

uma vez, trata-se de uma tentativa, esboçada no sentido 

trazer alguns elementos para a reflex~o, a partir das falas 
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I. 
dos entrevistados e.das observa~~es que pude registrar. Es-

te estudo n~o pretendia enfocar especialmente estas rela-

ç~es, ainda que n~o fosse possivel tampouco, abstrai-las. 

Talvez n~o seja viável apresentar aqui mais que uma sintese 

pessoal, além de levantar alguns questionamentos que julgo 

relevantes. 

N~o pretendo me estender sobre o funcionamento ou 

a caracteriza~~o de cada um dos trabalhos de educa~~o na 

rua que observei. Eles já foram nomeados e pode-se encon-

trar nas próprias institui~~es às quais se vi~culam, ou em 

Valladares & Impelizieri (1991), uma descriç~o detalhada à 

respeito. Limito a descri~~o às linhas gerais de cada um, 

para em seguida registrar as reflexbes suscitadas pelo ma-

·terial de campo. 

o educador Carlos Bezerra criou o Projeto Ex-Cola 

e o coordenava à época da entrevistas. O projeto tem por 

objetivo construir com os meninos uma nova atitude perante 

o uso de drogas, especialmente a "cola de sapateiro", atra-

vés da valoriza~~o da vida e d~ conscientiza~~o sobre os 

danos causados à saúde em virtude de seu uso. Os educadores 

buscam também incentivá-los a retomarem sua escolariza~~o e 

a participarem de atividades culturais, tentando através 

disso auxiliá-los no abandono do vicio. O projeto atinge em 

média 35 crian~as. Em visitas noturnas tr@s vezes por sema-

na, s~o desenvolvidas atividades educativas e recreativas, 

após as quais é servido geralmente um lanche. Em caso de 
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necessidade, s~o efetuados encaminhamentos juridicos e a 

serviços públicos de saúde. As crianças também s~o acompa

nhadas pelos educadores a repartiçbes públicas para obten

ç~o de documentos, matricula em escolas, etc. S~o ainda de

senvolvidas, periodicamente, atividades voltadas para a so

cializ~ç~o de informaçbes sobre AIDs e outras doenças se

xualmente tr~nsmissiveis. O Projeto Ex-Cola é laico e en

contra-se desde 1990 sob o "guarda-chuva" instituciona.l do 

1B1SS (Instituto Brasileiro de Inovaçbes em Saúde Social). 

O atendimento realizado pela equipe do Centro 

Jo~o XXIII, que é coordenada por Lúcia Xavier de Castro, 

constitui-se, fundamentalmente; ~a realizaç~o de atividades 

educativas de recreaç~ono pr6prio espaço da rua, eventual-

mente acompanhadas de uma conversa mais tematizaua, pales-

tras ou debates, conjugando informaçbes básicas (sobre saú

de, direitos, etc.) com a construç~o coletiva de uma refle

x~o critica centrada no seu reconhecimento como ~ujeitos e 

cidad~os. 

Estas atividades s~o realizadas por educadores de 

rua duas ou três vezes por semana, em horários mais ou me~ 

nos fixados com o grupo. A proposta inclui também assist~n

cia juridica, especialmente quando da necessidade de inter

venç~o em processos de pris~o irregular de crianças e ado

lescentes, através de contato com os serviços oferecidos 

pelos centros de Defesa de Direitos Humanos existentes na 

área. Cerca de 70 crianças e adolescentes frequentam com 
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alquma assiduidade as atividades do projeto. 

Observei também, que Lúcia os "assiste" em casos 

mais ou menos emergenciais (encaminhamento para atendimento 

médico-hospitalar, curativos feitos ali mesmo quando alguém 

está machucado, etc.) e defesa dos direitos (contra a vio

lência policial, encaminhamento para matricula em escola 

pública e/ou orienta~~o neste sentido). Entretanto, nunca 

s~o fornecidos lanches ou refei~bes como parte da ativida

de. Ainda assim, geralmente na época do natal a equipe pro

cura organizar uma comemoraç~o com lanche/ceia e presentes, 

na medida das possibilidades de obten~~o de doaibes para 

isso, uma vez que o próprio projeto n~o prevê. 

A rela~~o com os educadores de rua, embora 10gi-

camente seja "nuançada" pelas caracteristicas individuais 

de cada um, é permeada de afetividade, carinho e confiança. 

Parece haver uma certeza de que eles est~o ali para ajudá

los de alguma forma, minimamente n~o estão "contra". As ex

pectativas variam muito de um momento para o outro: no na

tal querem presentes e festas, se a repress~o policial tor-

na-se muito exarcebada reivindicam prote~~o, 

apresentam-se carentes de carinho e aten~ão. 

quase sempre 

Pude observar que "essa rela~~o passa também, via 

de regra, pela colabora~~o, atendendo às normas e à forma 

de organiza~~o da atividade propostas e/ou efetivadas por 

eles. Isto ocorre principalmente em ambientes diversos da 
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rua utilizados para determinadas atividades. Esse comporta-

mento parece ser mais comum quando o grupo é pequeno e foi 

estabelecido um compromisso prévio de comportamento, como 

condic;~o para a ocupac;~o daquele "espac;o diferente". 

Lúcia parecia ser para elas uma refer@ncia de la-

zero A relac;~o com os educadores mescla carinho e agress~o 

muitas vezes, como se precisassem de reiteradas provas de 

confiabilidade e de afeto. ,Esta relaç~o passava também pelo 

"toque", o "se encostar", chamar a atenc;~o sobre si de 

~ua19uer forma .•. Mara descreve LÚcia e sua a~~o pedagógica 

como uma rela~~o afetiva referenciada no lúdico, sem uma 

delimitac;~o clara dos objetivos desta ac;~o. A ac;~o educati-

va na rua é vista de forma "fluida", marcada pela atenç:~o e 

'pelo carinho desinteressado. 

Os meninos já perceberam que sua relac;~o com os 

educadores e as instituic;~es n~o-governamentais insere-se 

também numa relac;~o fi0anceira maior, inclusive internacio-

nal, que n~o chegam a compreender, e que nem sempre lhes é 

apresentada com transpar@ncia, até porque essa é uma tarefa 

dificil até para os educadores, que muitas vezes também n~q 

controlam diretamente a obtenc;~o dos financiamentos por 

parte das insti tuic;~es às quais est~o vincu 1 ados. liA depen-

d{}ncia com relar;fro a estas fontes financiadoras representa, 

no entanto, uma grave limita~~o. Em primeiro lugar, as 

ag{}ncias governamentais - ( .•• ) - quando colaboram, pagam 

mensalmente uma aJuda de custo irriSÓria por criança aten-
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dida. Ap~nàs ~m alguns casos s~o financiados os salários d~ 

educador~s ou p~ssoal d~ apoio. As agencias internacionais, 

por sua vez, pr~f~r~m financiar proj~tos de curta duraç~o 

ou a compra d~ ~quipam~ntos básicos, s~ndo raras as insti-

tuiçbes que conseguem ~stabelecer contatos com as mesmas. 

( ••• ) N~ss~ quadro geral de ~scassez, a concorrencia ~ntre 

instituiçb~s~ proj~tos imp~ra. A insuficiéncia e irregula-

ridade do financiam~nto se r~fl~te nos r~cursos mat~riais e 

humanos, atingindo a qualidad~ ~ const~ncia no atendim~n-

to. U (ibidem, p.37-38). 

-E os educadores? 

Paulo: "Os educadores s~o tudo ••• eles falam 
que a gente tá no seguro deles ••• Guando os 
PM v~o embora~ eles fala que a gente tã no 
seguro deles ••• ( ... ) Eles d~o uma força pá 
gente e comida ••• Dinheiro eles nunca bota 
na nossa mi!1o." 

-Vocés acham que eles deviam dar dinheiro? 

Paulo: "Eles manda bastante dinheiro lá do 
outro pais, e o que adianta? Eles só d~o só 
o·lanche ••• !" 

Luiz: "E. Eles ni!Io tem dinheirD compra aque
la comida ruim ••• Comida ruim ••• arroz, fei
j~D e ovo com farofa ••• " 

Paulo: "Ele comprou aquela bermuda pra aque
le moleque lá, foi que dia? Foi no outro 
dia. Eles demoram um ano, um ano legal memo; 
só prá comprar outras bermuda... Eles tem 
poupa dinheiro pá caramba! ~1 eles fala que 
recebe pouco ••• " 

Eles percebem também que este apoio financeiro 

internacional pode estar de alguma forma relacionado com as 

entrevistas que d~o para TVs e jornalistas estrangeiros, 
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provavelmente por isso ser cada vez mais comum, pelo menos 

neste grupo. Em tais ocasi~es os educadores s~o geralmente 

mediadores, mas na maioria dos casos n~o há qualquer vanta

gem para o programa ou projeto desenvolvido por eles os 

canais de financiamento internacionais s~o de acesso bem 

demarcado entre pessoas e institui~~es que logram bons con

tatos e reconhecimento e confiabilidade, muitas vezes inde

pendentemente de real qualidade ou eficácia do trabalho de

senvolvido. 

Estas rela~Oes de obten~~o de financiamentos s~o 

geralmente complexas e "opacas", às vezes até para os edu

cadores. Elas s~o interpretadas pelos meninos e meninas po

rém, no contexto do paradigma pedag6gico da rua, que, ehtre 

outras coisas, é marcado pelá manipula~~o e at~ extors~o 

dos adultos. Compreende-se ent~o que ai também sejam gera

das desconfian~as ou temores de que eles pudessem vir a 

ser usados. Esta quest~o coloca também o problema da pr6-

pria gest~o destas institui~~es, que por serem 

privadas/n~o-governamentais, geralmente n~o se colocam per

meáveis à reinvidica~~o de transpar~ncia e democracia em 

sua administra~~o. 

A rela~~o pedag6gica estabelecida com Carlos, 

"misturava" elementos aparentemente "dispares", na percep

~~o deles ao menos. De um lado a assist~ncia, materializada 

no lanche, que era percebida como prova de carinho também, 

de outro as conversas e outras atividades educativas e re-
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creativas, que concretizavam a aten~~o e o interesse neles 

como pessoas e seres humanos, com direito à vida e à ale-

gria. De certa forma isso acabaria abrindo espa~o para as 

mesmas desconfian~as e medos, que os amea~am afetivamente. 

o paradigma da assist~ncia que integra também o paradigma 

pedagógico da rua, parece determinar a interpreta~~o de to-

das as a~e:!es de Carlos: se tudo é "troca interessada", se a 

regra social é "levar vantagem", como com ele poderia ser 

diferente? O referência da assistência parece n~o chegar a 

ser rompida e "hegemonizaria" as demais rela~eJes que se 

propeJem alternativas. 

Pedro diz que para ele A~o há nada mais de bom na 

rua ••. Fica patente ent~o, que embora agora ele n~o veja 

dessa forma, já foi bom em outro momento. Seu discurso pa-

rece repetir muito o dos educadores que o acompan~am na rua 

e na Institui~~o A: 

"Aqui, aqui eu to se acabando muitoptO chei
rando cola ••• Agora, agora que, agora que eu 
vO arrumar esse trabalho pá mim ••• " 

Assim, mesmo quando tento captar um "outro lado" 

do estar na rua, ele me devolve seu aprendizado com os edu-

cadores e com a Institui~~o A, onde parece constar que n~o 

há nada de bom naquela situa~~o: a rua é perniciosa, essa 

vida é ruim e faz mal à saúde. Faz parte desse discurso 

também, a responsabilidade dele em arrumar um trabalho, 

pois dependeria de sua vontade de mudar de vida, deixar es-

ta vida perniciosa da rua. Seu ato de vontade, entretanto, 
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s6 pode ir até ai, ele n~o escolhe necessariamente o traba

lho que queira e que possa realizá-lo como pessoa, mas sim 

"esse trabalho", ou seja, o possivel para pessoas em sua 

situa~~o e que é oferecido pela institui~~o. Pedro assimila 

o discurso dos educadores e da institui~~o sobre sua vida 

atual na rua e sobre as alternativas que se colocam para 

ele, embora a perspectiv~ de estudo e trabalho n~o necessa

riamente se relacionem com seus sonhos e expectativas para 

o futuro. 

Carlos procurava organizar a participa~~o deles 

em seu· projeto, propondo uma reuni~o s6 para discutirem es

te assunto, d qual participariam apenas aqueles que iriam 

realmente se corrEsponsabilizar pelo projeto. Eles concor

daram, pois sabiam Que nem todos os Que estavam ali tinham 

o mesmo interesse e compromisso em participar. Comel;aram 

ent~o a discutir quem iria à reuni~o. Carlos ficou num di

lema entre ler o que já havia" rascunhado sobre o projeto ou 

apenas relatar o que achava mais importante. Discutiu-se 

quem deveria escolher os participantes da reuni~o e do pro

jeto e Quem deveria ser escolhido. Carlos procurou ajudar, 

citando alguns nomes. Embora n~o houvesse um consenso ime

diato, ao final foram escolhidos 5 garotos, dentre eles os 

citados pelo educador. 

o educador vive o dilema entre sua proposta de 

participaç~o dos meninos em tudo o que lhes diz respeito e 

os limites de possibilidade desta participaç~o, dadas as 
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caracteriticas deles .•• Parece que em geral eles terminam 

por responder às solicita~ees reproduzindo como suas pr6-

prias conclusees, as propostas feitas pelo educador. Seria 

possivel mais autonomia ou seria este um limite intranspo-

nivel do que-fazer do educador? Qual o significado real da 

autonomia do educando? O educador troca, aprende, descobre 

e redescobre, se aventur~, respeita, acompanha, mas também 

guia ... Como conciliar na prática, num espa~o disperso e 

conflituoso como a rua, a democracia e a autoridade de li-

deran~a do educador? Naquele epis6dio, talvez ele pudesse 

ter esperado mais pela discuss~o deles antes de propor os 

nomes.~. de qualquer maneira era dificil agir de forma pla-

nejada naquela situa~~o! 

Jorge, durante a entrevista na Cinel~ndia, quando 

meu Qravador se havia transformado num Balcho de Denúncias, 

mostra o sentimento difuso despertado pelos educadores e 

Quem mais fosse apresentado ou introduzido por eles: 

" AGora a qente tem que ter um apoiD de 
VDC~5 __ ." 

Do educador eles esperam apoio: é alguém que pode 

tomar alguma provid@ncia, ou de quem se deseja pelo menos a 

ratificaç~o simbólica da prote~~o. Talvez, na falta de es-

perança efetiva de encontrar alternativas de futuro, o que 

reste seja o imediato dasobreviv@ncia, cuja garantia sem 

riscos seria dada pela assist@ncia "caridosa". 

O policial n~o compreende essa rela~~o com os 
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educadores de rua e a interpreta como "aliciamento", prova-

velmente julgando o conteúdo desta a~~o segundo seu próprio 

paradigma de possiveis rela~ees amistosas com eles, ou se-

gundo o paradigma dominante na rua com o qual se identifi-

ca, além de refor~ar! A policia percebe a rela~~o de prote-

ç~o estabelecida pelos educadores e reage contra, responsa-

bilizando-os pelas aç~es'ilicitas dos meninos. Estabelece-

se um "compadrio" que resulta na eventual extens~o da vio-

lência policial aos educadores ou no minimo numa atitude de 

má vontade e agressividade dos policiais frente a estes úl-

timos. 

Creio que o episódio em que Lúcia foi agredida 

fisicamente por um policial no Largo da Carioca se insere 

neste quadro de referência, ilustrando-o. O fato foi lem-

brado em diversas entrevistas, especialmente pelas meninas 

que frequentavam a pra~a. Reproduzo à seguir, o depoimento 

da própria Lúcia sobre o fato. Foi num final de tarde: 

"Era um dia de chuva ~ aí... lU, fui pra lá 
com elas, ficamos lá brincando na estaç~o do 
metr~, né ••• , porque tava chovendo ••• Nisso 
que eu "fiquei o guarda chegou! IH quando ele 
chegou, chegou com a patrulha do lado... aí 
depois eu fui ver que tinha um "esquema", 
eles iam um por trás, outro por n~o sei aon
de, né. E aí ele parou ali e ficou parado do 
meu lado! Ai o pessoal começou a ficar apa
vorado, né? Aí um dos meninos maiores sentou 
do meu lado e segurou a minha pasta, ficou 
sentado com a minha pasta, e ••• ficamos con
versando.Aí" nessa conversa vai conversa 
vem, o cara começou e chegou lá e perguntou: 
'O que que a sra. está fazendo aqui?' 'Eu 
trabalho aqui.' Ai ele falou assim: 'Dorme 
onde?' Eu falei: 'Na minha casa.' Aí ele fa
lou assim: 'Ent~o tá na hora da sra. ir em
bora pra casa.' Ai eu falei: 'Olha eu sinto 
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muito, mas quem diz a hora de eu ir embora 
.sou eu! TO trabalhando, a hora que eu acabar 
eu vou me embora!' Ai ele Talou: 'Ent~D nós 
vamos até a Delegacia!' Eu Talei: 'Ent~o tá. 
Pode deixar que nós vamos pra Delegacia.' 
Nisso ele deu uma voltinha assim e olhou e 
viu a pasta na m~o do menino e arrancou a 
pasta da m~o dele! Eu Tui lá peguei a pasta 
dele, sentei e Talei assim: 'Olha o sr. n~o 

me pediu autorizaç~o, a pasta é minha, eu 
n~o vou deixar o sr. revistar. ' ••• Ai nisso 
começou, puxa a pasta, eu n~o dou a pasta 
pra ele ••• ai ele me metia D cacete! Guando 
eu vi, ele tirou revólver, me deu coronha
da ••• , deu um montiIo de tabefe na minha. ca
ra ••• Ai, enquanto eu ia Talando pra ele que 
n~o ia dar a pasta, ele ia batendo com a mi
nha cabeça na parede de Caixa EconOmica ••• 
Ai nisso junta um monte de gente... Tica 
aquela gritaria... um manda bater, outro 
manda parar ••• as crianças gritavam, chora-
vam ••• OI 

A forte impress~o causada neles por esse epis6-

dia, revela a dimEns~o da import~ncia da rela;~o estabele-

cida com ela, assim como com os demais educadores de rua. 

Isso indica que a relaç~o pedaq6qica com alguns educadores 

pode se constituir também num paradigma pedagógico. Este 

paradigma basear-se-ia na identificaç~o do educador como um 

aliado e também como um semelhante. Lúcia é negra também e 

se n~o tem em sua hist6ria a vivência da rua, tem a da fa-

vela e da pobreza. Por outro lado, o episódio demonstra que 

a alian~a em que se baseia a confiança necessária à rela~~o 

pedaq6qica verdadeira implica em correr alguns riscos jun-

to, expondo-se inclusive à viol@ncia policial .•• Sem dúvi-

da, o episódio em quest~o f0i para as crianças, paradigmá-

tico desta aliança-base da relaç~o pedag6gica, um sinal 

concreto a indicar "de que lado estava o educador" ... Este 

sinal se reveste de maior import~ncia ainda, quando é indi-
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cada, especialmente pelas meninas, como sinOnimo de violên

cia na rua~~. 

S~o comuns atitudes protetoras dos meninos com os 

educadores. Eles ent~o se colocam como experts sobre os 

"perigos da rua", alertando ou mesmo evitando que os educa

dores sejam roubados por .algum conhecido da rua. Muitas ve

zes a própria atitude dos educadores pode refor~ar isso, 

como que implicitamente indicando que com eles a rela~~o é 

de outra natureza. Haveria ent~o uma espécie de "pacto", 

imprescindivel à convivência e ao trabalho pedagógico, do 

qual essa prote~~o faria parte. 

Pude observar também o controle que exercem sobre 

o trabalho dos educadores de rua. Eles cobram sua presen;a 

e seu trabalho. Fica suposta uma troca: se eles aceitam o 

educador e seu discurso, esperam que este, por sua vez~ 

mantenha um compromisso sistemático de "trabalho. 

o educador também vai se constituindo num apoio, 

muitas vezes o único, para todas as situa;~es criticas, é o 

"balc~o de denúncias/reclama;ees", é o protetor contra as 

arbitrariedades dos polici~is, contra a violência. Qualquer 

um que esteja por perto é acionado também para intervir em 

defesa deles. 

11 Veja-se l respeito o Capitulo"IIl, lte. D. 
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Nestes momentos, é comum que o educador procure 

também se "precaver", n~o aceitando apenas sua vers~o de 

vitimas e procurando se informar mais, mesmo assumindo in-

condicionalmente sua defesa. Em muitos casos, depois s~o 

dadas "broncas", mesmo sem muita expectativa de que se pos

sa saber o que efetivamente ocorreu, até porque isso afinal 

seria o papel da policia'e n~o o dos educadores! Estas oca

sibes s~o geralmente vividas com angústia, seja pela rela

tiva impotência dos educadores frente a viol~ncia e a arbi

trariedade policial, seja por pressentirem as rela~~es con

traditórias dos meninos com os policiais, muitas vezes per

meadas· de uma perversa cumplicidade e talvez até uma dose 

de sadismo. Pode ocorrer ent~o um uso/abuso do educador e 

de sua possibilidade de prote~~o. 

Para além da alian~a de defesa e da refer~ncia 

lúdica, têm-se a impress~o de que os par~metros n~o-assis

tenciais do atendimento s~o difusos. Meninos e meninas n~o 

expressam com clareza os objetivos estritamente pedagógicos 

dos diversos programas em que s~o atendidos. E dificil di

zer até que ponto estas refer~ncias n~o seriam difusas tam

bém para muitos educadores, especialmente quanto aos obje

tivos, embora nem sempre Quanto à metodologia do trabalho. 

Parece Que defini~ o "como" é mais fàcil do que 

definir o "para Quê". Talvez porque o "para qu~" implique 

mais definitivamente numa opç~o por um modelo de vida para 

estes jovens, por um Quadro limpido de valores, que situe 
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inequivocamente o bem, o mal, o trabalho, a casa, a faml-

lia, o sexo, as amizades, etc. Finalmente, implicaria na 

op~~o por um modelo de sociedade. Ora, cada vez mais os mo-

delas e valores est~o em crise hoje em dia! Estas cr·ian~as 

e adolescentes, com seu "modelo" próprio de sobrevivência, 

também contribuem para o questionamento que perpassa toda a 

sociedade, agudizando a crise de quem convive mais com 

eles .•• E possivel que muitos tivessem mais claros os obje~ 

tivos de seu trabalho educativo quando o come~aram e que, 

pouco a pouco, a convivência com a garotada tenha "erodido" 

suas certezas, danificando, ou esfacelando completamente, 

suas cbnvic~~es expressas em tais objetivos. 

E muito diflcil avaliar os trabalhos de educa~~o 

na rua e o esfor~o alternativo educacional e assistencial 

da institui~bes n~o-governamentais. S~o buscas e tentativas 

penosamente construidas, que envolvem erros e acertos. A 

a~~o educativa junto aos meninos e meninas que sobrevivem 

nas ruas, en~olve educadores e institui~bes em dúvidas e 

Questionamentos, colocando em cheque, a todo momento, capa-

cidades, desejos e limites. Apresento aqui o depoimento de 

Lúcia à respeito: 

"E quando eu vi jA estava envolvida! As ve
zes eu fico me perguntando se eu gosto mes
mo~ porque eu fiquei t~o envolvida que tem 
horas oue eu fá nem sei se gosto ou se eu jA 
estou enterràda nisso! ( ••• ) Hoje quando eu 
cheao na pra~a. eu me sinto trabalhando. 
Poraue eu me sinto responsAvel. à medida que 
vorf') envolveu, n:!Io adianta~ sabe: agora n;}o 
estou trabal hando. •• nem vi! Tem vez Que eu 
dou volta. Ah, n~o quero ver n~op porque se
n~o vai me parar, vai f~car conversando ••• 
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mas numa situa~~o de emer9~ncia~ de perigo, 
E'U paro, paro mesmo. Mas é um inferno, eu 
n~o tenho mais vida privada na rua! As vezes 
estou no restaurante, o garDtD chega: 'Tia 
Lúcia!' VDC~ acaba virandD pública também! E 
impressiDnante! E as pessoas que j~ me co
nhecem já v~m comentar coisas deles ••• Eles, 
inclusive, fazem uma rede de recadDs: '0 o 
seu amigo teve aqui ••• , pDrque também é 
rua, DS meus amigos pDdem ir no meu trabalhD 
à hora que querem. Mas a pior coisa é quando 
voc~ senta no restaurante, sabe que a crian
lia n:!Io comeu, ela chega e fala' Tia! ' E o 
cara dD bar t~ lDucD que VDC~ saia com ela! 
Aí voc~ chama para jantar: 'Ah, n~D quero 
n~o' e quer zoar, quer brincar ••• ( ... ) Eu 
levei muita 'bordDada' nesse trabalhD! ( •.. ) 
Sabe, essa onipot~ncia da gente!? E depois 
também eu reparei Que fazia um trabalho 
exaustivo e no final a criança morria, n~D 

saía da rua, continuava pDbre, s6 crescia ••• 
D~ D maiDr 'baixo astral' isso. Essa nossa 
impot~ncia me abala! ( ••• ) Passei o ano pas
sado inteiro avaliando esta experi~ncia. Na 
verdade, ela foi rica pr~ mim, mas eu n~o vi 
acontecer nada, entendeu? Quer dizer, todas 
as brigas que tive, todas as noites que per
di - porque eu perdi noites e noites enormes 
na delegacia, noites brigando com fundaç~o, 

noites Duvindo criança, entendeu? ( ••. ) En
t~a eu me questiono de vez em quandD se ain
da devia estar fazendo isso, se n~o era me
lhDr largar ••• Mas tem hDra que n~o, tem ho
ra que vejo que n~o muda muito, mas as vezes 
a gente mexe cOm tanta coisa que nD final 
sai alquma coisa ••• " 

E preciso coragem para caminhar no "limite da so-

ciedade"! Trata-se de um esforc;o enorme e frequentemente 

angustiante. Educador e educando participam ativamente des-

sa rela~~o, em meio a conflitos e contradi~~es. Busca-se 

assim.construir uma relac;~o pedagógica que supere o para-

digma pedagógico da rua, na'direi~o da insers~o destes jo-

vens como sujeitos de direitos nessa sociedade desigual, a 

fim de, também com eles, transformá-la. 
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IV.Dl Hilit3ncia e Educaç~D 

A a~~o de muitos educado~es de ~ua e de institui

~~es n~o-gove~namentais mescla-se em dive~sos momentos com 

a militancia politica em to~no da defesa dos di~eitos des

tas c~ian~as e adolescentes. No caso dos educado~es de ~ua 

com quem tive contato, a militancia politica em favo~ dos 

di~eitos dessa popula~~o é pa~te integ~ante necessà~ia de 

seu t~abalho. Eles assumem inequivocamente o papel polltico 

de educador, sem o qual aa~~o educativa pe~de~ia seu sen

tido mais amplo e p~ofundo: cont~ibuir pa~a a supe~a~~o das 

estruturas sócio-econOmicas e politicas que sustentam a in

justi~a da realidade na qual procu~am inte~fe~i~. 

Durante a pesquisa de campo, como assinalei no 

Capitulo I, participei das dive~sas articula~bes e a~ees 

politicas em defesa dos meninos e meninas que est~o nas 

ruas. Pude observar ent~o, que em muitos momentos, as a~ees 

politicas desencadeadas, parecem caracterizar-se po~ um 

Uapagar o fogo u
• E como se os militantes e os educadores, 

pa~ticipassem de um certo estado de permanente 

continq~ncia, tal como os meninos vivenciam nas ruas. De 

certa forma, é a própria conviv~ncia com suas ca~~ncias e, 

especialmente com a viol~ncia cotidiana que sof~em nessa 

situa~~o, que impee esse estado de alerta permanente. Se 

s~o poucos os que atuam junto aos meninos, menos ainda s~o 

os que se dispeem ~ t~abalha~ politicamente nesse campo. As 
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situai~es trazidas pelos meninos e meninas s~o muitas vezes 

t~o dramáticas, que torna-se dificil planej~r e articular 

a~~es eficazes, avaliar com calma e nitidez ••• Quanto mais 

pr6ximos dos meninos e das vicissitudes que eles vivem~ 

mais este comportamento de "bombeiro" tende a se repetir. 

Tudo é ur"ente, vital, desesperador ••• 
...... 

Parece haver ai muito mais do que uma quest~o de 

maturidade politica, é também uma quest~o de sensibilidade, 

de angústia aliada à impotência e à paix~o ••• As decis~es 

nem sempre s~o racionalmente ponderadas, seguindo urgências 

e impulsos, conduzindo eventualmente a equivocos •.• N~o me 

excluo do grupo nisso, pelo contrário ••. Reconhe~o entre-

tanto, que um investimento significativo na forma~~o dos 

militantes é necessário, além da colabora~~o/assessoria de 

pessoas mais experientes e da conquista de um maior número 

de militantes. Vale lembrar porém, que sem muita paix~o e 

disposiç~o para arriscar, também nada seria feito! 

o epis6dio da Vig1lia~2 parece-me emblemáticc 

para essa reflex~o. Eramos um "pequeno exército de Branca-

leone", obstinados e ••. bastante desorganizados! Ainda as-

sim, logramos fazer um certo alarde, conseguindo a aten~~o 

da impren~a e depois sustando temporariamente a execuç~o da 

Portaria do Juiz. Tudo oCQr~eu de uma forma bastante ca6ti-

ca; de certa maneira refletindo o caos em que também nos 

12 A Yigllia foi relatada no Capitulo I, itel S. 
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sentiamos, permeado de medo, solidariedade, desespero, can-

sac; o, tens~o ..• 

Paralelamente, a a~~o em torno da Portaria do 

Juiz pareceu "oficializar" a preocupa~~o dos meninos, meni-'-

nas e de suas familias com o "Arrast~o". Nossas atitudes e 

provid@ncias transmitiram e "catalizaram" a tens~o criada 

pela Portaria, tornando-se dificil dicernir quem estava 

mais tenso. 

Durante a Vigl1ia, os educadores de rua e alguns 

dos militantes fomos assumindo progressivamente a condic;~o 

de educadores-responsáveis. N~o era possivel ser diferente~ 

Nós nos preocupávdmos com a seguran~a deles, com sua ali-

mentac;~o, com seu comportamento, procurando inclusive "con-

trolar" ou "contornar" suas eventuais infl-ac;e!es, para que 

n~o dessem mais motivos à ac;~o policial. Nossa a~~o sem uma 

"contrapartida" deles era inviável. 

Por outro lado, as a ti tudes "temerárias" de a 1-· 

guns, cheirando cola na frente da policia e roubando ali 

por perto, pareciam dar conta da precariedade de consecuc;~o 

de nossos objetivos e da consciéncia trágica deles diante 

desta.constata~~o. Alguns ent~o faziam tudo o que n~o deve-

riam e que sabiam que nós n~o concordávamos, numa perspec-
. 

tiva aparentemente "auto-destrutiva". Talvez isso pudesse 

ser interpretado também como um desafio/denúncia de nossa 

limitada eficácia ~ competência em criar alternativas vià-
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veis para eles ••• 

-Nas o que que voc~s acharam da Vigllia, do 
pessoal ficar ••• dormir com voc~s? 

Paulo: "Ninguém ntlo dormiu comigo ntlo, dormi 
sozinho ••• " ( •.• ) "E como é que voc~s sen
tiu ••• ? Assim ••• , é ••• de manh~ voc~s traba
lhavam e de tarde ia prá lá? E como é que 
voc~ sentiu? Gomo é que voc~s sentira? Depo
is de manb:t voc~s ia prá lá ••• " 

-Prá gente foi importante ••. 

Paulo: "Ent:to porque voc~s n:to ficaram o 
resto da vida toda?" 

-Porque a gente também tem famllia, também 
tem trabalho, tem criança pequena, também 
tinha que cuidar dos da gente, sen~o •.• né? 
Tem outros trabalhos, ai a gente chegava, 
virava a noite, ai ficava o dia todo traba
lhando, ficava cansada o'emais! 

Pa~lo: "Naquela Vigília lá eu tava cheio de 
"fome. ~ • " 

-Nas fora disso, voc~ achou que valeu a pena 
ter a Vigilia? 

Paulo: "Valeu mais ou menos, pá gente passá 
batido dos PI1 ••• " 

Na verdade eles sempre estiveram sós e possivel~ 

mente a vivéncia da Vigilia tenha sido muito mais importan-

te e "rica" para nós que para eles! Paulo questiona minha 

posiC;~o, invertendo a "ordem" de nossa conversa e passando 

a me entrevistar! Desta for·ma ele indica o "meu lugar" em 

nossa rela~~o e o questiona diretamente. Ele além disso 

critica com muita propriedade a falta de infra-estrutura 

daquela ac;~o politica. O valor da aç~o para ele parece se 

resumir numa espécie de orgulho em se sentir defendido/pro-

tegido da violência/arbitrariedade policial! Possivelmente 
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isso representaria uma possibilidade de ruptura com o para-

digma pedag6gico da rua. 

,Ap6s a Vigilia, os meninos "ocuparam" o escrit6-

rio do Centro de Defesa dos Direitos da Crian~a e do Ado-

lescente13
, assim como fazem nas ruas. O espa~o fisico da 

institui~~o passou a ser 'reconhecido por eles como seu tam-

bém ••• Esta rela~~o que eles parecem tender a estabelecer 

com os espa~os que passam a conhecer, cria conflitos difl-

ceis de contornar. Como eles podem compreender que uma ins-

titui~~o que os atende na rua n~o pode ser frequentada por 

eles em outros momentos? As "divisórias" da rua s~o dife-

rentes. Como organizar um espa~o institucional voltado para 

eles, a seu servi~o, que so~reviva de projetos financiados 

tendo-os como "alvo", sem que esse espal;o institucional 

possa ser utilizado por eles? Quais seriam as "divisórias" 

deste espal;o de servil;o voltado para esta popula~~o? Podem 

haver divisórias? Creio que ai está uma questâo complexa a 

desenvolver, com implical;~es pedagógicas importantes, seja 

numa perspectiva de elaboral;~o de caminhos novos, seja na 

da critica a caminhos trilhados. 

Ao longo da década de 80, quando a maioria destas 

instituil;~es foi criada, foi ocorrendo uma progressiva ar-

ticulal;~o politica entr~elás, a nivel nacional. Um dos re-

sultados desta articula~~o foi a criaç~o e organizaç~o em 

13 Esta 101 ula das entidades n~D-governa.entais que participou daquela 'Iobilizi.!o. Na época tanto 
lócia quanto Carlos trabalhaval l~ tal~é •• 
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rede desde de 1985, do Movimento Nacional de Meninos e Me-

ninas de Rua - MNMMR. 

Desde ent~o, o Movimento vem tentando articular 

os diversos programas de atendimento a crian~as de rua ao 

nivel municipal, estadual e nacional. Embora o nome n~o o 

esclare~a, o Movimento é'uma entidade de articula~~o e co-

ordena~~o, voltado fundamentalmente para a a;~o politica em 

torno da quest~o. O MNMMR n~o se constitui portanto, numa 

entidade de atendimento, n~o realizando diretamente a;ees 

deste tipo com os meninos e meninas nas ruas, embora possa 

apoiá-las. O MNMMR atua fundamentalmente em 4 frentes: ar-

ticula;~o politica, participando em fóruns de entidades 

n~o-governamentais a fim de colaborar na reformula~~o da 

legisla~~o que atinge as crian~as e adolescentes, além de 

reivindicar com as demais entidades, sua implementa~~o; or-

ganiza~~o politica dos meninos e meninas, estimulando sua 

organiza~~o autOnoma através ~e reuniees e encontros desde 

o nivel local até o nacional; projeto "Violência", trabalho 

de pesquisa e divulga~~o de denóncias de violências cometi-

das contra crian~as14; forma;~o de educadores, o MNMMR man-

tem um Centro de Forma~~o de Educadores em S~o Paulo. 

14 JA foral realizados vàrios levantamentos de assassinatos de crianças, o prileiro 10i confeccionado 
el colabora~~o COlO IBASE el 1989 e apresentado e. Brasllia durante o 11 Encontro Nacional "eninos e 
Heninas de Rua do Movimento. EI 1990 foi també. realizado ula pesquisa el jornais de 3 capitais, bus
cando caracterizar o perfil destes criles e CCI isso subsidiar estratégias tais eficazes de interven
Ç~O, no sentido de conter a escalada de viol~ncia contra esta populaç~o. Este 6ltilo levantalento deu 
orige. ao livro "Vidas e. Risco", publicado naquele ano, onde se pode encontrar talbé. UI histbrico 
detalhado da atuaç~o nacional do·Movimento. 
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A milit~ncia politica de muitos educadores se 

confunde ora com a que é prevista e apoiada pela institui-

ç~o onde atuam profissionalmente, ora com sua trajet6ria e 

convicç~es pessoais, que levam alguns deles a participar do 

Movimento. Desta forma, ao menos no Rio de Janeiro, o MNMMR 

reune tanto educadores-militantes que representam entidades 

de atendimento, quanto outras pessoas que participam inde-

pendentemente de estabelecerem uma rela;~o direta de traba-

lho ou atendimento com meninos e meninas de rua. Além dis-

so, a história de articula;.o e organiza;.o do Movimento 

n~o abarcou apenas entidades e educadores que atuavam junto 

a meninos de rua, mas também aquelas que atuavam~ numa li-

nha preventiva ou n~o, com crian;as de comunidades caren-

teso Por coincidência, na época em que participei do Movi-

mento no Rio de Janeiro~ mais propriamente da Comiss~o Mu-

nicipal, a maioria dos educadores que participavam atuavam 

mais junto a crian;as de comunidades de baixa renda, sendo 

ent~o muito poucos os que era~ educadores de rua16 • Assim 

sendo, a maior parte dos adolescentes que participavam das 

reuni~es e encontros do Movimento n.o viviam na rua. 

E flagrante nas diversas entrevistas a quase to-

tal ausência de men;~o ao Movimento. Quando perguntei na 

entrevista no Largo da Carioca sobre o Movimento, Paulo me 

devolve a pergunta: 

"O que? MOvimento de Meninos de que? De 

15 Dos educadores de rua COI que. lantive contato por ocasi~o da pesquisa, sosente Carlos Bezerra 
participava do "NH"R. 



301 

rua?" 

-E. Voc~ ouviu falar? 

"Que nem a corrida ••• todo dia a gente vamo 
ter uma corrida na praia, a gente nunca come 
pelo primeira, sempre era o último ••• na 
Institui~~o, eles chamam a gente pá correr, 
pá comer pelo primeira, é ruim ••• , pelo úl
timo. " 

De fato o Movimento n~o se constituia em refer~n-

cia para eles. Paulo compreende ao "pé da letra" a palavra 

movimento e logo associam à institui~~o assistencial. 

Dentre os jovens que entrevistei, apenas Mário e 

Mara participavam efetivamente do MNMMR. Mara n~o menciona 

isto espontaneamente na entrevista e eu tampouco perguntei. 

Mário no entanto, até porque sua entrevista foi realizada 

durante o Encontro Nacional do Movimento em Brasilia, fala 

n~o apenas de sua trajetória no Movimento, como também dei-

xa entrever a import~ncia desta participa~~o ao longo do 

relato de sua história. 

"Eu entrei pro 110vimento Nacional porque o 
A. (refere-se a um educador da Instituiç~o B 
que milita no Movimento) né, tinha me falado 
sobre O" 110vimento e falou que acharia bom eu 
ir. Gomo eu tava naquela de largar tudo 
aquilo que eu tava fazendo antes, eu fui pro 
l1ovimento Nacional. E 170 l1ovimento Nacional, 
logo ent~o, eu entrei com um pique legal, de 
representante estadual eu passei a ser re
presentante regional ••• e fiquei na luta!" 

o inicio da partieipa~~o no MNMMR é claramente 

fruto da interven~~o dos educadores em sua vida. Ele parece 

perceber o MNMMR também como um espa~o de poder e reconhe-

cimento grupal e social, de certa forma similar ao que en-
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contrara na "vida do crime", porém sem os riscos desta. 

Procurei ent~o saber mais sobre sua percep~~o do Movimento. 

"Os ideais né, a mesma luta, a causa né, pe
la qual eles lutam é uma causa minha, é a 
mesma minha, uma causa que bate forte, en
tendeu, que se encontra com o meu pensamento 
e com os meus ideais, com o que eu quero prá 
amanh:!l, prá mim, pro menino que está na rua, 
passando pelo que eu passei. Eu acho que é 
isso aí. entendeu, o menino que tá lá, que 
passou aqqilo, que precisa de uma força, de 
um incentiva, de quem já passDu aquilo. Por
que, pelo que eu vi do Movimento, até mesmo 
entrando, s:!lo pessoas né, que, est~o no No
vimento, t~o super-comprometidas com a ••• 
causa do menor carente, da criança né, aban
donada ••• nas, nunca tiveram essa viv~ncia 

de rua, entendeu, nunca tiveram toda aquela 
viv~ncia, nunca tiveram nada disso. Lutam 
bastante pelo /'1ovimento, fazem coisas sensa
cionais, d:!lo uma força, conseguem projetos, 
mas é s6 isso que fazem, né? E eu achei que 
com meu ••• com o que eu sei, eu conseguiria 
né, trabalhar em cima daquilo muito bem e 
até mesmo passar para aquelas pessoas a mi
nha experi~ncia. E isso que eu venho fazen
do, pouco a pouco, venho fazendo mais ou me
nos isso." 

Inicialmente Mário indica sua comunh~o de ideais 

com o MNMMR, em raz~o da identidade de sua pr6pria expe-

ri@ncia de vida com os demais "sujeito-objeto" da "causa" . 

Ele identifica também as diferen~as e especificidades dos 

educadores, que na prática coordenam o movimento que leva o 

nome e deveria representar os meninos e meninas. Mário per-

cebe as diferen~as de viv~n~ia entre ele e os educadores-

militante~, como um aspecto criticável em rela~~o aos edu-

cadores, questionando sua legitimidade/representatividade. 

Por "outro lado, ele identifica também seu papel organizador 

e articulador, além de seu potencial importante na formula-

~~o e obten~~o de f~nanciamento para projetos, tanto no ~m-
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bito do Movimento, quanto no das instituiçôes de atendimen-

to. 

Mário faz quest~o de frisar a import~ncia de sua 

contribui~~o pessoal para o Movimento. Parece-me que esta é 

antes de tudo vital para ele próprio fonte de auto-valo-

rizaç~o. Que contribui para torná-lo alguém importante e 

diQno de continuar vivendo e lutando .•• 

IV.E} Consideraçbes Finais à Guisa de Conclus~o -

U o estudo da realidade 
vivida pelo grupo e de sua 
percep~~o desta mesma reali
dade constituem o ponto de 
partida e a matéria-prima do 
processo educativo. u (Darcy 
d~ Oliveira, 1981, p.19). 

Qualquer conclus~o parece precipita~~o. Como 

acredito que educar é desbravar caminhos e arriscar-se no 

desafio do outro e das possibilidades do "n6s", só seria 

possivel concluir no contexto do provisório. Diversas ques-

tÔes foram colocadas ao longo da reflex~o elaborada a par-

tir dos relatos de Mário, Mara, Jorge, Jonas, Pedro, Sebas-

ti~o, Lui~, Claudio, Paulo, Jo~o, Tadeu, Marilia, Dandara e 

Elba. Suas falas se constituíram no alicerce e no cimento 

deste trabalho. Resta agora "fazer frente à ordem estabele-

cida e correr o risco da aventura" (Gadotti, 1981, p.1S). 
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Carlos Brand~o sustenta que nos grupos sociais 

dominados ou marqinalizados estabelecem-se IIredes e estru-

turas pedaaóqicas" (Brand~o, 1981, p.105) , através das 

Quais se preservam e transmitem saberes, Que expressam seu 

conformismo e sua resistência à ordem estabelecida. Espero 

ter logrado contribuir com este trabalho para desvendar um 

pouco da "rede pedagógica" complexa e contradit6ria na qual 

meninos e meninas que est~o nas ruas aprendem a sobreviver. 

Certamente é um desvendar transitório, um passo a mais numa 

caminhada, que deixa mais questbes, que propriamente res

postas. 

A a~~o educativa e assistencial n~o-governamental 

junto a estes adolescentes se insere num contexto que já se 

encontra carregado de significaç~es, que busquei sintetizar 

na express~o paradigma pedag6gico da rua. Este último re

presenta um padr~o de rela~~o pedagógica construido histo~ 

ricamente no espaço da rua e has rela~~es ai travadas. Ne

las destaca-se a rela~âo com a policia, permeada pelo arbí

trio, pela violéncia e pela extors~o. O pal~adigma pedagógi

co da rua apresenta-se ent~o profundamente marcado pelo me

do e pela violência, a ponto desta ser às vezes a única 

linguagem possivel, que ressoa como grito e atordoa quem 

deles se aproxima. 

Creio que o desafio dos educadores e das a~bes 

que se prop~em alternativas junto aos meninos e meninas que 

est~o nas ruas hoje, é romper com este paradigma instituido 
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e instaurar um novo, cuja linguagem se baseie na liberdade 

e na solidariedade. Até onde pude observar na pesquisa jun

to a este grupo de jovens, os esfor~os nesse sentido, embo

ra grandes e sinceros, ainda n~o lograram responder a este 

desafio. Mesmo assim, é necessário assinalar que, se n~o 

tem alcan~ado êxito em romper com o paradigma pedagógico da 

rua, que permanece dominante, a rela~~o experimentada com 

os educadores e com algumas institui~~es n~o-governamentais 

tem sinalizado esperan~as e pistas. Assim, a percep~~o da 

maioria dos educadores como aliados, como defensores diante 

da viol~ncia policial, como referência de carinho e lazer e 

de seu' direito a seremcrian~as, traz consigo sinais ine

quivocos de que há um caminho começado •.• 

Por fim. n~o resta dúvida de que estes meninos e 

meninas continuam a nos colocar urespostas diflceis de per

guntar U (Brand~o. 1983, p.30). Nessa perspectiva, vale res

saltar a necessidade de efetivar outros estudos e pesqui

sas, mais profundos e abrangentes. Dentre as diversas pos

sibilidades de aprofundamento já mencionadas no corpo deste 

trabalho, registro aqui especialmente tr~s: a quest~o das 

familias, sua configuraç~o e seu lugar nas trajetórias des-

tas crian~as e adolescentes; a especificidade da menina 

nesta situa~~o; e finalmente, a rela~~o com os educadores e 

instituiçees n~o-governamentais. 

De qualquer forma, é preciso continuar a buscar 

as perguntas, ao nosso posicionamento como educadores, à 
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nossa prática pedagógica, aos nossos objetivos, a fim de 

compreender mais profundamente as respostas que eles nos 

apresentam. E fundamental ainda, insistir no desafio, ar

riscando a aventura da esperan~a. 
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ANEXO 1 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

l)Tempo/Espac;o: 

hist6ria familiar/lugar de origem 
onde morou antes e agora 

2)Sociedade: 

como vê: a rua 
a casa 
a comunidade 

lazer/brincadeiras 
qual a imagem/idéia da cidade 

percepç~o da sociedade e dos grupos so
ciais 
como se auto-define e como se situa na 
sociedade 
DerceD~~o da" escola e do trabalho 
como percebe os educadores de rua e as 
institui~bes com que tem contato 
DerceD~~o da politica e da cidadania 

3)Violência: 

como a define 
como Gompreende: bandido 

policia 
malandro 
crime 
puniç~o 

bem x mal, certo x errado 
bandido x trabalhador 
bandido x patr~o, bandido x rico 
relaç~o com o poder e o dinheiro 

4)Cultura/Valores: 

heróis/mitos 
fantasias/ideais/sonhos 
expectativas 
possibilidades e realidade 
presente e futuro 
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