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"O desenvolvimento i um banquete com po~ 

cos conviaados~ embora seus resplendores enganem ~ 

e os pratos principais estão reservados às mand-íbu 

las estrangeiras. O B~asil tem j5 mais de cem mi 

Ih5es de habitantes~ e duplicar5 sua população an 

tes do fim do siaulo~ porim as f5bricas 

poupam mão-de-obra e o intacto latifúndio 

modernas 

também 

nega~ terra adentro~ traDalho. Uma criança em fa~ 

rapos contemp7,a~ c·om brilho no o 11zar~ o maior tú 

nel do mundo~ recém-inaugurado no Rio de Janeiro 

A criança em farrapos está orgulhosa do seu pais ~ 

e com razao~ porém ela i analfabeta e rouba para 

comer". (GALEANO~ Eduardo. in"As veias abertas da 

Ame~iaa Latina". p.266). 
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RESUMO 

Este trabalho partiu da questão do menor institucio 

nalizado e da constatação de que grande parte da população 

brasileira está à margem do processo econômico e cultural. 

Também a margem desse processo está o egresso da Fundação N~ 

cional do Bem Estar do Menor - FUNABEM, que se encont rava nu 

ma situação de menor carente, abandonado ou de conduta irre-

guIar, foi interno em instituição de amparo ao bem-estar e 

agora, após a institucionalização, encontra-se na mesma si-

tuação: abandonado à sua sorte. 

Desse modo, viu-se a necessidade de investigação das 

causas de existência de urna "população marginal" de egressos 

da FUNABEM, vivendo em condições de notória miserabilidade. 

urna ve z que foram insti tucionalizados por estarem abandonado~ 
,. 

de subsistência, estando aban e sem recursos mlnimos novamente 

donados ao a tingi rem a maioridade. 

Para entender o surgimento do menor abandonado e 

sua "carreira", dentro do contexto das populações carentes. 

buscou-se literatura pertinente, formando um conjunto teóri

co capaz de orientar a identificação e a compreensão do slE 

nificado de sua existência. 

A unidade metodológica do trabalho realizado, visan 

do melhor compreensão do tema abordado, teve o seguinte se-

guimento: 

- Na primeira parte, a Vlsao global sobre o egresso. 

processo de marginalização, institucionalização e 0 
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processo de desligamento. 

- Na segunda parte, a pesquisa e seus resultados. 

Na pesquisa, o estudo centralizou-se na Associaçio 

dos Ex-alunos de FUNABEM -- ASSEAF -- como principal ca.npo de 

investigaçio, muito embora outras fontes fossem 

com o objetivo de colher dados necessários. 

utilizadas 

A análise e interpretações dos resultados permitiram 

concluir que a situaçio dos egressos pode ser subdividida em 

tópicos que destacam visões específicas -- visio dos que cu~ 

dam do menor abandonado e do ex-aluno, visio do ex-aluno, Vl 

sao que é veiculada pela imprensa. 

A análise de conteúdo foi o procedimento usado para 

extrair essas diferentes visões. 

o resultado da pesquisa conclui que, apos o deslig~ 

mento da instituiçio, crescem os riscos de nio integraçio do 

egresso, porque se repete o processo de marginalizaçio acres 

centando-se exigências e pressões sociais mais críticas, da 

do o fat,o de serem "maiores", do ponto de vista jurídico. Do 

mesmo modo, demonstra que.as soluções, adotadas para fazer 

frente à problemática do menor abandonado -- no âmbito pol~ 

cial e assistencial -- têm sido ineficazes, o que se expli

ca principalmente pelo fato de essas soluções nao serem nem 

planejadas, nem executadas com base no conhecimento já exis

tente sobre as causas econômicas e sociais desta problemát~ 

ca. Mais do que soluções de controle jurídico-policial e de 

assistência governamental, sio necessárias mudanças radicais 



x 

e efetivas a nível de estrutura econômica e dos seus refle 

xos político-sociais em benefício das classes menos favoreci 

das. 
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Ce travail a eu comme point de départ la question 

du mineur institutionalizé et la constatation du fait qu' une 

grande part de la population brésilienne est mise en marge 

du processus économique et culturel. Aussi en marge de ce 

processus est celui qui sort de la Fondation National de 

Protection du Mineur (FUNABEM); ayaut été auparavant dan~wr 

si tuation de pri vation, d' abandonné ou de condui te irreguliere, 

il se rencontre maintenant, apres son internement, dans la 

meme situation: abandonné ã son sorte 

On a vu, ainsi, la nécessité de rechercher les cau-

ses de l'existence d'une "population marginale" d'individus 

sortis de la FUNABEM, vivant en conditions d'évidente misere, 

une fois qu'ils ont été internés en raison d'être abandonnés 

etdépourvus des moindres ressources pour leur subsistence. 

étaut pourtant une autre fois abandonnés, au moment ou ils 

atteignent leur majorité. 

Pour comprendre l'émergence du mineur abandonné et 

sa "carriere", dans le contexte des populations pauvres, on 

a cherché une bibliographie pertinente, en formant un ensem

ble théorique propre à orienter l'identification et la com

préhension du sens de son existence. 

L'unité méthodologique du travail réalizé, en vue 

d'une meilleure compréhension du theme abordé, a eu la se-

quence suivaute: 

- Daus la premiere partie, la vision globale sur 1 'in 
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dividu sorti des institutions d'appui au mineur, le 

processus de marginalization, l'internement et le 

processus de déliement. 

", 

- Daus la deuxiême partie, la recherche et ses resul-

tats. 

Pendant la recherche, l'Association des Ex-Elêves 

de la FUNABEM (ASSEAF) a été le centre des études, en taut 

que principal champ d'investigation, bien qu'on ait utilizé 

d'autres sources pour obtenir les données nécessaires. 

L'analyse et l'interpretation des résultats ont pe! 

mis de conclure que la situation de ceux qui sortent de la 

FUNABEM peut être subdivisée selon trois angles: la vision 

de ceux qui assistent le mineur abandonné et I 'ex-interne, la 

vision de l'ex-interne, la vision qui est divulguée par la 

presse. 

Le procédé employé pour élaborer ces différentes 

visions a été l'analyse de contenu. 

Le résultat de la recherche permet de conclure que. 

aprês le déliement de l'institution, augmentent les rIsques 

d'échec pour les tentatives d'integration du ex-interne, pa! 

ce que le processus de marginaliz ation se répéte ,. en s' aj ou-

taut des éxigences et pressions sociales plus critiques, par 

le fait qu'il est déjà majeur, au point de vue juridique. De 

la même façon, il est démontré que les solutions adoptées pour 

resondre la problématique du mineur abandonné -- dans le do 

maine policier et assistanciel -- ont été inefficaces, ce 

qui s'explique surtout du fait que ces solutions ne sont pas 
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projetées, ni executées avec l'embasement de la connaissance 

déjãexistente sur les causas économiques et sóciales de la 

meme probl€matique. En plus des solutions fondées sur le 

contrôle juridique-policier et de I 'assistance govemerrentale, 

on a besoin de changements radicales et effectifs au niveau 

de la structure économique et de ses reflets politique-soci~ 

les, au profits de classes mains favorisées. 



"Cenas brasileiras comuns:· famílias 
pobres, sem chances, repletas de 
filhos, desnutridas, sem acesso 
às riquezas nacionais, os pedintes 
nos banquetes dos privilegiados, 
grupos de menores nas ruas à pro
cura de alguma chance, meninos e 
meninas parceiros do mesmo abando 
no, da mesma violência, da mesma 
miséria a que estão relegados pe
lo sistema brasileiro( ... )" 

(Luppi, Carlos Alberto. Agora e 
na hora da nossa morte. são Pau
lo, Ed. Debates, 1981, p. 38) 
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INTRODUÇÃO 

Menor carente ou carenciado é "aquele que, em virtu 

de do não atendimento à suas necessidades básicas e da ausen 

cia ou incapacidade dos pais ou responsáveis, se encontra em 

situação de abandono total ou de fato, ou está sendo vitima 

de exploração". Menor autor de infração penal é "aquele q\le 

infringe as normas éticas ou juridicas das sociedades". ~Ie

nor em "situação irregular" é a expressão utilizada pelo Cá 

digo de Menores (Lei n 9 6.697, de 10.10.79), para caracteri

zar, de forma,ampla, o menor carente e o autor de infração 

penal, ou melhor, todo menor atingido pelo processo de marg~ 

nalização. 

Dados demográficos apontam que, em 1980, o Estado 

do Rio de Janeiro apresentava uma população de 11 milhões, 

300 mil, 665 habitantes; sendo que 92% concentrados em zona 

urbana. Dessa população, 4 milhões, 385 mil, 990 eram crian 

ças e adolescentes com menos de 19 anos, o que representava 

40,5% da população global. Nesse caso, podemos constatar que 

os problemas sociais, no Rio, refletem-se predominantemente 

na zona urbana e que, urbanas, portanto, deverão ser as soIu 

çoes vinculadas diretamente à população infantil e juvenil. 

O fato é que, em recente documento apresentado à C~ 

missão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados (Relat~ 

rio da Comissão Parlamentar de Inquérito), foi mostrada a si 

tuação real da criança e do adolescente brasileiros no contex 

to de uma sociedade que se caracteriza pela concentração ur-
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bana, pela distorção da distribuição de renda, pelo imenso 

"déficit" de escolaridade, pela precariedade do saneamento bá 

sico e dos equipamentos de saúde. São fatos reveladores de 

uma situação grave da sociedade brasileira e nao menos preo

cupantes em relação ao Rio de Janeiro. 

Os problemas de natureza sócio-econômica sao, na 

ma10r1a das vezes, os responsáveis-pela desagregação das fa

mílias, comprovando ser um dos principais fatores que ocasio 

nam o abandono de crianças. 

Aliados is car~ncias de recurso familiar, estão a 

ausenC1a de emprego, o desemprego, ou subemprego, que também 

são apontados corno causa primeira da situação de abandono m~ 

terial a que são relegadas as famílias e crianças. E por for 

ça desse abandono que, às vezes, ocorre a mendicância e o 

precoce ingresso do menor no mercado de trabalho, como forma 

de contribuir, com b seu salário, para reforçar o orçamento 

familiar. 

O problema de desemprego ganha dimensão especial na 

situação de crise pela qual passa o País, sendo, sobremodo, 

crítica para os jovens, cuja educação se realizou em institui 

ção de amparo ao meno r, ou que poss uem urna fo lha cri minaI, os 

quais sofrem desvantagem decisiva, quando se aliam antecede~ 

tes raciais ou étnicos e o problema do "estigma", ao procur~ 

rem firmar-se no mundo do trabalho. 

Jogados nesta situação geral de crise, os egressos 

da FUNABEM, pelas dificuldades de "arranjar" emprego e pelos 

aspectos negativos de sua imagem de estigmatizados, preocu-
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pam-se em "viver em família" para sobreviver. Desse modo, 

agrupam-se para resolver, de imediato, a questão de sobrevi-

vencla. Fundam "ghettos" embaixo de Dontes, viadutos etc., 

com esforço e com o objetivo de manter um "equilíbrio de so

brevivência" como uma família e no estilo da escola (insti

tuição em que vi veram), numa tentati va de colher todo tipo de 

informação necessárias ao novo "status" de vida e neutrali

zar as influências de impacto que desabam sobre as suas cabe 

ças de "abandonados à sorte". Assim, na insistência d~ sobre 

viverem, tentando incorporar-se à sociedade, a um sistema do 

qual não participam -- pelo contrário, é fonte de agressão 

mútua -- procuram conseguir uma inter-relação humana através 

da formação de camadas estranhas ao processo social. Segundo 

um ex-aluno (da Diretoria da Associação dos Ex-alunos da 

FUNABEM) , "existem varlOS "ghettos" de ex-alunos da FUNABBl 

em diversos pontos da Cidade. Esses "ghettos" estão locali

zados em "Quintino, na Cinelândia, na Rua Uruguaiana, no ca.!. 

çadão de Copacabana e na Central do Brasil, onde proliferam, 

além de egressos, dezenas de proxenetas, homossexuais (mas

culinos e femininos), traficantes e todas as faunas de margi. 

nais". Ele nega que tais "ghettos" sejam comunidades de ban 

didos, mas acha que "se essa situação nao tiver uma solução 

rápida, pode levá-los ao crime". 

Estudiosos empregam o termo "ghetto" para designar 

as favelas e os bairros proletários. Embora pareça indevido 

esse emprego, a in tenção é realçar a se gre gação econômica su!2. 

jacente à segregação espacial. O uso da expressão sugere ~ 

existência de "mundos sociais" apartados, sem integração, re 
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forçando assim o termo da "marginalidade". E os diagnósticos 

que são elaborados por varios setores, para compreender o p~ 

blema do menor, são unânimes em remetê-lo à situação grupais 

de marginalidades social. Urna marginalidade social urbana 

tendo por tras a problematica do sub-desenvolvimento, na 

medida em que esta implícita a "marginalidade econômica" e o 

efei~o para todo o social. 

Com essa visão, o presente estudo propoe-se conhe

cer a situação social do jovem egresso da FUNABEM, baseando

se em dados trazidos por ele mesmo no momento em que ocupa a 

posição de marginalizado na sociedade. A postura metodológ~ 

ca assumida pretende conhecer as ações e representações des

ses indivíduos, atrav~s de entrevistas na Associação de Ex

alunos da FUNABEM (ASSEAF). Privilegia-se a questão das es

tratégias de sobrevivência e das formas de relacionamento que 

marcam o cotidiano destes ex-alunos, buscando-se explorar f~ 

tores determinantes deste estilo de vida, ou seja, fatores 

explicativos e componentes de conduta social. 

Esta pesquisa procurara ampliar meios de compreen

sao acerca do marginalizado -- aquele que sofre a mesma sor 

te, quer seja no âmbito familiar, na rua ou nas instituições 

que o assistem e/ou o reprimem. Procura-se apreender o signl 

ficado de suas açoes e representações no contexto global de 

suas vidas, a partir daquelas que se expressam na condição 

de ex-interno da FUNABEM, nas relações que estabelecem com o 

meio que o cerca. 

A experiência do internamento e um momento especial 
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da vida do ex-aluno. E nesta fase que se realiza o desenvol 

vimento da identidade, durante o processo de socialização p~ 

10 qual o ex-aluno passa no imbito institucional da FUNABEM. 

Deve-se ter em mente que a socialização não é pro

cesso simples; requer determinados procedimentos sociais, p~ 

los quais o indivíduo sofre e impõe suas exigências. As fun 

ções e o papel do social estão ligados a essas exigências e 

aos procedimentos de relação e interação. O grau em que o in 

divíduo se funde com as exigências, as normas de conduta da 

sociedade e o grau em que assimila ou rechaça as tradições e 

padrões vigentes dependem do nível de desenvolvimento da pr~ 

pria sociedade. 



"850 meninos completamente descom 
promissados com o meio social. lã 
zem o que querem. Para eles 3 ne 
nhum conceito vale. O que lhes 
importa é andar soltos pela rua 3 

na praia3 zonas coêmias 3 e qua:
quer regulamento para eles 3 seja 
horario de estud0 3 trabalh0 3 de 
alimentaç50 ou de dormir 3 é rep~ 
diado{ ... )·'. 

Ma ri o Gur ge 1, Pre s i dente do IESBEM 
In.: Jornal liA GAZETA" - Vitõria
ES, Domingo, 10 de março de 1985. 



PARTE I 

VISÃO GLOBAL SOBRE O EGRESSO 

SUA ORIGEM E SEU DESTINO 

1. ESTUDO SOBRE O MENOR 

Os estudos ja feitos sobre os menores sao unanlmes 

em apontar que "são marginalizados socialmente" e oriundos 

de famílias com baixa renda ou, geralmente, desorganizadas. 

Os motivos que conduzem ao seu internamento em instituições 

são: abandono, dissolução da família, orfandade, alcoolismo, 

doenças, crises econômicas etc. - motivos que podem conduzi 

los ã marginalização e, muitas vezes, a comportamentos "anti 

sociais". 

A problematica do menor ê tema controvertido. Conce 

be-se a sua institucionalização como sendo a estrutura bisi

ca oficial para reeduca-lo e reintegra-lo na sociedade. No 

entanto, as situações e perturbações pelas quais a institu

cio~alização faz o menor passar são enfocadas por vários es 

tudiosos, evidenciando problemas de vivência, de identidade, 

de aceitação e de revolta no processo de interação. 

Para outros o problema do menor institucionalizado 

está inserido nas condições de existência marginal e na pro

blemática do sistema capitalista de produção. Referem-se não 

só ã institucionalização, mas também às questões do trabalho 

em que sobrevivem determinadas populações, nas condições de 



exist~ncia carente, fazendo parte integrante desse nosso eon 

tingente populacional. Sua marginalidade explica-se por nao 

estarem inseridos produtivamente no mercado de trabalho; es

tão excluídos dos beneficios do pretendido processo de mudan 

ça social. 

Na colocação desses estudiosos, que fundamentam os 

concei tos de "populações marginais", afi rma-se que esses con 

tingentes constituem uma massa marginal com relação ao merc~ 

do de trabalho e a maioria de desocupados. Assim, pela bai

xa capacidade de absorção no mercado de trabalho e miserabi-

lidade, abrigam-se numa população sobrante, reintroduzindo 

uma categoria de massa marginal a um nível ainda mais baixo 

-- a da mendicância. 

Por vários motivos, esta população, com suas famÍ

lias, encontra-se numa situação de pauperização -- condições 

hahitacionais precárias, deficiências de alimentação, altos 

índices de doenças, baixo nível de inst rução - o que resul

ta em grande nfimero de ocupações sem estabili.dade e de baixa 

renda, acarretando ainda o problema do prematuro ingresso do 

menor no mercado de trabalho e a mendicância. Por outro la

do, o problema da migração rural vaI agravando também as con 

dições de vida. Passam as pessoas a buscar, na cidade gran

de, uma melhoria das baixas condições de vida que experimen

tavam na zona rural. 

Entretanto, na cidade, vao engrossar uma força de 

trabalho numerosa, com baixa ou nenhuma qualificação que, da 

da a sua necessidade de trabalhar para sobreviver, está ec 
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permanente disponibilidade para qualquer tipo de serviço. 

Na verdade, muito se tem discutido sobre a questão 

da marginalidade e o problema do menor carente e abandonado, 

porém poucos estudos preocupam-se com as condições e modos 

de combater as causas, o que permitiria equacionar tão com

plexa problemática. 

Desde 1980, o problema do menor abandonado, concomi 

tantemente ao processo de marginalização da classe trabalha

dora, ganhou espaço -- embora nem sempre favorável a seus in 

teresses -- nas denúncias jornalísticas (falsas ou não) sobre 

o aumento da criminalidade, sobre as práticas institucionais 

da políticas do "bem-estar dos menores", e nas denúncias fei 

tas pelo próprio menor através de seus atos considerados "an 

ti-sociais" . 

Estudar a reintegração do ex-menor é considerar tam 

bém esses mecanismos aparentemente anti-sociais. 

Pela abordagem de Quijano (1978), "a perspectiva hi~ 

tárica-estrutural parte do princípio de que o modo fundamen

tal de integração aos diversos setores que constituem a so

.ciedade ê conflitivo e descontínuo. Cad4 elemento que cons

titui a estrutura da sociedade encontra sua explicação no con 

junto de circunstâncias históricas, necessárias e efetivas, 

que determinaram sua incorporação ao conjunto de 

ras (. .. )" (p. 31). 

estrutu-

Schuhly (1981), em seu estudo, examina a adequação 

dos conceitos e teorias utilizados na análise do desenvolvi

mento social, em particular. com refer~ncia aos problemas de 



1 1 

marginalidade e da integração. Esses conceitos devem ser ~orn 

preendidos no contexto das teorias de desenvolvimento que vem 

orientando a política social desde os anos 50. No entanto, 

a contribuição sociológica deste estudo não está na análise 

de tais conceitos teóricos e diz: "a marginalidade e a inte

gração não são problemas acadêmicos em um mundo onde a marg~_ 

nalidade é um processo contínuo que afetará cada vez maIS as 

massas em processo de urbanização, frustando sua luta pela 

sobrevivência" Cp. 13). A pretensão do estudo é examInar os 

processos de marginalização e integração da maneira como são 

compreendidos pelas próprias pessoas em vários níveis, na lu 

ta que travam por melhores condições e explicar, a partir de~ 

sa perspectiva, os conceitos de marginalidade e integração. 

Diz ainda: "num sentido social, integração significa uma con 

centração de todos os membros da sociedade para um projeto 

comum. Em uma escala social, a integração refere-se a uma 

ação total que contribui para atrair a população marginaliz~ 

da à principal corrente social. Princi,palmente em países s~ 

desenvolvidos como o Brasil, existem enormes contingentes da 

população que vivem ã margem do processo de desenvolvimento, 

sem as condições necessárias para superar sua própria margi 

nalidade. Integrar significa criar mecanismos concretos que 

permitam a todos ter acesso aos órgãos conscientes e respon

sáveis pelo desenvolvimento, tirando proveito legal de suas 

vantagens. O conceito de integração no contexto brasileiro 

implica uma ênfase na diversificação de classe e é basicamen 

te dirigido contra a miséria, a pobreza e a marginalidade" 

Cp. 13). 
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Já Ferreira (1977) comenta a marginalização no con 

texto social do menor, e fala sobre "( ... ) o consenso de que 

a marginalização do menor g um problema específico, é estabe 

lecido muito menos em função do pauperismo a que esta popul~ 

ção tem estado submetida e muito mais em função da intranqU~ 

lidade e preocupação que manifestações de parcelas dela vie

ram a provocar. Logo, foi a delinqU€ncia de menores margin! 

lizados e não sua marginalização que os evidenciou (p. 49). 

Comenta ainda: "ao estudarmos valores e expectativas dos me

nores marginalizados em São Paulo, temos de colocar que: 

- em primeiro lugar, estes menores têm incomodado e 

preocupado sempre que, individualmente ou em ban

dos, assumem atos de delinqU€ncia aos quais sao 

atribui dos uma freqUencia e violência que pertur

bam a ordem estabelecida; 

- em' segundo, que ê impossivel, com os registros e 

dados oficiais, aquilatar o grau de freqUência e 

violência desses atos e, principalmente, a quant! 

dade e características dos menores infratores da

do o uso generalizado de pressuposto de que todo 

pobre é intrinsecamente delinqUente; 

- e, finalmente, que o enfoque da problemática do 

menor deve considerar a questão da delinqUência c~ 

mo passível de análise apenas depois de tratar da 

questão da marginalização da qual ela é decorren

t e ti CP. 5 9) • 

Com Violante (1981), em "O dilema do decente malan-
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dro: um estudo sobre a identidade do menor institucionaliza-

do", tem-se urna visão do menor sob outro ângulo. Procura 

ver o menor enquanto indivíduo e um ser independente da ins

tituição. Do mesmo modo, ve a FEBEM/São Paulo como realida 

de objetiva, existindo independentemente do menor e num 

determinado momento hist6rico. 

Analisa os menores classificados como abandonados, 

assistidos e infratores. Focaliza as condições de vida des

ses menores marginalizados, marcados pelo estado de abandono, 

devido i precariedade material e afetiva, que os caracteriza. 

Vê, também, o menor interno em unidade destinada ao 

chamado "menor infrator", a política de ação e estrutura da 

FEBEM em função da "'prevenção da marginalidade I dos 'margi

nalizados' e 'correção dos marginais'''. 

o estudo mostra a compreensão do menor/FEBEM enqua~ 

to se submete i ordem institucional, sua vida ao receber o 

"'status' de interno", sofrendo a ação institucional. Confere 

certa especificidade a cada sujeito na interrelação de algtms 

fatores, dentre os quais: a ação familiar, a institucionali

zaçao, a ação policial e as ações do próprio menor sob deter 

minadas circunstâncias de sua vida. 

Já a pesquisa de Raeta (1980) permite a organização 

do conhecimento comum a respeito do menor interno e em part~ 

cular da instituição. Transmite informações que servem como 

suporte para uma ação institucional programática, na medida 

em que visa a melhorar os "padrões de competência e 

ci a" . 

eficá-



A contribuição desse trabalho, quando mostra a ins 

titucionalização, ~ abrir caminho para estudos complementa

res, permitindo o conhecimento da realidade de procedimento 

do menor enquanto interno. Faz uma abordagem ao chamado "com 

portamento anti-social" e relaciona-o ao contexto social no 

qual emerge. Descarta,desse modo, do campo da análise, o me 

nor na sociedade. Focaliza as instituições de amparo ao me 

nor, fazendo a crítica ao apontar o modo de realidade social 

da qual o menor faz parte e contribui para tornar claro o fe 

n6meno da delinqU~ncia social. 

Valiosa ajuda para a compreensao do ex-aluno que so 

brevive às situações de marginalidade socio-econ6mica 

pesquisa de Angela Campos (1982). Trata-se de uma 

e a 

análise 

das ações e representações de adolescentes e jovens internos 

em instituições de amparo ao menor e do tipo de inserção ma~ 

ginal no mercado de trabalho -- principalmente os que passa

ram pela estrutura da educação formal e profissional nessas 

instituições. 

Explica diferentes maneiras de ver e definir carac 

terísticas de marginalidade social, ná perspectiva das teori 

as sociológicas e psicológicas. Uma vez que a sociedade é 

. uma unidade complexa, formada por uma grande variedade de ele 

mentos atuantes de uma classe sobre outras classes, configu

ra-se um sistema de forças em desequilíbrio e conflito. 

O estudo delineou os objetivos de verificar, no dis 

curso dos menores, a representação da realidade que os cerca, 

quais os sentImentos que experimentam, o que fazem, numa po~ 

tura metodológica de "conhecer as ações e representações dos 
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menores at ravés de sua própria voz". 

A mencionada pesquisa possibilitou i autora do pre

sente trabalho, pela participação que teve corno estagiária e 

pela abordagem metodológica i problemática, a utilização de 

subsídios e a compreensão acerca do menor e da instituciona

lização, bem coroo motivou a realização dessa dissertação. O 

conhecimento adquirido aponta, ainda, de forma generalizada, 

os estereótipos sociais delineados para os jovens, em espe

cial, os marginalizados, que são caracterizados corno indole~ 

tes perante o trabalho e o estudo, passivos diante da parti

cipação cultural, social e política, sendo, desse modo, fa

cilmente estimuliveis para conduzir-se anti-socialmente e 

assumir uma atividade criminosa. 

Levando em conta essas várias abordagens, a presen

te pesquisa procurou remeter a crlança, o jovem ao quadro g~ 

ral da marginalidade social, ao mesmo tempo em que buscou, j~ 

to ao próprio jovem, resposta sobre sua exist~ncia neste con 

texto. Afinal, quem é o menor marginalizado? Quais sao os 

seus anseios? Como "recuperá-lo" e em que direção? Como 

age, reage, explica sua situação quando institucionalizado?E 

como resolve o problema da pós-institucionalização? 

Deve-se ressaltar que o prohlema do pauperismo cons 

titui-se na condição mais fundamental da vida do menor marg~ 

nalizado e continua assim para a maioria dos jovens que fo

ram submetidos a uma educação em instituição. Por isso, e 

necessário ter sempre em mente fatores amplos, o que neste 

estudo é tentado, vindo, desta preocupaçao, a sua importân

cia, na medida do seu alcance para a compreensão global da 
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marginalidade e para a anilise de problemas potenciais int~r 

relacionados - carência $'ocial, economlca e a reintegração 

social do egresso de instituição de amparo ao menor carente. 

Esta posição da pesquisa alia-se a outra nreocupaçao, no se~ 

tido de conhecer a forma de ser e pensar desses sujeitos, o 

modo como compreendem a realidade que os cerca, o que dese

jam, como agem para obter o desejado a partir de sua Vlven

cia e visão-de-mundo. 



"2 uma cena que n~o tem nada de 
incomum: uma criança de favela, 
com pais que ganham apenas o su
ficiente vara não mOr'rer de f'e
me. Mal ves tida, _ma l alimen ta
da, s em condi çõe s de es tudar, sem 
futuro. Não é dificil adivinhar' 
o ~ue espera uma criança como es 
ta: miséria e até marginalida~ 
de • .. ~, 

(Belo Horizonte, MG 
tão para Crianças) 

Fundo Cris 
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2. O PROCESSO DE MARGINALIZAÇÃO E INSTITUCIONALTZAÇAO 

Es tudar o egres.so da FUNABEM, no con texto da reali 

dade brasileira, exige inter-relacionar uma sêrie de ângulos 

de visão, trazendo, sucessivamente, para a análise, questões 

econômicas, sociológicas e psicológicas. 

Tenta-se, aqui, fazer com que esta análise multili

near vá levando a uma apToximação cada vez mais direta ao te 

ma centTal da dissertação -- o processo de TeintegTação do 

ex-aluno da FUNABEM à sociedade -- paTtindo das origens mais 

básicas e antigas da problemática de vida do ex-aluno (causas 

econômicas), paTa a análise de fatoTes dinâmicos que pTodu

zem as populações uTbanas a que pertence o ex-aluno (causas 

sociais), chegando a Tessal taT o refoTço insti tucional à mar 

ginalização desse indivíduo, pela imposição do estigma e ou

tTas marcas vivenciais (fatores psicossociais) e terminando 

pOT situar o lugaT concreto (FUNABEM) onde. em um tempo mais 

prôximo, esse ex-aluno viveu a carreira de "interno" para a 

qual foi "destinado" e da qual, quando esta pesquisa o encon 

trou, tinha-se sepaTado, voltando ao seu antigo "lugar sócio 

econômico". 

2.1 - Estrutura econômica e marginalização 

Parte-se do reconhecimento de que os ex-alunos a se 

rem estudados identificam-se às chamadas "populações caren

tes", por estarem, em sua maioria, inseridos na situação de 



pauperização (condições habitacionais prec~rias, dificuldades 

em se alimentar, dificuldade de ocupação no mercado de trab~ 

lho e baixo nível de instrução), significativa a simples cons 

tatação de que vivem em condições de miserabilidade. 

Não se tenta, aquI, uma revisão de todas as posi

ções te6ricas existentes sobre o problema do menor; basta

nos, para justificar a posição por n6s assumida, recapitular 

conceitos sociol6gicos, psico16gicos e psicossociais, tais 

como, os de identidade, personalidade, carência afetiva, e 

algumas teorias sociais conhecidas sobre o problema. 

Para compreender essas populações e os indivíduos 

que as formam, um estudo, como o presente, cuja linha metodo 

16gica foi recorrer a uma investigação de campo sobre ex-alu 

no e a análise sobre o menor carente, poderia encontrar sub 

sídios e escolher um certo número de estratégias te6ricas, 

que permitisse definir a ideologia da FUNABEM como institui

ção, den tio da sociedade civil. Desempenhando, de forro mais 

direta, a função de reproduzir a força de trabalho e as rela 

ções de produção, mobilizando, por isso, ideologia de educa

ção profissionalizante como forma de ascensão social e de de 

mocra tização de oportunidad.es na sociedade; ou se j a, como um 

conjunto de idéias, representações e valores que 

uma função de coesão social. 

preencham 

Diria Gramsci (1979): "em benefício da classe domi-

nante, o trabalho poderia limitar-se a usar técnicas empíri

cas ortodoxas (questionários padronizados, entrevistas indi 

viduais, análises de conteúdo, etc.) para medir. por exemplo, 

o maior ou menor grau de absorção desses valores por partes 
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dos alunos, diferenciando-os por classes sociais". Optamos 

por outro caminho: não consideramos a ideologia da institui 

çao, mas uma grade epistemológica - um conjunto de idéias 

estruturadas que condicionam a capacidade de estabelecer co 

nexões, de utilizar categorias lógicas, de encontrar determi 

nações generalizadas sobre o comportamento dos ex-alunos no 

contexto da sociedade. 

Mais recentemente, muitos estudos brasileiros têm 

sido fei tos com a perspectiva de que a sociedade, tentando s~ 

luções para o menor, deve recolocar tal problema sob o ângu-

lo das questões sociais mais amplas ou seja, exigindo-se 

não "uma recuperação" do menor, mas um compromisso social com 

este de quem nao é justo exigir. 

O ponto de partida dessa dissertação é o pressupos

to de que a questão do menor institucionalizado coloca-se a 

parti r da constatação de que grande faixa da população brasileira e s

tá ã margem do processo-econômico e cultural. À margem desse 

processo, de fato, está o egresso da FUNABEM, que se encontra 

va numa situação de carente, abandonado e de conduta irreg~ 

lar, foi interno em instituição de amparo ao bem-estar do me 

nor por esse motivo e, agora, após a institucionalização, en 

con t ra-se na mesma situação: "abandonado ã sua sorte". Po

bre, sem dinheiro, sem família, sem um diploma que tenha aI 

gum valor, acaba em subemprego ou sem emprego, e muitas ve

zes cai efetivamente na marginalidade. Rejeitado pela soci~ 

dade, com problemas de identidade, enfrentando sérios obstá

culos para ohter colocação no mercado de trabalho, o egresso 

sofre ainda a marca que a institucionalização lhe conferiu 



21 

- o personagem "anti-s.ocial" e o estigma de "ex-aluno da 

FUNABEM". 

Viu-se a necessidade de investigar as causas da exis 

tência de uma "população marginal" de egressos de FUNABEM, 

vivendo em condições de not6ria miserabilidade, uma vez que 

foram intitucionalizados por estarem abandonados ou por nao 

terem recursos mínimos de subsistência e, no entanto, agora, 

ao atingir a maioridade, estão novamente abandonados, e o 

-que e pior, agora respondem pelos seus atos. 

Essa constatação faz com que se volte a atenção pa-

ra o panorama econômico que caracteriza o País e parece rel~ 

vante para a explicação do referido problema. Analisando es 

se panorama, destacam-se conceituações sobre fatores econômi 

cos responsáveis pelos fenômenos de marginalização. 

Cumpre ressaltar a caracterização de Quijano (1971) 

sobre diferentes setores da atividade econômica, vistos como 

frutos de uma mesmadinãmica estrutural da economia. O pon

to de vista dessa caracterização é a dinâmica global da so-

ciedade que reúne modalidades de produção diversas. De um 

lado, estariam os setores apoiados em tecnologia complexas, 

altos índices de produtividade e crescente controle de merca 

do. Opondo-se a este núcleo hegemônico, o "amplo e deprimi

do pólo marginal da economia" que se localiza no nível mais 

baixo dos diversos setores da atividade econômica e onde se 

refugia a mão-de-obra não incorporada pelo pólo hegemônico 

que, por isso mesmo, é denominada 'mão-de-obra marginaliza-

ela'" (p. 17). 
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Contudo, se, de um lado, as interpretações de Qujj~ 

no apresentam como saldo positivo a colocação do processo de 

acumulação como gerador da "mão-de-obra marginal"; de outro 

lado, mostram certa imprecisão, tanto ao englobarem cOJOO "Iffi~ 

ginal" categorias sociais distintas, como por não esclarece-

rem o modo pelo qual esta dinâmica estrutural combina setores 

econômicos diferentes quando considerado o seu grau de desen 

volvimento. 

Outro enfoque, dentro do processo do capitalismo, e 

o de José Nun (1969). que retoma as noções de "superpopula-

çao relativa". e "exército indus:trial de reserva" utilizadas 

por Marx, no desenvolvimento de sua análise do processo de 

acumulação, concluindo sobre a necessidade de estabelecer 

uma di ferenç a, dis ti nguindo o conce i to de "mas sa marginal". O 

ponto básico dessa distinção está na idéia de que parte da 

população excedente não tem mais a função de "exército indus 

trial de rese rva", sendo irre levan te para e fei to da - -proprla 

acumulação de capital. A "massa marginal" seria, pois, o ex 

cedente do "exército de reserva". 

Considera o autor que "o modo de produção capi tali~ 

ta se transformou a tal ponto que a 'superpopulação relati-

va' se tornou 'excessiva' não apresentando mais na sua tota-

lidade os efeitos claramente positivos sobre o sistema capi-

talista". A conclusão de Nun é que, mesmo que o problema 

exista nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, nes 

tes últimos "o capitalismo trava, muito mais que em outros, 

o crescimento equilibrado das forças produtivas" por serem 

essas formações econômicas subdesenvolvidas caracterizadas 

por 'um desenvolvimento capitalista desigual' e dependente 
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que, combinando diversos processo de acumulação no contexto 

de um estancamento crônico, gera urna superpopulação relativa 

à forma de produção hegemônica que atua, em parte, corno urna 

massa marginal" (p. 11 e 26). 

Dentro do modelo economico brasileiro, as empresas 

(geradores de produção e emprego) estão entrando em entropia, 

em processo de desgaste, de descapitalização, com medo e im-

possibilidade de investimentos, já que a produção de bens e 

serviços está em crise de consumo. Portanto, a oferta de em 

prego diminui na proporção em que a crise se espalha em ter 

mos de riscos, indecisões e reservas de aplicações. 

Por outro lado, num modelo capitalista, cujo resul-

ta do é a exploração do homem através de capital aplicado p~ 

ra triplicar lucros, a qualquer custo e a qualquer sacrifí-

cio, o poder econômico brasileiro está enfrentando, a cada 

ano, a decadência e a desestruturação das classes e da famí-

lia em particular. Os sintomas de um mal mais grave, de uma 

lesão insuportável, vêm sendo notados na sociedade brasilei

ra de hoje. Com a desproporcionalidade entre o salário e 

custos de casa própria, prestações, educação, roupas, alime~ 

tação, lazer, saúde e higiene, o homem comum tende a ser um 

revolucionário em potencial, um guerrilheiro urbano e um ani 

mal acuado, frente aos desafios, cada vez maiores, da sobre-

vivência diária. 

Sobre a conveniência de usar forças de trabalho das 

mais baratas do mundo e a imensa marginalização dos trabalha 

dores que o sistema lança, diz Galeano (1982): "O subemprego 

rural tornou-se subemprego urbano. Crescem a burocracia e 
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as populações marginais, aonde vão parar, sorvedouro sem fun 

do, os homens despojados de direito do trabalho. As fábri-

cas não oferecem refúgio à mão-de-obra excedente, porem a 

existência deste vasto exército de reserva, sempre disponí-

vel, permite pagar salários quinze ou vinte vezes mais bai-

xos do que os que ganham os operários norte-americanos ou 

alemães. Os salários podem continuar sendo baixos ainda que 

aumente a produtividade, e a produtividade aumenta às custas 

da diminuição da mão-de-obra. A industrialização 'sateliti-

zada' tem um caráter excludente: as massas muI tiplicam-se num 

ritmo vertiginoso, nesta região que ostenta o mais alto índi 

ce de crescimento demográfico do planeta, porém o desenvolvi 

mento do capitalismo dependente -- uma viagem com mais 
~ 

nau-

fragos do que navegantes -- marginaliza muito mais gente do 

que é capaz de integrar" CP. 267). 

Os indivíduos, com a decadência das profissões, p~ 

10 aumento excessivo de profissionais em relação às oportun~ 

dades de emprego, deixam de seguir sua vocaçao e abraçam to-

do tipo de atividades que lhes permita sustentar a família, 

acei tando ofertas de trabalho rotativo ou temporário, sofre~ 

do apenas crises de ocupação. Profissões não definidas, bis 

cateiros, atividades temporárias, na maioria das vezes sem 

registro em carteira profissional é uma constante na vida des 

ses indivíduos. A luta, dentro da guerra pela sobrevivência, 

para garantia de um espaço vital na sociedade capitalista, 

tende a ser cada vez mais cruel, desumana e ferrenha, uma 

vez que estão em jogo as leis dos instintos para combater a 

fome e a miséria totais. Assim ê a vida do brasileiro em lu 
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ta contra o meio adverso e o sistema que o explora e o conde 

na. Com esperança e com realismo. trans formado em animal 
~ 

a 

cata de alimento, ele perde as forças e a lucidez, sendo ma-

nipulado por interesses escusos (de governantes, políticos, 

religiosos, empresas e oportunistas). 

o poeta Manoel Bandeira fala dos efeitos dessa situa 

çao, no seu livro "Estrela da vida inteira". Retrata de ma-

neira cruel, porém muito verdadeira, o que é a luta das pe?, 

soas para sobreviverem: 

"Vi ontem um bicho 

Na imundicie do pátio 

Catando comida entre os detritos 

Quando.achava alguma co~sa 

não examinava nem cheirava 

Engolia com voracidade 

o bicho nao era cão, não era um gato, 

Não era um rato 

O bicho, meu Deus, era um homem". 

- ... Na realidade, saques, assaltos, agressões e SUl Cl-

dios, em decorrência de desemprego, miséria absoluta, deses-

perança e fome dos familiares, entre outros fatores sociais, 

econômicos e políticos, transformam o momento nacional, de 

transição inevitivel, em dramas humanos decretados por um mo 

delo político e econômico desumano, sem perspectivas a curto 

e médio prazo. 



2.2 - Dinâmica social e marginalização 

Fruto de uma sociedade capitalista e selvagem, ente 

materialista, o homem (com sua família) aprende a viver atra 

vês de valores em formas de escapismo. A opção, final e dr~ 

tica, passa a ser a violência, na proporção crescente em que, 

também, é violentado pelos próprios homens e pelo sistema de 

vida. 

Na teoria da marginalidade dominou a reflexão socio 

lógica da América Latina de hoje sobre ess.e quadro assusta

dor. A discussão versa sobre as características especificas 

do mercado de trabalho criado pelo capitalismo dependente, 

as condições de reprodução de mão-de-obra explorada e as ca 

racteristicas da industrialização e urbanização do 3 9 mundo. 

Entretanto, esse esforço que demarca uma nova pro

blemática teórica, não trouxe consigo um empenho correspon

dente nas pesquisas de campo e "surveys" que procurassem es 

clarecer as condições de vida da população que foi definida 

como marginal. Teoricamente se apontava para as dificulda

des do desenvolvimento econ5mico e se sublinhava a necessida 

de de esmiuçar as condições de vida por ele criadas. 

Têm aparecido, porém. alguns trabalhos que procur3~ 

sair das análises estatísticas correntes e mostram uma preo

cupação com técnicas mais qualitativas. Essas contribuições 

nao foram muito além da descrição da pobreza urbana, ainda 

que tenham justificado seu valor ao denunciá-la. 

Começou-se a colher frutos dentro desse marco teóri 

co, quando algumas investigações trouxeram i luz dados que 



obrigavam uma maior reflexão. 

o trabalho de Lúcio Kowarick (1977) procurou limi

tar e situar o problema da pobreza investigando a fundo suas 

formas de perpetuação. Do mesmo modo Janice Perlman (1977), 

com os "mitos da marginalidade", procurou demonstrar as ex

plicações aceitas sobre a perpetuação das favelas cariocas. 

Para SchUhly (1981), a marginalidade e um problema 

com inúmeros aspectos e cuja causa lhe parece ser a ausenCla 

de motivação cultural, psicológica e social. Ainda que cer 

tos grupos periféricos, tal corno, a massa de migrantes nas 

favelas das grandes cidades brasileiras, possam ser conside

rados marginais, do ponto de vista meramente econômico; do 

ponto de vista da motivação psico-social, pelo contririo, ji 

estão integrados na maioria dos casos, no contexto global da 

vida moderna brasileira. 

Assim, o autor pretende demonstrar que o desenvol

vimento econômico sem desenvolvimento motivacional concomi

tante ou mtecedente é quase impossível. E, também, que as 

massas dos marginalizados nas favelas, antes de serem consi

deradas sob o aspecto do desenvolvimento econômico, deveriam 

ser analisadas do ponto de vista do desenvolvimento cultural 

psicológico-social. E acrescenta: "Antes de discutir a for

ma corno foi organizada a pesquisa, e necessário mostrar de 

que modo o modelo sócio-econômico de desenvolvimento das Na

ções Unidas e de outros órgãos internacionais foi aplicado 

ao estudo da marginalidade e integração no processo de migr~ 

çao e urbani zação no Brasil". OI ( ••• ) o modelo sócio-econômi 

co de desenvolvimento foi aplicado em muitos países em vias 



de desenvolvimento, tanto no campo do desenvolvimento econo 

mico quanto do social. No entanto, o termo 'econômico' deve 

ser tomado em seu sentido mais amplo para incluir setores da 

vida nacional e internacional tais como indGstria, agricult~ 

ra, com6rcio, sistema bancirio, medi.cina, educação, programa 

de habitação e bem-estar social, saneamento etc. O termo 

., social' também deve ser compreendido de forma a incluir o 

desenvolvimento político, o desenvolvimento de relações de 

trabalho, problemas populacionais, problemas de migração e 

urbanização, nutrição, emprego, readaptação de pessoas defi

cientes, crime e delinqUência, serviços de proteção social, 

de desenvolvimento da comunidade etc." Cp. 45). 

Entre os problemas que Sch.Uhly inclui como ques

da tões "sociais", destacam-se aqueles que estão na origem 

formação das populações marginais urbanas. E essa também 3 

origem do menor abandonado, que será institucionalizado e, 

finalmente, ex-aluno da FUNABEM. Tudo começa exatamente na 

falta de recursos da família que migra para a cidade grande 

e não tem o que comer e muito menos possibilidade de mandar 

os filhos a escola. 

O vertiginoso crescimento de cidades grandes consti 

tui um caso específico do processo que se desenrola de urba

nização e que vem sendo provocado, em grande parte, pela ml 

graçao rural-urbana. 

Tal processo é acompanhado pela formação de um ver

dadei ro "cin turão de pob re za" em torno das principais ci da

d~s do País, manifestando-se pelo aparecimento de favelas, 



cortiços e outras formas de grupamentos populacionais. 

Essa situação provoca a formação de um sistema de 

vida onde a "qualidade das características sociais" é péssi-

ma. Com essa população de migrantes para a cidade, aumenta 

a freqUência de analfabetos e desqualificados profissional-

mente, que, com o correr dos anos, vem em detrimento dos ml 

grantes com alguma educação. B lógico que os migrantes me-

lhor preparados do ponto de vista educacional sao os prime~ 

ros a abandonar o seu local de origem quando a situação eco-

nômica se deterioriza e, nesse sentido, ocorre também uma 

transferência indireta de capital. Mas o persistente empo

brecimento do meio rural afeta o nível educacional dos que 

aí vi vem de forma a gerar aI tos índices de anal fabetismo, tan 

to no meio rural como no urbano. 

Desses migrantes que se dirigem para uma cidade ~ 

de, a maioria absoluta é pobre. Os motivos comuns da migr~ 

çao podem ser encontrados na precariedade da vida rural bra

sileira e na atração exercida pelas cidades grandes. 

Se gundo An toni o Jordão Neto (1968), t rês fatores pTl~ 

cipais do meio rural explicariam esses deslocamentos hwrnmos: 

4-

"a) o regime de ocuraçao da terra vigente no paIs: 

b) a ocorrência de perturbações mais ou menos inte~ 

mi tentes, por causas naturais, das ati vidades eco 

nômicas e das condições de vida em certas regi-

oes; e 

c) o alto índice de crescimento vegetativo da popu-

lação brasileira" Cp . .;.lE ). 



Esses fatores, somados a outros menos expressl YOS. 

forçam os moradores da zona rural (principalmente os não pr~ 

prietários) a abandonarem o campo em demanda da cidade, onde 

esperam encontrar melhores condições de vida. Os autores, 

que recentemente t~m tratado do assunto, afirmam que o regi

me de posse da terra é, talvez, causa fundamental das migra

çoes, assinalando que os diversos levantamentos realizados 

no Brasil t€m mostrado que a ter~a é mal distribuída, concen 

trando-se nas mãos de minorias, que exploram a grande massa 

dos não-proprietirios. 

As baixas condições de vida geradas pela exploração 

dos proprietários e as dificuldades rurais, levam grande pa~ 

te da população a deixar o campo. Soma-se à má distribuição 

o mau uso da terra, o que gera uma baixa produtividade com 

reflexos imediatos no setor social. 

Relativamente aos deslocamentos motivados por cau

St.5;naturais, a tendência dos especialistas é negar que te

nham, tais causas (estiagem, principalmente), a importância 

que se lhes atribuía há algum tempo atrás. Colocando tais 

motivos como secundirios, os autores argumentam que são as 

estruturas patrimoniais de certas regiões do país, e não as 

secas, que levam os camponeses a emigrar. 

Existe uma tendência de crescimento vegetativo que, 

cada vez mais, exerce pressao demográfica em certas regiões 

que coincidem ser justamente as mais subdesenvolvidas. A 

população transborda para outras regiões à cata de melhores 

recursos. 
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~u de co 

Ionização, exploração e/ou aculturação. 

Estudar o "menor abandonado", em relaç30 a esse pr~_ 

cesso, e estudar um de seus efeitos. 

As estatísticas mostram um número assustador de m('

nores abandonados. O que rcpresentari essa situação daqui a 

10 anos? As conseqUências são as mais funestas que se pos

sam im~glnar. A preuc:upaçãc passá para a educação. A cs,~~c

la ê direito da criança, mas lamentavelmente estas crianças 

são totalmente desrespeitadas nos seus direitos mais elemen

tares, que são o de alimentar, morar, dormir, estudar, la

zer e pensar. 

A questão está na melhoria das condições de vida. 

ou seja, e urgente uma politica econ6mica e social centr~Jl 

no "homem do campo" a fim de oferecer-lhe condições para que 

eduque seus filhos, produza seus alimentos bisicos, 

seus produtos e não fique atraido pela falácia dos 

escoe 

grandes 

centros urbanos, onde passa a viver nesses verdadeiros cintu 

rões de miserla. 

Uma outra necessidade social ê a da educação cons

ciente, ajudandc, por exemplo, as l'lulteTL'5, parli que 5C.;,,; 

despertadas e organi zadas -- uma vez que delas é cobrado, p~ 

la sociedade, o cuidado com os filhos - para \'erificar o lu 

gar que elas ocupam na rçprodu~ão Je uma ideolugia, via fal

sa docilidade e passividade, comprometenJo a dinâmica de to-

da educação familiar, gerando submissão e dependência 

que se amplia a nível até irdernacional. 



2.3 - A instituição, o estigma e o desenvolvimento do m~

no!" 

Como se ve, o conjunto de questões levantadas aquI 

sobre a problemática da marginalidade social constitui, in

discutivelmente, um ponto de apoio para a investigação da p~ 

breza, do menor abandonado e carente, na medida em que se es 

tabelecem parimetros teóricos e se mostram a direção que de 

vem tomar as indagações, quando, como na presente pesquisa, 

visa-se a compreender o modo como se comportam na sociedade, 

os grupos que saíram das insti tuições de amparo ao bem-estar 

de menores, e sua atuação no mercado de trabalho baseada em 

sua educação de institucionalizados, ou seja, quando se visa 

a compreender o processo marginal em que vivem e suas estra

tegias de integração. 

Prolongando a análise das causas economlcas e soci

ais da marginalização sofrida pelo menor, futuro ex-aluno da 

FUNABEM, procurou-se estabelecer as conexões entre a margin! 

lidade e a visão do ex-aluno no s.eu "mundo social", dentro 

de situações vivenciadas e perturbações que a instituição 

transmitiu ao seu desenvolvimento, quando menor, bem como de 

terminados componentes especiais de sua socialização. 

Na busca do conhecimento de uma realidade concreta 

onde poderia ser identificado o significado de existência de 

uma "interação social" desses egressos, não se partiu de in

dicadores empíricos capazes de identificar as parcelas "mar

ginais" dos egressos, não só porque a opção por esses indica 

dores (nature:a de trabalho, connições de habitações, probl~ 



mas com a policia etc.) conduziria a visões parciais da rea 

lidade, mas também porque mesmo a soma d~ todos eles nao ex 

plicaria a exist~ncia desses individuos na sociedade. 

Desse modo, a questão da adaptação do egresso na so 

ciedade é vista como resultado de uma exist~ncia marginal de 

integração. Essa visão de marginalidade social é justifica

da por teorias modernas e abordagens de psicólogos e sociólo 

gos. 

A passagem pela FUNABEM forma grande parte dessa 

exis tência e devem ser comp reendi dos. seus e fei tos do ponto de 

vista dessas teorias. 

A maneira estrutural de abordar o problema da marg~ 

nalidade e integração, é trabalhada em suas manifestações, 

traços de caráter, efeitos de uma açao institucional sobre 

os egressos, simbolizada pela barreira com o mundo externo, 

vendo-se como foram criados, por proibições e imposições,q~ 

do Goffman (1974) sustenta que as "instituições totais" t~m 

por finalidade "reformar" os indiví.duos. O autor justifica 

que existe: "Uma disposição b.ásica da sociedade moderna é que 

o individuo tende a dormir, brincar e trabalhar em diferen

tes lugares, com diferentes co-participantes, sob diferentes 

autoridades e sem um plano racional geral. O aspecto central 

das instituições totais pode ser descrito como a ruptura das 

barreiras que comumente separam essas tr~s esferas de vida 

"( .•. ) Mostra também, como nas instituições ( ... ) todos os 

aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob uma unI 

ca autoridade" e "e ... ) cada fase a atividade diária do par-
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ticipante é realizada na companhia imediata de um grupo rela 

tivamente grande de pessoas, todas elas são tratadas da mes 

ma forma e obrigadas a fazer as mesmas coisas em conjuntoC ... )" 

CP. 17-18). Afirma ainda, como sendo a estrutura da insti

tuição e a marginalização conseqUente, fatores da institucio 

nalização, que levam ao menor o aspecto de perda da identid! 

de e da estigmatização. Explica o estigma e justifica as 

condições que legitimam a exist~ncia marginal de integração 

social. 

Vê-se, desse modo, que na instituição se processa a 

socialização do menor atrav~s das relações sociais estabele

cidas entre dirigentes institucionais e esses menores, pela 

efetivação das priticas de representações envolvidas nesta 

relação. 

Na realidade, existe, nesta relação social, um gr~ 

de distância entre ambos -- na comunicação e informação dos 

dois mundos sociais e culturais diferentes que caminham 

paralelamente. 

O posicionamento frente ao problema da marginaliza

çao social pela abordagem histórico-estrutural possibilita 

aportar esse problema oriundo de visões de "mundos.conflitan 

tes", demarcando ainda o elemento "desadaptado" na estrutura 

social vigente. 

Nesse nível, ~ a instância ideológica apontada como 

s.endo a produtora de explicações sobre a marginalidade. Por 

que, de fato, marginais são as condições de sobrevivência de 

yido ao modo como se dão no interior da estrutur3 da socieda 



de. Os desvios e perturbações que a institucionalização aca.!: 

reta ao desenvolvimento humano podem ser avaliados com apoio 

na contribuição de alguns autores. 

Goffman (1978) vê ainda a identidade como signific~ 

tiya, ao estudar instituições totais e para realizar suas ~li 

lises sobre a questão do estigma. Explica que hi relações de 

identidade social, pessoal e identidade sobre o "eu" que se 

formam nos interesses e definições como atributo e categoria~ 

do meio sobre a sua conduta, definindo o indivíduo sua pro-

pria expectativa de conduta. Segundo ele, "o concei to de 

identidade social nos permitiu considerar a estigmatização e 

o de identidade pessoal permitiu considerar o papel de con

trole de informação na manipulação do estigma. A idéia de 

identidade o 'eu' nos permite considerar o que o indivíduo 

pode experimentar a respeito do estigma e sua manipulação, e 

nos leva a dar atenção especial à informação que ele recebe 

quanto a essas questões" (p. 117). 

Menci ona, também, "t rês tipos de es ti gma ni ti damen 

te diferentes. Em primeiro lugar, hi as abominações do cor

po -- as virias deformidades físicas. Em segundo, as culpas 

de cariter individual, percebidas como vontade fraca, pai-

xões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, d~ 

sonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos, co-

nhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vício,a.!. 

coolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de . .. 
SU1Cl-

dio e comportamento político radical. Finalmente, há esti~ 

mas tribais de raça, nação e religião, que podem ser transmi 

tidos através de linhagem e contaminar por igual todos os 



membros de uma família. Em todos esses exemplos de estigma. 

entretanto, inclusive aqueles que os gregos tinham em mente, 

encontram-se as mesmas características sociológicas: um ind~ 

víduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação s~ 

cial quotidiana possui um traço que se pode impor a atenção 

e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilid~ 

de de atenção para outros atributos seus" (p. 14). 

Por outro lado, no estudo sociológico das pessoas 

estigmatizadas. a identidade pode ser vista como significado 

em relação dialética com a sociedade e é essencial para o i~ 

divíduo equilibrar as possibilidades de conservar a concep-

ção de S1 mesmo. 

Já Erikson (1976) aponta o problema de identidade 

em termos psicológicos, quando afirma que "C ... ) a formação 

da identidade emprega um processo de reflexão e observação s~ 

multâneas, um processo que ocorre em todos os níveis de fun-

cionamento mental, pelo qual o indivíduo se julga a si -pro-

prio i luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros 

o julgam, em comparaçao com eles próprios e com uma tipolo

gia que é significativa para eles; enquanto que ele julga a 

maneira como eles o julgam. à luz do modo como se percebe a 

si próprio em comparaçao com os demais e com os tipos que se 

tornaram importantes para ele. Este processo é, felizmente 

Ce necessariamente) em sua maior parte, inconsciente -- exc~ 

to quando as condições internas e as circunstâncias externas 

se comhinam, para agravar uma dolorosa ou eufórica consciên-

cia de identidade" (p. 21). 



Por sua vez, Foucault (1979) fala a respeito das 

"perdas" que os institucionalizados sofrem "na vida íntima 

de ·umà insti tuição pública". Para ele. os sociólogos "sem-

pre procuram mostrar as maneiras pelas quais um indivíduo -e 

formado por grupos identificando-se com eles e afinal, auto-

destroi-se se não for por eles apoiado, emocionalmente" (p. 

127) . 

Campos (1984) aponta a imposição de uma identidade 

idealizada nos moldes institucionais, "a falta de um eu dife 

renciado, a dificuldade de discriminação do 'eu' e do 'ou-

tro"', em suas entrevistas e observações. Apresenta ainda, 

cenas centradas "em um clima de suspeita, engano, rejeição", 

revelando no discursos "de que o 'outro' menor com quem ele 

próprio se identifica, também é 'infrator', em termos de ag~ 

dido pela violência do estigma na qual ele percebe e lmag~ 

na, contra a qual não pode lutar em relação a possibilidade 

de aproximação frente ã comunidade". Para a autora citada, 

"o processo de socialização peculiar vivido dentro da insti-

tuição não permite a possibilidade de encontro com o outro 

perdurando, assim, o estado de alienação". Verificou atra-

vés de entrevistas, testes projetivos analisados pela análi-

se semântica, "que esta situaçâo dificilmente será resolvida, 

considerando-se que a imagem que o menor tem dos outros e a 

imagem que ele tem de si se confundem, sendo a imagem de sua 

própria alienação" (p. 79). 

A esta concepçao, onde o institucionalizado assume 

uma noção de "comportamento anti-social", como parte da SU3 

imagem, acrescenta-se o mesmo comportamento "anti-social" atra 



ves do discurso oficial. Nesse ocorre a transformação dos 

pobres indivíduos mal ajustados, por serem culpados e víti-

mas de sua alienação e pobreza, fazendo emergir a personali-

dade "anti-social" e o estigma a ele conferido. 

Para psicólogos e sociólogos, a situação de abando 

no decorre de motivos que, com raras exceções, são provenie~ 

tes das condições precárias da maei discriminação por parte 

da sociedade, devido ao fato de ter filhos gerados fora do 

casamento; concepçao do filho em condi.ções nulas de afeti vi-

dade e, às vezes, de relações sexuais violentas i fortes pre~ 

soes da família com a gravidez de uma mãe sol teira (princi-

palmente por parte da família, na figura do pai, em função .. 
da "mácula" de sujar o nome) . Todos esses componentes, som~ 

dos a outros problemas menores, fazem com que essas mães te 

nham um período de gravidez tumultuado. Mesmo não tendo urna 

bagagem de conhecimento elevada, pois geralmente não tiveram 

acesso à escola, essas mães sabem que não terão condições de 

ficar com os filnos quando estes nascerem. Então, desde o 

início, elas começam a levar seus filhos ao abandono - en-

tregando-os a uma família que tenha condições de criá-la~ ou 

a uma instituição de amparo ao menor. Esse processo, muitas 

vezes, é agravado por tentativas frustradas de aborto, que 

têm um só resultado concreto: quando a criança consegue cres 

cer, está em péssima condição clínica e o índice de mortali-

dade é muito alto. 

o quadro, hoje, especialmente no que s.e refere ao 

menor favelado e proveniente de família de baixa renda, por 
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sua prórpia origem de marginalizado na sociedade, constitui-

se por serem os menores lançados ao abandono nos primeiros 

dias de vida, e, conseqüentemente por se envolverem em infra 

çoes muito cedo. 

Realmente, quem já teve ocasião de olhar de perto 

favelas, por certo terá encontrado crianças de até 06(seis) 

anos, suj as e maltrapilhas., brincando ou procurando algo pa

ra comer nos montes de lixo que ali se acumulam. Se perg~n

tarmos a uma delas por seus pais, responderá que nao sabe. 

Tal quadro é bem comum, poi.s, como regra geral, têm somente 

mãe, nem conheceram o pai, e a mãe saiu bem cedo para entre-

gar roupa que lavou durante a semana, ou para fazer 

em casa de uma "madame" e talvez mesmo para vender 

po .•. 

faxina 

o cor-

Pode-se considerar que a sociedade e a própria famí 

lia, dentro deste quadro, são as responsáveis em última ins

tância pelos "maus exemplos", estímulos e abandono, suficie~ 

tes para que, cedo, essas crianças se tornem adultas, uma vez 

que terão por si mesmas, de lutar pela sobrevivência num 

contato direto com todas as misérias possíveis. 

Abandonado pela família e pela sociedade, o menor 

faz parte, como já se disse, da grande faixa da população br~ 

sileira que está marginalizada no processo sócio-econômico

cultural do País. 

E realmente a luta pela sobrevivência que, em sínt~ 

se, caracteriza o proces.s.o de des.envolvimento dessas crianças, 

como se tenta mostrar, aqui, a existência de instituições de 



40 

amparo ao menor nao chega a resolver a situação concreta de 

desamparo do menor. 

Para ele, s.ó pode haver uma responsta: a conjugação 

de esforços de todos. os organi.SlTIos que atuam na área local 

visando a uma política do menor, enquanto criança e ado

lescente, atingido pelo processo de marginalização social -

e factível em conjunto com o bem estar social global, onde a 

criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o ancião sejam 

eficientemente atendidos em suas necessidades básicas, no 

contexto da família e da comunidade. 

o levantamento da CPI do menor, no País, acusou urna 

população na faixa etária de. O a 18 anos de 48.226.718 meno

res em cerca de 3.953 municípios distribuídos segundo as cin 

co regiões geo-econôndcas. Esse contigente de população jo

vem provém de famílias de baixa renda, dispondo de precárias 

condições de vida, vivendo em permanente carência nos planos 

nutricionais, educacionais., médico-sani.tários, habitacionais, 

recreativos e afetivos. 

Havia no Brasil, em 19 8Q, 119 milhões de habitantes. 

Desse total, 48,5% estavam na faixa etária de O a 19 ancs, sen 

do que 64% dessas crianças e jovens se concentravam nas zo

nas urbanas. Nota-se, desse modo, o processo rápido de urba 

nização: em 1960, 45% da população era urbana; enquanto em 

1980, o percentual se eleva a 67,5%. Com esse crescimento, 

evidenciava-se cada vez mais. a defici.ência dos equipamentos 

para atendimento básico e a impossihilidade de absorver, nas 

relações de trabalho, os migrantes que chegavam sem recursos 

e sem preparo para o contato com uma nova realidade. A pop~ 
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laçâo economicamente ativa, a part~r de 10(dez) anos de ida

de, era cerca de 44 milhões de pessoas - sendo que 58,3% ap~ 

sentavam rendimento mensal ahai.xo de 2 salários mínimos. Dos 

44 milhões, economicamente ativos, 18,8% estavam na faixa de 

10 a 19 anos. 

Ocorre ainda que 54,6% de nossa população nao se be 

neficiam de saneamento hásico; desde 1980 até hoje, cerca de 

38 milhões de brasileiros, em seus 8 milhões de domicílios, 

servem-se de fossas rudimentares e 27 milhões não possuem, 

em seus domicílios, qualquer instalação sanitária acarreUilldo 

problemas de saúde. 

No quadro da sociedade em que vivemos e em que vi

vem 58.286.961 menores de 19 anos, temos a concentraçâo urba 

na, a distorsão da distribuição de renda, i.menso "défici til 

de escolaridade, precariedade de sistema de habitação e sa

neamento básico e dos equipamentos de saúde, aliados à irres 

ponsabilidade paterna e materna. 

Em termos de escolariedade, sabemos que dos 24 mi

lhões de crianças de O a 6 anos, apenas 2 milhões e meio têm 

atendimento pré-escolar. Dos 22 milhões de crianças de 7 a 

14 anos, na faixa de educação obrigatória, existem 7 milhões 

fora da escola de 19 grau. Dos 11,5 milhões de jovens de 15 

a 19 anos, apenas 37,1% estavam, em 1980, recebendo aten~ 

to escolar. 

E dentro deste quadro nacional de carência que pre

cisamos refletir sobre a si tuação dos pais que abandonam seus 

filhos. Devemos retomar a situação dramática de enfraqueci-
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mento e dissolução dos laços familiares, de alcoolismo, bem 

como da utilização dos filhos em atividades de subemprego ou 

em práticas 'marginais - que vão desde a mendicância até a 

participação de atos, delituosos. - vendo-a como uma repeti

ção pelos caminhos pré-deter.minados pela situação sócio-eco 

nômica e pela própria vivência das. famíli as. nesta si tuação. 

Intensificando-se a migração rural-urbana, sobretu

do da seca do nordeste do País, essa situação dos menores fi 

cou claramente perceptível, em sendo perturbadora para os es 

tratos médio e alto das grandes cidades brasileiras, deline

ando assim o que se convencionou chamar "o problema do me

nor" - o que configuraria uma situação típica de marginali

dade social. 

Antes de mais nada, este estudo é necessário para 

situar a questão do menor no contexto sócio-econômico, como 

um grito de alerta para podermos explicar os sucessos e insu 

cessos nos programas desenvolvidos. pelos órgãos do governo, 

constatados pelas conclus6es da CPI e retratados no excelen 

te filme "Pixote, a lei do mais fraco", de Hector Babenco. 

Nossa realidade social reclama maior assistência e 

os organismos estatais, em que pesem os esforços despendi~, 

deixam a desejar, seja por deficiência estrutural, por falta 

de verba, por falta de pessoal. Mas a questão básica reside 

na má distribuição de renda que gera situação de marginaliz~ 

·ção s.ocial ideal para a proli.feração de menores marginali za

dos, muitos dos quais., quandQ $.e tOl;'nam adultos, transfannanr-

se em criminosos. O menor é vítima do mau contato inicial 

com a polícia, do internamento iJnposto por ser pobre ou aban 



43 

donado -- muitas vezes traduzido em violência desnecessária 

por quem deveria assistí-Io -- e é mal preparado, o que vem 

contribuir para uma maior deformaç~o de sua personalidade. 

Ess:a visão conjuntural nos: leva a afirmar que o me

nor, antes de ser infrator ou abandonado, é vitima de uma si 

tuaç~o que começa- na gestaç~o, continua com a maioridade, 

quando passa a ser delinqüente adulto e só termina com a mor 

te. 

Assim colocada, a questão aponta para a inadequação 

das soluções estatais que vêm sendo implantadas. Não se po

de mais conviver com a indefini.ção, a desarticulação e a fal 

ta de priorização efetiva nos objetivos dos programas de aam 

dimento ao menor. 

As prioridades ao atendimento ao menor carente aca

bam deixando-os sem apoio ou oferecendo um trabalho sem obj~ 

tivo e qualidade ao abandonado e infrator, embora sejam es

ses que devessem ter todas as suas necessidades básicas aten 

didas pelo sistemas de amparo ao menor. 

As apreensoes de menores pelo JUi zado de Menores e 

idas para a FUNABEM são constantes e têm influências impor~ 

tantes no desenvolvimento do processo de 11 vida de rua 11 • Tal 

importância se dá na medida em que aumenta a rede de conheci 

mento e de atitudes comuns quando chegam a consolidar novas 

amizades, vindo facilitar novos agrupamentos após a saída da 

instituição. Algumas vezes, ou em algumas situações espec~ 

ais, pode favorecer a reversao do processo de estruturação 

com vistas à saída para a rua. 
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Assim, a partir de diversas passagens na institui

çao, aprendem a conviver e lidar com as rotinas da institui 

çao, a familiarizarem-se com as próprias sanções recebidas, 

sendo o temor inicial substituído pelo aprendizado e elabor~ 

ção de formas de convivência entre eles, incluindo-se aí as 

fugas constantes de várias unidades da instituição. 

Pode-se dizer que o ato de assumir uma conduta anti 

social passa por um processo que semore segue estágios pro

gressivos em um desenvolvimento junto a determinantes indivi 

duais e familiares -' ligado a diferentes experiências de vi 

vência na rua, determinando um maior ou menor comprometimen

to, e as condições individuais de cada menor para solucionar 

o conflito de assumir a rua, com todos seus riscos, ou supoE 

tar as pressoes que motivaram a saída de casa. 

Dentre os riscos de vida de rua, o confronto com a 

polícia é uma constante, que os ironiza, que os violenta 

os policiais apreendem menores por "atitudes suspeitas", peE 

seguem-nos e pressionam a "darem servi.ços", forçando-os me

diante a tortura física - por isso sempre mudam de local de 

moradia na rua. 

A instabilidade de vida e a violência cotidiana na 

busca de formas de sobrevivência e manutenção aliam-se avio 

lências físicas e morais, muitas delas expressas nas delega

cias. 

No processo de manutenção, tanto pessoal quanto ex

perimental de rua, parece existir uma resistência a estrutu 

rar-se na infração -- é perceptível a eles, em uma dada fa-
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se, que continuar na rua implica comprometimento cada vez 

maior - surgindo, desse modo, confli.tos quanto ao fato de 

os atrativos e a liberdade, que a rua oferece, compensarem 

seus constantes perigos e desgates. Também, há o perigo de 

serem apanhados pela polícia, no caso dos que estão atingin

do a maioridade e já sabem o que acontece por não terem tra

balho (nem documentos) -- são presos por vadiagem. 

A violência institucional, no Brasil, tem sido uma 

ameaça constante à justiça social. Menores, negros, pobres 

e favelados não escapam ao "pente fino" das "blitz" polici

ais, cuja eficácia eventual, mas discutível e ilegal, nãovai 

além da prisão de 1 a 3% dos suspeitos, o que nao justifica 

a prisão arbitrária, violenta e desumana. Cresce de signif~ 

cado esse tipo de comportamento, quando se recorda que mais 

de 5~OOO assassínios impunes foram cometidos, nos últimos la 

anos, na Baixada Fluminense, por policiais legítimos e ilegf. 

timos, que prendem, julgam, condenam à morte e executam a 

sentença, com requintes de barbaridades. 

A verdade é que a ,prisão, dita por vadiagem, confi

gura vantagens para promoção de seus autores, e nada resolve 

ao arrebanhar indiscriminadamente pessoas humildes sem empre

go ou, na maioria das vezes, subempregados, biscateiros, que, 

na prisão, não terão resolvido seu problema de falta de cap~ 

citação profissional ou de oportunidade de trabalho, salvo o 

aprendizado da marginalidade. 

Presos por vadiage.ro, com ou sem carteira de traba

lho assinada, presos porque nao conseguem emprego, esqueci

dos os "homens da lei" que., para a vadiagem "é indispensável 



a prova de habitualidade". 

Não basta querer emprego, é mister conseguí-lo. 

Não se pune os antecedentes, pune-se o crime. 

O arremendo de constituição vigente - Emenda n 9 1 

- diz que "todos são iguais perante a lei". I! certo que 

uns mais do que outros. 

Essa violência atinge o ex:-aluno das insti tuições 

de amparo ao menor, demonstrando-se, assim, que a "aprendi_ 

zagem" do menor se completa quando vem a ser um :ex-menor 

(ex-aluno FUNABEM) pelos mesmos processos de "socializaçãd! 

Para exemplificar, no dia 28.09.83, em depoimento na Comi~ 

sao Especial do Menor Abandonado na Assembléia Legislativa 

Rio de Janeiro, 20 ex-internos da FUNABEM relataram a sua 

expuls-ao e es'panC'amento, com mais cinco, do por ao no Core 

to da Praça Quintino Bocaifiva - em Quintino. Eles acusam 

um certo soldado do batalhÃo do Méier, um detetive da 28 9 

DP e um motorista da linha 636 de os terem agredido "cova,!. 

demente" na ocasião. Na oportunidade, Washington Luiz, 21 

anos, mostrou aos membros da CPI o corpo com marcas de chu 

tes e coronhadas de- revólver e desaoafou: "Não soou bandido. 

Sou apenas um desemp'X'egado, um 'X'apaz que não tem pai, mãe, 

ninguém, e que saiu da FUNABEM com uma mão na frente e ou 

t'X'a at'X'ás". 

A vadiagem e a prática anti-social parecem 

estar consolidadas: as atitudes nesse sentido sao as respos 

tas às necessidades do tipo de vida, na própria sobrevivên 

cia;-as marcas cada vez mais acentuadas da rua~ ã condição 

psicossocial. 



Pode-se apontar fases acentuadas de conflitos comuns 

onde acontecem as diversas experiências mais sérias de traba 

lho. Esbarram aí com situações concretas que os impedem ou 

dificultam de levarem a bom termo essa iniciativa. 

S~ estão na rua, há falta de local para dormirem. 

de alimentação regular, e de roupas limpas e nao precisam 

cumprir horários. Pensam, por vezes, em morar em pensoes, 
~ 

onde sejam aceitos meninos ou pessoas irregulares, porem, es 

sas pensões situando-se em locais que dificultam a locomoção, 

além de serem obrigados a efetuar o pagamento das mensalida-

des. De qualquer maneira, deparam-se sempre, com o trabalho 

policial -- se estão dormindo na rua, há batidas e persegui-

çoes e os policiais levam em consideração a Carteira Profis-

sional com o registro de trabalho . 

. Se, em fase de volta a casa, fato que poderá contri 

buir para a minimização de certos problemas, como local para 

morar, roupas lavadas etc., sUrgem dificuldades na medida em 

que têm que se defrontar com as situações que anteriormente 

motivaram a saída e a institucionalização, al~m de esbarrarem 

com seus bloqueios pessoais, resultantes da fase de institu-

cionali zação. 

Acrescenta-se a isso o fato de a escolaridade ser 

baixa (a evasão dá-se nas primeiras séries), e, se continuam 

a estudar, é descontinuadamente, durante os períodos de. in-

ternação na FUNABEM, não havendo qualificação profissional; 

conseqtientemente o emprego é mal remunerado e exige deles um 

esforço muito grande de adaptação, para o qual não estão pre-

parados. 
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A falta ao seryiço, ocorrendo repetidas vezez a cur 

to espaço de tempo, traz, como conseqUência, a demissão e o 

sentimento de que são estigmatizados. 

A estigmatização dos menores com muito tempo de VI-

da na rua, e com varlas internações na instituição, parece 

ser muito acentuada. Sentem-se inferiorizados e acuados p~ 

rante a sociedade. Devido a isso, não suportam ser recrimi 

nados e percebem no relacionamento -- real ou supostamente --

a identificação dessa diferenciação, que existe tanto pela 

sociedade quanto introjetada por eles mesmos. 

Outra situação que merece destaque é a do menor na 

idade próxima da maioridade -- 17 anos que, muitas vezes, 

devido ao processo de maturação na rua sentem-se capazes de 

tentar um emprego regular, encontrando, porém como barreira, 

entre outras, o patrão, que não dá oportunidade de emprego 

nessa faixa de idade em função do problema do serviço mili-

tar. 

Diante -das tentativas frustradas, a solução -e , nova 

mente, a vol ta e permanência nas ruas, buscando cada vez mais 

formas de sobrevivência nelas. A famflia não pode se consti 

tuir num ponto de apoio, uma vez que o menor não a ajuda ec~ 

nomicamente e também pelo fato de ela não possuir condições 

financeiras para mantê-los; tendo aSSIm os problemas de rel~ 

cionamento aumentados, dão continuidade ao ciclo referido --

voltam ã rua. 



Em dado momento, o que percebem ~ que os vinculos 

com a família foram quebrados ou então cada vez mais enfra

quecidos; com institucionalização, hi muito deixaram de exis 

tir, e com a comunidade o relacionamento está baseado na re

jeição e identificação cada vez maior com a marginalidade. 

"Fiquei desgostoso com a vida, sei lá( ... )" Conta 

José Sebastião, 18 anos e sem profissão "( ... ) vou fazer 

dezenove anos, mas nao sei quando ... E teve então um dia em 

que parei, fiquei meio xarope e virei a cabeça. Fiquei des

gostoso com a vida, sei lá. Não tinha lugar certo para fi

car. Não parava em nenhum trabalho. A minha familia sempre 

gostou de mim. Via as pessoas com roupas boni tas e uns ca

ras com carros bacanas, enquanto comigo nada dava certo. 1s 

to me desgostava. Comecei então a andar vagabundeando e a 

roubar varal dos vizinhos para usar as roupas. Afinal, se 

muitos meninos podiam andar bem vestidos, porque eu também 

não? C ••• )" 

Mesmo ainda em período de formação (infância-adole~ 

cência) tentam, para poderem sobreviver de uma forma social

mente aceita, empenharem-.se em um procedimento típico de "h~ 

mem adul to" - assumir trabalho e vida independente, depara~ 

se, então, com barreiras muito mais difíceis de serem trans 

postas, inclusive as pessoais, decorrentes da ruptura de vi

da no processo de desenvolvimento psicossocial. As perspec

tivas se fecham cada vez mais na estruturação de vida na rua. 

E o que podemos constatar é que a mesma os desagrada e os 

destrói em todos os sentidos: físico, psicológico, social e 

emocional. 



A luta constante do menor, sempre abandonado, seja 

dentro da instituição, na familia ou na rua, parece ser ape

nas tangenciada pela ação institucional. 1 O que esta produz, 

de fato, é convergente com as propostas que nortearam a cria 

ção da FUNABEM? 

lVe~a Anexo 2 - IESBEM 



"Menores atr~s de grades, presos 
ilegalmente ou então mantidos em 
cubiculos e celas em entidades 
oficiais em todo pais: uma amos
tragem das arbitrariedades come
tidas contra o menor e a criança 
brasi leira. Aos poucos, reunidos 
pela subnutrição, pela violência, 
cansados de serem maltratados, 
marginalizados completamente, mi 
lhares de menores se reunem em 
pequenos grupos na dolorosa ten
tativa de sobreviver. A pr~tica 
do ato anti-social acaba sendo 
uma espécie de válvula de escape 
e toda uma geração acostumada a 
sofrer e a ser violentada e a 
não ter nenhum de seus direitos 
mais elementares reconheciàos ... ·' 

(Luppi. Carlos Alberto. Agora e 
na hora de nossa morte. são Pau 
lo. Ed.Brasi1 Debates, 1981, p. 
43) • 



2.4 - A visão his.tóri ca e cri tica da ins ti tui ção de ':1r:1pal'J 

ao menor 

Para que se possa avaliar o que representa a RJNABEM, 

como órgão encarregado de orientar e realizar a política de 

amparo e bem-estar do menor, é interessante acompanhar a evo 

lução desse tipo de instituição no Brasil, at~ o surgimento 

da própria FUNABEM. 

A preocupaçao com os menores carentes e abandonados 

data, historicamente, de 1663, quando da primeira tentativa 

de providência em favor do menor desvalido da colônia portu

guesa. O Governador Antônio Paes de Sande apresenta, ou se

ja, mostra a El-Rei o estado em que ficavam os enjeitados na 

Cidade do Rio de Janeiro, morrendo ao abandono. 

Mais uma data a registrar: 1734 o Vigário Inácio 

Manuel da Costa Mascarenhas da Cananeia, no Rio de Janeiro, 

solici ta licença para acolhi.mento de 30 órfãos e pobres, pa

ra viverem "em clausura até tomar o seu estado, sob o bene

plácito do Bispo" (FUNABEMIMPS. A FUNABEM de hoje, maio, 

1984 - p. 4). A obra não foi avante. 

Outra data importante foi 1738, quando Romão de Ma

tos Duarte oferece ã Santa Casa do Rio de Janeiro (fundad~ 

pelo Padre Josê de Anchieta, em 1582) a importância de trin 

ta e dois mil cruzados para criação da Roda dos. Enjeitados. 

Uma quantia destinada ã "compra de propriedades de casas e o 

dinheiro, dado a juros, para o seu rendimento ser usado para 

a criação dos ditos meninos expostos". A Roda era uma insti 

tuição que veio de Lisboa para o Brasil, sendo primeiro ins-



talada no Estado da Bahi a e em várias sedes. No Rio de J:rnei 

ro, em 1911 passou a denominar-se Fundação Romão Duarte, que 

at6 hoje existe e at~ hoje a~olhe crianças. 

Em 1739, num pequeno sobrado no Rio de Janeiro, mo-

rava um pobre Sacristão da I~reja de São Pedro que socorria 

os pobres e distribuía o que' tinha. Na sua bondade, indo 

atender a um moribundo, acabou ficando com dois órfãos. Daí 
~ 

sentiu necessidade de fazer alguma coisa ~ fez uma lista pu-

blica., levou os. meninos ao Gqvernador e <?bt::eve uma certa quan 

tia que foi aumentada com dO,nativos do Frei Antonio de Guada 

lupe. Abrigou outros mais, até que o Frei Guadalupe insti-

tuiu uma casa _. o Semináriu dos Orfãos de São Pedro, atra-

vês de "Provisão de 8 de junho de 1739 - onde se juntou a 

necessidade de viver~ a necessidade e as vantagens de Educa 

çao da mocidade". Preservando a obra do sacristão, surgiu o 

que ê hoje o Col~gio Pedro 11 estabelecimento padrão de 

ensino no Rio de Janeiro. 

No fim do Sêculo XVIII, Joaquim Francisco do Livra-

mento - Irmão Joaquim - foi à Bahia e viu o desamparo dos 

meninos órfãos. Então, em 1798, solicita licença para pedir 

esmola e, com o "auxílio das boas almas", mant.er um pequeno 

asilo. Em 1799, foi autorizado por Portugal e o Regente D.João 

aprovou, em 1803, ordenando ao Governador Cunha Meneses que 

entregasse ao Irmãos Joaquim a Capela de São José de Ribamar, 

onde dois anos depois abrigava 40 órfãos. Forma mais tarde 

o Seminário de São Joaquim, com ofícios profissionalizantes, 

estando os que saíam de lá "preparados para as lutas de vida 

e perfeitos artístas, podendo resistir às inclemências da cor 



te. Quem vive do seus braços nao pode morrer de fome" (Afi!: 

mação do Irmão Joaquim, em "A FUNABEM de Hoje", p. 6). 

Em 1902, foi apresentado o 19 Projeto Legislativo, 

defendendo o direi to do Menor pelo Senador Lopes Trovão. Foi 

seguido por outro de autoria de Alcindo Guanabara em 1906. 

Também, em 13.6.1913, fora criado, pelo Decreto n 9 

21.518, o Instituto Sete de Setembro, que a 5.11.1941, por 

força do Decreto Lei n 9 3.779, passou a chamar-se Serviço de 

Assistência a Menores (SAM) com a "atribuição de prestar, 

em todo territSrio Nacional amparo social aos menores desva

lidos e infratores" (A FUNABEM de Hoje, p. 7). 

Alcindo Guanabara vol ta a apresen tar ao Senado, em 

1917, um out ro projeto de le i conside rando "não. criminosos os 

menores de mais de 12 e menor de 17 anos". Em 1918, a Sra. 

Stella de Carvalho Guerra Duval e o Dr. Fernando Magalhães f~ 

daram a PrS-Matre (Rio), para amparo as gestantes necessita

das e a infância desvalida. A 14 de novembro de 1918, é fun 

dado, em Caxambu, o Patronato Agrícola Venceslau Brás, hoje 

da rede da FUNABEM. 

Também, com o ingresso do Brasil na Organização In

ternacional do Trabalho, em"19l9, passou-se a estipular ~ 

idade mínima legal de 14 anos para o trabalho. Até 1967, a 

Consolidação das Leis do Trabalho (1943) estabelecia em seu 

art. 403: "Ao menor de 14 anos é proibido o trabalho". Entr~ 

tanto, o seu parágrafo escreve: "não se incluem nesta proib,!. 

ção aos alunos ou internos nas instituições que ministram ex 

clusivamente ensino profissional e nas de caráter beneficen-
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te ou disciplinar submetida ã fiscalização oficial". E1ll1924, 

a 2 de fevereiro, foi nomeado, no Rio de Janeiro, o 1 9 Juiz 

de Menores do Brasil - era Mello Mattos. Em 1925, Mello Mlt 

tos apresentava projeto de proteção ao menor e que foi trans 

formada na Lei n 9 5.083, de 1 9 de dezembro de 1926. 

Pela Lei n 9 5.083, foram consolidadas as disposições 

legais sobre o tema, que resultou no Decreto Executivo n 9 

l7i943-A, de 12 de dezembro de 1927, instituindo o Código de 

Menores - o primeiro a vigorar na América Latina. Pelo Có

digo Mello Mattos, a irresponsabilidade penal do menor p~sou 

dos 9 aos 14 anos (Brasil Jovem. Ano VII, n 9 26, 29 semes

t re, 19 7 8, p. 2 3) . 

o Código foi coroado da humanização de nossas leis 

do menor, porque a irresponsabilidade penal absoluta do me

nor, colhido em prática delituosa, cessava aos 9 anos compl~ 

tos. Dar aos 14, era o menor considerado responsável, salvo 

se provado "que agira sem discernimento. Muitos juristas co~ 

bateram essa exigência fixada em lei para menores sobre a c~ 

minalidade de ";seus atos. Em 1902, o Senador Lopes Trovão, já 

apresentara no Congresso Nacional o 1 9 projeto de Código. de 

Menores, seguido pelos Deputados Alcindo Guanabara, João Ch~ 

ves, Alfredo de Franco Vaz e do Instituto da Ordem dos Advo

gados Brasileiros. Então, o Ministro da Justiça encarregou 

Mello Mattos de apresentar um substitutivo do projeto Alcino 

Guanabara, uma vez que a Lei n 9 4.242, de 5.1.1921 (Lei Orç~ 

mentária) previa a organização do serviço de assistência e 

proteção ã infãncia abandonada e delinqUente, bem como a au-

torização para ser criado um juizado de menores. Mello Mat 

tos, na oportunidade, apresenta um regulamento que é aprova-



do pelo Decreto"n 9 16.272, de 20 de dezembro de 1923. Na mes 

ma data o Decreto n 9 16.273 reorganizava a Justiça. 

Então a problemática do menor foi assumida oficial

mente nessa data e desse processo histórico, houve a valori

zaçao social que levou o País a centralizar a política Nacio 

nal do Menor. em 1964. 

A criação da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor 

FUNABEM, foi feita com o objetivo oficial de sistemati-

zar, no âmbito nacional, as diretrizes até então esparsas da 

política Nacional do Bem Estar do Menor e não atendidas sa

tisfatoriamente pelo SAM. Seu 1 9 Presidente foi Mirio Alten 

felde r. 

A FUNABEM 

No enfoque político, a Fundação Nacional do Bem-Es 

·tar do Menor teve a sua orientação no sistema implantado a 

partir do golpe militar que derrubou o regime constitucional 

brasileiro em 1964. 

Para exercer sua açao, a FUNABEM possui 14 unidades 

e cabe a CEDEM (Centro de Educação do menor,. orgao da Secre

taria de Educação e Integração Social) gerir essas unidades 

que estão situadas no Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

A FUNABEM, órgão vinculado ao Ministério da Previ

dência e Assistência Social, criada para exercer a política 

Nacional do Bem-Es tar do Meno r. surgi u da "( ... ) impe riosa n~ 

cessidade de encontrar-se urna solução racional para o grave 



problema de proteção ao menor desvalido, mediante a mudança 

completa do sistema até agora adotada e que se tem reostrado 

inadequado e ineficiente" (Coletânea de Leis, s .d., p. 9). 

O sistema a que o então Ministro da Justiça (Milton 

de S.Campos) se referia, na exposIçao de motivo, ao encamI

nhar o ante-projeto de Lei que crIava a FUNABEM, era o adota 

do pelo Serviço de Assistência a Menores (o antigo SAM) que 

se transformou, por força do Decreto Lei n 9 3.770/41, no Ins 

tituto Sete de Setembro [criado pelo Decreto n 9 21.518/1913) 

e não conseguiu cumprir sua finalidade ~. "a prestar em todo 

Território Nacional, amparo social sob todos os aspectos, aos 

menores desvalidos e infratores da Lei Penal. A esta conclu 

são chegaram sempre os seus próprios dirigen.tes, que nunca 

deixaram de clamar, junto ao Poder Público no decorrer de 

toda a existência da instituição, por uma reestruturação ra

dical dos seus processos e de sua organização pela experiên

cia do trato direto do problema" (FUNABEM. Coletânea de Leis, 

s.d., p. 10). 

Assim, ao se crIar uma fundação, a intenção era de 

propiciar plena autonomia técnica, financeira e administrat~ 

va necessiria i modificação dos métodos empregados. Inicial 

mente foi vinculada ã União Federal e, em 1974, ao Ministério 

da Previdência e Assistência Social, e, em 1977, foi incluí

da no Sistema Nacional de Previdência Social (SINPAS). 

O art. 59 que a criou diz: "A Fundação Nacional de 

Bem-Estar ao Menor tem como objetivo formular e implantar a 

política Nacional do Bem-Estar do Menor, mediante o estudo 

do problema e planejamento das soluções, a ordenação, coorde 



naçao e fiscalização das entidades que executam essa polít~ 

ca" (FUNABEM. Coletânea de Leis, s .d., p. 22). 

Segundo o Documento "O que é a FUNABEM", a FUNABEM 

realiza estudos e pesquisas acerca dos problemas sociais re

I acionados cOJU o menor e com a famÍ.I i a, p rinci palmen te os que 

dizem respeito aos aspectos integrados de educação, saúde, 

bem-estar e desenvolvimento social, copiando no que for per-

tinente, as conquistas mais adequadas das ciências sociais. 

das disciplinas pedagógicas e das técnicas aplicáveis da pr~ 

moção humana; mantendo-se informada quanto a pesquisa e exp~ 

riência significativas que sejam realizadas ou estejam em an 

damento, no Brasil". 

Ainda. conforme o citado documento, "a FUNABEM mon 

tou um sistema de ensinoprofiss.ionalizante que VIsa i rein-

tegração mais rápida do menor na sociedade. Adaptou prédios 

e metôdos para fazer face ao aperfeiçoamento educacional. Criou 

instrumentos, novos critérios para orientação e encaminhamen 

to profissional dos menores. além de um tipo de educação in

tegrada e aperfe içoadado método de aI fabeti zação, com vistas 

ã preparação dos menores que chegam ã FUNABEM próximos da 

idade de desligamento obrigatório e sem ~ondiç6ei, portanto, 

de pass.ar pelas fases de um ensino curricular normal". 

E a Professora Ana Maria Baeta, diz em sua tese: 

"C ••• ) Pelo fato de ser um órgão normativo e de supervisão, 

a FUNABEM atende diretamente a menores internados em estabe-

lecimento de sua própria rede, por exemplo, as unidades que 

compoem o Centro-Piloto, no Rio". 



ss 

No Rio de Janeiro, no Bairro de Quintino, esti si-

tuado o Centro-Piloto da FUNABEM, onde estão as seguintes un~ 

dades: Escola Quinze de Novembro, Escola Eduardo Bartlet Ja

mes, Escola José de Anchieta, Escola Odylo Costa Filho, Cen 

tro de Recepção e Triagem, Escola Mirio Altenfelder, Casa da 

Criança e Hospital Central. 

Existindo oficinas profissionalizantes, sao utiliza 

das pelos alunos, de acordo com seus estigios de desenvolri-

mento: ajustagem e tornearia mecânica, seralheria, solda el~ 

trica e oxiacetilêncica, mecânica de automóvel, lanternagem e 

pintura a pistola, enrolamento de motores e transformadores, 

composição tipogrifica, desenho mecânico e arquitetônico, in~ 

talação elétrica, artefatos de couro, refrigeração de ar con 

dicionado, marcenaria, tornearia em madeira, eletrônica bá-

si ca e auto escola. 

A escola Quinze de Novembro é a maior unidade do 

CEDEM. Em regime de internato, semi-internato e externato, 

atende a meninos de 6 a 18 anos. Tem a escolarização e pro-

fissionalização indicadas como recursos indispensáveis para 

integração social satisfatória dos menores marginali zados • 

Aberta à Comunidade, os alunos internos freqUentam o 2 9 grau 

em escola da rede municipal e a metodologia do MOBRAL está 

sendo utilizada no ensino supletivo, para os de la. a 4a. se 

ries. 

Desse modo, a base filosófica da FUNABEM se ligava 

-a chamada iden ti ficação dos "ob j eti vos nacionais pennanentes", 

cuja finalidade era garantir a posse dos "bens vitais", val~ 

res culturais e a idéia-força da raça dentro da civilização". 



Em Boletim da ADESG (n 9 51/1973), esses "objetivos nacionais 

permanentes" foram definidos por Altenfelder, onde era fixa

dos: 

"1) a integridade terri torial; 

2) a integração nacional~ 

3) a soberania; 

4) o progresso; 

5) a paz social; 

6) a democracia". 

Por tudo o que representa e faz, a FUNABEM e vista 

como uma das mais eficientes colaboradoras na consecução dos 

"objetivos nacionais permanentes" brasileiros, num esforço 

de uti 1 i zação de todos os recu rs os para cons t ruç ão da "Paz So 

cial Universal". 

As propostas de açao da FUNABEM, de acordo com a Lei 

de sua criação, devem seguir as seguintes diretrizes (art. 

6 9 ): "Fixam-se, como diretrizes para a política Nacional de 

Assistência, a cargo da Fundação Nacional do Bem-Estar do Me 

nor, além dos princípios constantes de documentos internaci~ 

nais, a que o Brasil tenha aderido e que resguardem os direi 

tos do menor e da família: 

I - assegurar prioridade aos programas que Vlsem a 

integração do menor nas comunidades, através de 

assistência na própria família e da colocação 

em lares substitutos: 



11 - incrementar a crlaçao de instituições para men~ 

res que possuam características aproximadas das 

que informam a vida familiar, e, bem assim, a 

adaptação, a esse objetivo, das entidades exis-

tentes de modo que somente se venha a admitir 

internamento do menor à falta de instituições 

desse tipo ou por determinação judicial. Nenhum 

internamento se fará sem observância rigorosa 

da escala de prioridade fixada em preceito reg~ 

mental do Conselho Nacional; 

111 - respeitar, no atendimento às necessidades de ca 

da região do País, as suas peculiaridades e in

centivando as iniciativas locais, públicas ou 

privadas, e atuando como fator positivo na dina 

mização e autopromoção dessa comunidade" ("A 

-'FUNABEM de Hoj e"; p. 9 -10) . 

Em 1983, a Revista "A FUNABEM de Hoje", afirma que, 

com recursos próprios da instituição, sao atendidos 606 mil 

menores. "Desses, 63,54% são menores carentes, 18% órfãos ou 

abandonados e 18,46% de conduta anti-social. Sabendo-se que 

o atendimento em internato, às vezes inevitável, é a forma me 

nos adequada de atendimento, tem procurado a FUNABEM estimu

lar a açao em meio-aberto. Assim é que, em convênio com a 

UNICEF e a Secretaria de Assistência Social do Ministério da 

Previdência e Assistência Social desenvolve experiências-pi

loto com menores de rua - procurando impedir que caiam 113 



marginalização, tentando fazê-los progredir através do traba 

lho, sob adequada orientação". 

Sua estrutura organizacional conta com o apolo de 

- -brgaos presidenciais (Gabinete, Coordenadoria de Comunicação 

Social, Consultoria Jurídica) na apresentação de três secre-

tarias: 

- Secretaria de Educação e Integração Social 

- Secretaria de Planejamento, Coordenação e Contro-

le 

- Secretaria de Administração e Finanças 

A despeito dessa estrutura organizacional, a crlti 

ca acerca do problema, no tocante ao seu método oficial, e 

feita pelos ex-alunos, apontando o regime castrense e a men-

talidade repressiva. Terá a política nacional relativa ao 

menor carente ou abandonado mudado, no que se faz observar e 

no que ê apontado por pesquisas, em relação ao que se prati-

cava anteriormente? Passa a revelar-se uma concepçao de que 

a estrutura organizacional da instituição faz com que grande 

parte dela se mantenha numa "rotina de trabalho". com wna edu 

caça0 profissional arcaIca üaqueles a quem diz atender, ao 

passo que a realidade na qual se insere e que pretende "soci~ 

lizar" realimenta a concepção de abandono pela expansao do 

problema, quando o ex-aluno, na sociedade, não consegue em-

prego na área de profissionalização recebida. 

Da mesma maneira que o atendimento engendra perm~ 

nente marginalização, a ação socializadora que exerce: com 



as ideologias que difunde, traduz a seus pacientes a mistifi 

caça0 e os deforma. 

Em carta aberta, os ex-alunos denunciam essa situa 

-çao. 

"CARTA ABERTA DOS EX-ALUNOS DA FUNABEM 

junho ... 1984 

N6s os ex-alunos da FUNABEM, viemos a p~blico como 

testemunhas vivas da falência do sistema educacional vigente 

dessa Instituição. 

Apesar da super estrutura material e das altíssimas 

verbas que dispõe a FUNABEM não atinge os seus objetivos. Não 

questionamos a maneira como sao aplicados os recursos. 

Segundo os seus estatutos, a FUNABEM foi criada pa-

ra reeducar, amparar, acolher, proteger ... e preparar os me 

nores para Vlver na comunidade, onde possam ter melhores OPO! 

tunidades, essas são as diretrizes da FUNABEM. 

A FUNABEM mantem seu quadro de pessoal bem remunera 

do; técnicos, assistentes sociais, psic610gos, psiquiatras, 

médicos, dentistas, professores etc. e todo um. grande n~mero 

de funcionários, chegando em alguns casos a ter mais funcio-
,I • 

narlOS que alunos. 

A CHAMADA "política do Bem-Estar do Menor" tão de-

fendida pela Presidente da FUNABEM, na verdade é política do 

Bem-Estar dos Funcion;rios e garantia de seus cargos. 

Aliás é, esta uma das causas da falência do sistema: 

o EMPREGUISMO. Onde constata~se a presença de 4(quatro) fun 



cionarios ligados por grau de parentesco ã Presidente da 

FUNABEM. 

Quem somos nos alunos e ex-alunos da FUNABEM? todos 

sabem que os tecnicos nos define de forma teórica e abstrata, 

a partir dos seus conhecimentos sem causas e de seus estudos: 

alguns at~ acham que somos irrecuperiveis, suas teorias -nao 

se traduzem em ação concreta, ji que e, tamb6m, uma questão 

de fundo, sabemos, ê a situação de pobres da qual somos ori 

undos. 

Não somos ouvidos e a nossa opinlao de nada valep~ 

ra eles. Temos que cumprir normas arbi tririas e se nao faze 

mos, somos castigados física e moralmente. 

A idéia que fazem dos aZunos 3 dos ex-alunos da 

FUNABEM é do marginalizado de um modo geral 3 não corresponde 

a reaZidade eonCT'eta. 

Afirmamos que a política empregada atualmente na 

FUNABEM, é maléfica ao menor e entendemos que a prova disso 

esti em nós ex-alunos. Estamos na rua com fome, sem empre~, 

sem lugar para dormir, sem instrução escolar e profissional! 

zação e muitos de nós estão mortos pelas balas da polícia. 

Outros se encontram nos presídios, por sinal a grande maio-

ria, e nas penitenciirias, porque a FUNABEM, no período em 

que permanecemos nos internatos, não soube encaminhar e saIu 

cionar adequadamente os nossos problemas. 

E por isso que estamos empreendendo esta cruzada p~ 

ra exigir do governo federal e da própria sociedade a reest~ 

turação geral da FUNABEM, e de seus m~todos obsoletos. 



Não g possivel em pleno sgculo XX, o Estado conti

nuar mantendo um sistema que massacra a personalidade dos j~ 

vens, impedindo, não em poucos casos, de serem pessoas huma

nas no verdadeiro sentido da palavra. 

N6s os ex-alunos da FUNABEM, queremos ver respeita

dos os direitos humanos consignados na carta da ONU e assina 

da pe lo BRAS IL. 

Infelizmente nas escolas da FUNABEM ~ freqUente r 

desrespeito à dignidade do menor, como e o caso da Escola 

João Luiz Alves, na Ilha do Governador. 

Queremos uma Associação de Ex-alunos legítima e op~ 

rante que leve em frente nossas lutas, em favor de causas j~ 

tas dos menores e merecedora do apoio da sociedade. E atra

vés de nossa entidade, localizada ã Rua 24 de Maio, 43 - Ro 

cha - RJ, que levaremos em frente esta nossa luta. 

EX-ALUNOS DA FUNABEM" 

TEL.: 281-0560 



Essa outra visão da FUNABEM nio e colocada apenas p~ 

los ex-alunos. 

A exemplo dos demais 5rgios de assist~ncia aos mcno 

res carentes espalhados por todo o territ6rio nacional, A 

FUNABEM conseguiu ser mais criticada que aplaudida pelos ser 

viços prestados. Na irea do Grande Rio, a simples pronfincia 

do nome assusta e revolta centenas de menores. que perambulam 

pelas ruas. 

Grande parcela da opinião pública ve esses tipos de 

órgãos corno uma entidade destinada a prestar caridade, enqu~ 

to deveria mesmo era atender as necessidades do menor caren

te no sentido de uma assi.st~ncia social capaz de reabiliti-Io 

para o convívio em sociedade, além de oferecer-lhe uma form~ 

ção profissional segura para dar-lhe um meio suficiente de 

sustentar-se e a pr6pria família. 

Sobre ~instituições de proteçio ao menor, constata 

Evaristo de Moraes Filho: "( ... )de pouco ou nada tem valido, 

os patronatos, os reformat6rios, os internatos, s6 lhes t~m 

,corrompido mais, pela prosmicuidade que oferecem e pela fal

ta de pessoal próprio, qualificado para a tarefa, como as 

prisões, na maioria das vezes,· com rarfssimas exceções, sao 

simples depósitos de menores abandonados ou de criminosos em 

potencial" (Tribuna dos Advogados, maio, 1980, n 9 156, p.6). 

Outro exemplo: "Foram encaminhados menores ao Juiza 

do de Menores de Vitôria-ES pela Delegacia Especializada em 

Menores e Vadiagem da Superitendencia de Polícia Civil. Do 

Juizado de Menores essas crianças são conduzidas para a IESBHl 



- Instituto de Bem-Estar do Menor - em Cariacica. Dalí 

elas fogem, são novamente conduzidas ao Juizado, e o ciclo 

vicioso s6 terminar; com a maioridade( ... )" (Reportagem de 

Zenil ton Cust6dio. A tribuna Jornal. Vi tôria-ES. 10/jul./83). 

Esses menores têm quase sempre um espaço destinado na socie

dade - o de marginal. 

Os problemas do menor, autor de infração penal ou 

de conduta irregular, são atendidos em 14 unidades oficiais. 

situados no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, al~m de quatro 

escolas conveniadas no Rio de Janeiro. 

Existem ainda, Casas de Permanência e Casas de Re

cepção e Triagem que "procuram beneficiar menores de 6 a 18 

anos". A FUNABEM desenvolve um projeto de colocação em Lar 

Substituto e um programa de Liberdade Assistida em Convênio 

com o Juizado de Menores do Rio de Janeiro; mais ainda, pro

jetos alternativos para o atendimento de meninos de rua. \'e 

jamos os nGmeros; Terezinha Saraiva, ex-Presidente da 

FUNABEM, no folheto "Sociedade e Menor infrator. MPS/FUNABEM, 

Brasília, 1983, p. 7" aponta que, "nos levantamentos realiza 

dos, em 1980, no Centro de Recepção e Triagem de Infratores 

da FUNABEM, extrai-se as seguintes informações: 0,73 homicí

dios, 0,31 lesão corporal; 21,64 furtos; 16,49 roubo; 0,21 

dano; 0,31 estupro; 2,19 entorpecente; 1,98 porte de arma". 

A Profa. Ana Maria B.Baeta, em pesquisa intitulada 

"Estudo de instituições de atendimento ao menor desassistido 

na perspectiva de seus objetivos, metodologia, recursos hu

manos e da possibilidade de integração desse menor no merca

do de trabalho". Rio de Janeiro, FGV, 1980, conclui que a 



FUNABEM nao atende ao plano educacional proposto. A autora 

realizou essa pesquisa a partir de contatos freqUêntes com 

pessoas envolvidas no atendimento a esse tipo de clientela. 

Documento elaborado pelos setores de profissionali

zaçao da FUNABEM (Atuação da FUNABEM na área de profissiona

lização. Rio de Janeiro, 1978.) acentua: "Em nossas esco-

las, o aluno cumpre dois períodos distintos - interligados 

-- durante sua formação educacional. O primeiro constitui o 

período de "formação humanística e 'formação técnica escolar' 

quando desenvolve os conhecimentos no sentido de tornar

se cidadão consciente e capacitado para adaptar-se i vida na 

sua globalidade( ... )". Isto, porém não verifica na realida

de como declara um ex-aluno: "( ... )A FUNABEM não nos prepara 

para a vida aqui fora, nos larga na rua da amargura, sem uma 

profissão, sem casa, comida( •.. )". 

Aind~ de acordo com Carlos Alberto Luppi, em seu li 

vro "Agora e na hora de nossa morte: o massacre do menor no 

Brasil" "( ... )de 1366 a 1967, a política nacional do bem-es 

tar do menor foi diretamente comandada pelo esquema implant~ 

do por Mario da Silva Altenfelder. A partir desse ano, ass~ 

miu a 'presidênci a da FUNABEM a Professora Eclea Guaz zeli, U11B 

pessoa sem ligações com a equipe de Altenfelder. Ela come

çou a trabalhar tentando implantar uma nova filosofia de atua 

çao. A 18 de abril de 1980, ela denunciava a existência de 

um sistema de repressão e violência contra menores carenciados 

no país, instalado. em organismo oficiais em vários estados 

cujas origens não são de agora, mas de períodos anteriores à 

minha administração". Eclea admitia que estava encontrando 



"enormes dificuldades para demonstrar a máquina repressiva e 

punitiva contra menores. inclusive em organismos de caráter 

nacional, como a própria FUNABEM, onde recentemente descobri 

celas para menores serem maltratados e punidos" Cp. 185). 

Carlos Alberto Luppi, comenta ainda, a fala da 

Profa. Eclea. "Não posso negar que, neste país, os menores 

que a sociedade diz temer sempre foram violentados em seus di 

reitos, desrespeitados como pessoas e levados a uma perda to 

tal .de identidade, por todo um sistema de repressão e punição 

que sempre existiu dentro dos organismos oficiais. Na 
~ 

pro-

pria FUNABEM estou reformulando tudo, eliminando a filosofia 

punitiva e repressiva que sempre vigorou na entidade nacio-

nal, tentando um trabalho pedagógico que objetive fundamen-

talmente dar voz ativa .ao menor, evitar o mais possivel o sis 

tema de internamento, evitar o afastamento do menor de sua 

origem e sua família e facilitar ao máximo sua educação". O 

fato ê que Guazzeli denunciava, e conta Carlos Alberto Luppi. 

que "tais revelações provocaram reaçoes e cartas-desmentidos. 

Não ficando só nisso. Cartas anônimas, ameaças telefônicas, 

tentativas de processos criminais foram feitas contra aque-

les que denunciavam o esquema de repressão sistematizada co~ 

tra o menor no Brasil. As pressões foram tão violentas cc~-

tra as mudanças de métodos que se procurava implantar na 

FUNABEM que, em junho de 1980, Eclea Guazzeli não teve outra 

alternativa senão deixar a presidência da FUNABEM" Cp. 188). 



"A policia vai atras de um menor e 
o flagra roubando um pequeno obje 
to. Ele é fichado a part~r daque 
le momento como um infrator. Leva 
do à Delegacia de Menores e Vadiã 
gem, na Superintendência Geral de 
Policia Civil, ele de la segue pa 
ra a delegacia de Maruipe onde f? 
ca recolhido em um cubiculo duran 
te cinco dias, periodo em que a po 
licia tem para comprovar a infra= 
ção cometida. Se positivo, o me
nor é encaminhado a presença do 
Juiz e depois enviado para o CRM 

Centro de Recuperação do Menor. 

Durante este trajeto, não raro, o 
'pivete' é espancado e violentado 
sexualmente na cadeia. Ao chegar 
na presença do Juiz ele ja está 
com o projeto de vida traçado: ir 
para o IESBEM para de lá fugir e, 
ainda mais revoltado com a socie
dade, formar uma 'gang' para as
saltar, roubar e estuprar ... " 

(Jedaias Victalino Teixeira Guei 
ros, Juiz de Menores. In.: Jornal 
A Gazeta, Vitória - ES, 10 de mar 
ço de 1985). 



3. O PROCESSO DE DESLIGAMENTO 

Com 18 anos, o in terno das insti tuições de amparo ao 

menor deve ser desligado e viver por seus pr6prios meios, ou 

seja, transforma-se no "ex-menor e ex-aluno". Para bem com

preender o sentido dos depoimentos de ex-alunos, colhidos e 

analisados nesta pesquisa, julga-se necessário apresentar aI 

gumas considerações, baseadas em dados de outros estudos (ou 

mesmo, eventualmente, em constatações provenientes do prese~ 

te estudo), a respeito do que significa esta experi~ncia de 

"tornar-se ex-aluno" e de como a mesma se vincula aos fato

res antecedentes de marginalização e institucionalização, di~ 

cutidos nos capítulos precedentes. 

3.1 - O ex-aLuno 

A realidade social do ex-aluno da FUNABEM ê compr~ 

endida a partir das condições materiais com que se deparou 

ao nascer e sob as quais se desenvolve como ser social. t o 

caráter histórico dele, enquanto ser social, membro de urna 

"certa" família de uma "determinada" classe social. 

O conhecimento da realidade indica que os ex-alunos 

sao provenientes das camadas da população que dispõem de mí

nimos recursos para a sobreviv~ncia, sendo conduzidas a mar

ginalização social. São pessoas, em geral, oriundas de famí 

lias socialmente desorganizadas, de lares desfeitos e viven

do em situação de extrema pobreza, sendo seu internamento mo 
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tivado por abandono, dissolução da família, ausência da mae. 

orfandade, alcoolismo, desemprego dos pais etc. 

E evidente que muitos menores vão para o internamen 

to bem novos; os maiores são geralmente apanhados na rua, pr~ 

ticando atos anti-sociais. Ocorrendo o fato de serem apanh~ 

dos na rua, os menores são levados à instituição e conduzidos 

para um aprendizado como punição de seus atos delituosos. 

A aversão que o ex-aluno tem do seu internamento es 

ti de acordo com o sentimento que nutre em relação à família 

(ou melhor, ao pai e à mãe) devido ao abandono e rejeição s~ 

fridos, sendo difícil para ele acei tar o "porquê" da interna 

çao. 

Muitos nao têm consciência do motivo, nem sabem qu~ 

do e por quem foram internados. Mas todos têm na mente que 

foram rejeitados e abandonados. Mesmo assim, têm uma neces 

sidade de preservar a família, apesar da dificuldade e ine-

xistência de relacionamento, e muitos que nao têm família sen 

:tem uma grande perda. Decorre daí uma grande necessidade de 

idescobrir a mãe ou alguém da família - uma busca de sua orl 

gemo 

Essa necessidade ê muito estimulada pela institui~ 

ção que, através de assistentes sociais, desenvolve todo um 

esquema para localizar a família. 

Ãs vezes, os ex-alunos que têm família demonstram 

uma revolta pelo internamento, principalmente, quando possuem 

outros irmãos e estes não foram internados. Ainda são contra 

uma ~ova união da mãe, pois quase nunca mantem um relaciona-

mento com o padrasto e se consideram mais uma vez rejeitados. 
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Isto tudo contribui para que os ex-alunos nao se adaptem aos 

familiares, o que é acrescido pela necessidade de ajudar a 

família e nao possuir sequer dinheiro para seu próprio sus

tento. Reconhecem as condições de pobreza da família, en-

quanto constatam que, na "escola", são satisfeitas suas ne-

cessidades materiais (com certo conforto), o que os leva a 

considerar como "um bom negócio" ser interno da FUNABEM. 

Desse modo, a ação social da FUNABEM exercida sobre 

o interno - uma tendência a formar uma identidade "ideal i:::a 

da" da instituição, a fim de adaptá-lo às condições "de vi-

da"; de fato, vem con t rihuir, isto sim, para di fi cul tar a 

reintegração desses internos na sociedade. As práticas edu-

cativas vividas dentro da instituição, bem como o relaciona-

mento que lã se estabelece, vêm também fortalecer certos ti 

pos de atitudes, quando nio conseguem emprego, ou não têm o 

atendimento material esperado, propiciando a continuação de 

·sua "carreira de abandonado e marginalizado". 

A posição paternalista da instituição dificulta, as 

sim, a reintegração do ex-aI uno na família por formar valores 

dissociados da realidade sócio-econômica da mesma, além de 

não propiciar a formação de atitudes de responsabilidade e 

luta pela sua sobrevivência. Segundo os próprios ex-alunos, 

"( ... )tudo na escola é traçado por ela, se vamos ao Clnema 

já temos as entradas compradas, não temos o hábito de agir 

por conta prôpria( ... )", "( ... )possuímos muita mordomia, boa 

comida, piscina, enfim conforto material", "( ... ) o trabalho 

para nós é corno castigo, pois é sempre por castigo que a ge~i 

te faz faxina no banheiro e varre o pátio( ... )". 
_ i 

"A freqUe~ 



cia nas oficinas nao ~ exigida, vamos quando temos vontade 

( ... )". Esse aspecto institucional de propiciar meios mate

riais a seus internos pode ser ressaltado como uma caracte

rística de toda instituição com finalidade de amparo social 

(estilo paternalista) . 

E ainda esse aspecto bem identificado por Goffman 

(1975), ao definir instituições totais e falar sobre a vida 

na instituição: "às vezes, é exigido tão pouco trabalho, que 

os internos, freqUentemente pouco instruídos para atividades 

de la zer, sofrem extraordinário ab orre cimen to. O trabalho exi 

gido a um sistema de pagamentos secundários, freqUentemente 

cerimoniais[ ... )" Cp. 21). Esta situação de "trabalho" den

tro da instituição lembra a tão enfatizada instabilidade que 

os ex-alunos mostram ao empregar-se. 

Violante (1981) comenta: "C .•. )chamou a atenção dos 

responsáveis pela Di visão de Prevenção e Integração Social da 

FEBEM/SP o que denominaram de "instabilidade do menor no tra 

balho". Tal instabilidade se manifestaria pelo curto espaço 

de tempo entre a admissão e a demissão do menor no emprego, 

o que é interpretado como um sintoma de sua não-integração 

social( ... )". Ainda mais, "( •.. )a questão sobre os motivos 

da "instabilidade do menor no emprego" poderia conduzir a co~ 

clusões de caráter tão pré-científico e ideológico quanto aqu~ 

le que sustenta a colocação do problema feita pela FEBEM; ou 

seja, que o próprio menor é o portador de tal "instabilidade" 

e/ou dos fatores que geram sua nao permanência no empre go, 

ou que estes fatores se encontraria~ em simples falhas técni 

co-pedagógicas do curso profissionalização, ao não lhe dar o 



devido preparo para o exercício de uma dada função, ou mesmo 

falhas técnico-psicológicas de mudanças de atitude" (p. 10 e 

12) • 

Concebendo que o menor institucionalizado sofre múl 

tiplas determinações em seu processo de socialização, compr~ 

ende-se o fato de agir inadequadamente às condições de trab~ 

lho. bem como na sua re lação social com os outros indi víduos. 

Então, entendê-lo no exercício profissional e as razões de 

sua não permanência no emprego, implica compreender o proce~ 

so de sua produção, na compreensão do menor enquanto sujeito 

concretc,. na abordagem psicossocial ao "menor insti tucionali 

zado" vendo sua socialização como se prccessa no âmbi to insti 

tucional da FUNABEM. De outra forma, corre-se o risco de 

atribuir a ele a "culpa" pelo fato que lhe acontece. 

Nota-se, de fato. que o ex-·menor, ao saIr da insti

tuição, não tem uma concepção positiva do trabalho; é inade

quado às condições de trabalh.o no que se refere ao preparo p~ 

ra o exercício da função e no que diz respei to à própria apI!:. 

sentação pessoal, postura e falta de tolerância à rotina e 

aspirações por salário acima de sua capacitação profissional. 

Não tem muita iniciativa e nem interesse - falta senso de 

responsabilidade, maturidade profissional, capacidade de man 

ter boas relações humanas no trabalho, respeito à autoridade 

no cumprimento dos deveres. 

Concebendo o processo de socialização do menor ins

titucionalizado em suas relações sociais com os outros indi

víduos, é preciso lembrar Marx e Engels (s .d.) em "A ideolo-

gia alemã". "Aquilo que os indivíduos são depende portanto 



das condições materiais de sua produção. Esta produção( ... ) 

pressupõe a existência de relações entre os indivíduos"Çp.lO). 

Assim, compreender os modos do menor se comportar 

no emprego levanta questões científicas sobre a ação instit~ 

cional, sobre a superação do "fenômeno" e as leis que o re

gem, daí ser necessiria uma posição crítica na tentativa de 

precaver-se contra as colocações "encobridoras" que mui tas 

vezes são fei tas, ao se responder às seguintes pergtIDtas: Quais 

os motivos de seu "mau comportamento" no trabalho? Por que 

ele nao se adapta? Quais as falhas de profissionalização? O 

que a FUNABEM fez ou deixou de fazer? O que deve ser feito 

para aumentar a eficiência institucional? Como explorar a 

representação da realidade que esses ex-menores formaram? 

Quais os sentimentos que experimentam, o que fazem, a que as, 

plram, como se relacionam, como sobrevivem? 

Os próprios egressos das instituições de amparo ao 

menor podem responder a algumas dessas perguntas, dando base 

para descobrir, em sua problemitica, os efeitos do processo 

de sua "produção institucional". 

O discurso do egresso é demonstrativ·o de sua identi 

dade sob a categoria de "estigmatizado". Pelo fato de estar 

distanciado da instituição e conhecer outra realidade, enfa

tiza as atitudes assistenciais e paternalistas que nao prop! 

ciam um treinamento adequado. Não considera a profissional! 

zação recebida eficiente para sua reintegração na sociedade. 

Aponta a desvalorização do diploma conferido pela FUNABEM e 

a metodologia pedagógica superada que não o deixa escolher a 

profissão segundo sua vocação. 



Sente revolta por que a instituição "não propidou" 

oportunidades de adquirir o treino, ou resPQnsabilidade, ou 

liberdade, quando foi assistido materialmente. E agora, sen 

te falta dessa assistência. 

E bem negativa a experiência frustradora vivida na 

instituição, onde ficaram manifestos a rejeição e o abandono 

de que se ressente muito. A visão dos egressos na sociedade 

é a mesma do isolamento institucional, por falta de contatos 

individuais ou de comunicação. As dificuldades que enfrentmn 

ao reingressarem nas comunidades, levam-nos a se verem como 

"infratores", restando apenas agirem como tal e confirmarem 

o que se pensa deles. 

A rejeição agrava o problema de adaptação, traduz 

um clima de não aceitação e evidencia a confrontação da im

possibilidade de arranjar emprego e de adaptar-se na socieda 

de. 

Assim descreve Campos (1984): "Vê-se que todo esse 

quadro de atitudes formadas na instituição e suas conseqUên

cias para a socialização do menor convergem para a manuten

ção da distância entre o menor e a sociedade e, até mesmo, 

para o clima conflitivo entre esses dois termos de um possi 

vel contrato. Do mesmo modo pelo qual estão sendo formadas 

atitudes tendentes a conservar a condição de abandono e mar

ginalização do menor, também o modelo funcional parece 'est~ 

cionar', prender-se às estruturas de significação que confi

guram o estado de alienação-conseqUente à situação de abando 

no e marginalização, remetendo-o, num outro nível, e denotan 

do essas atitudes vivenciadas o sentido implícito das lresmas. 



Todo contrato social pressupoe e acarreta coisas desagradá

veis, negativas, como a alienação, ou então € algo a ser vi~ 

lado pelo sujeito -- a volta à família é difícil ou indesejE 

vel, o trabalho é desagradável, não existem meios básicos p~ 

ra ele vir a ser socialmente ativo, o controle social é pun~ 

tivo, a conduta anti-social é 'natural', a reação a autorida 

de dá-se por acomodação ou revolta" CP. 96). 

A expectativa de identificação como infrator está 

também ligada ao "fantasma do SAM" e reproduz o clima de sus 

peita no qual o ex-aluno se percebe, na discriminação e re

jeição ao meio social. E isto embora os ex-alunos do antigo 

SAM considerem que têm melhores condições de se adaptarem a 

sociedade, em função do baixo nível de assistência material 

que tiveram na época do internamento: "( ... )nunca tivemos os 

bens materiais, de mãos beijadas, como os da atual FUNABEM'. 

No discurso dos ex-alunos são lembrados outros ~pe~ 

tos que dificultam a integração, por exemplo: o preconceito 

racial, considerando-se que a maioria deles é de cor preta~ 

a falta de relacionamento com o sexo feminino; a convivência 

com a prática de homossexualismo e o receio de insucessos ma 

trimoniais com a preocupação de repetir em seus filhos a con 

dição por eles vivenciada: "e. . . )não quero um relacionamento 

com essas meninas que ficam rondando a gente aqui, depois p~ 

de surgir 'um barrigudinho', e eu nao tenho nem para mim( ••• )". 

Devido ao estigma de que a FUNABEM o "impregnou", a 

percepção que o ex-aluno tem de si e do outro, ao sair, é aI 

tamente reforçada pela situação de abandono. O sistema, por 

sua vez, aparece como uma contradição: ao mesmo tempo em que 



se sente marginalizado por ser egresso da FUNABEM, considera 

que é tamhém responsável pelo seu fracasso - porque não so~ 

be aproveitar as oportunidades oferecidas na instituição, i~ 

trojetando o profundo vazio de terem "tudo" quando internos. 

Existe um contraste nos discursos dos ex-allll1os, qu~ 

do relembram o passado. Mostram que tiveram um "bom relacio 

namento" com determinada pessoa na Instituição, que não formn 

punidos por serem "bons alunos" e pelo comportamento obtive 

ram certos "previlégios", acei tando a insti tucionali zação sem 

revolta. Outros v~em a instituição e os funcionários como 

. figuras conflitivas, agressivas, repressivas e autoritárias 

- quando denota esses funcionários como pessoas que invadem 

a sua in timi.dade, suas vidas e são impotentes para resolver 

seus problemas principais, tais como: descobri r suas famílias 

e arranjar empregos. 

A realidade do ex-aluno é a sua Vlsao de que é um 

"marginal na sociedade", quando a ma.ioria não pode dizer que 

está vivendo na comunidade com suas famílias e são pouquíss~ 

mos os que nela se integram -- mesmo que seja so em relação 

a ter um trabalho. Consideram-se abandonados, rejeitados e 

marginalizados e culpam a instituição como geradores da si

tuação de rechaçados pela sociedade. 

No seu discurso, o ex-aluno sente-se "perdido", re

jeitado e abandonado pela segunda vez, quando é desligado da 

instituição, despreparado para viver na comunidade com seu 

estigma "impregnante de FUNABEM". Afirma que "a sociedade v~ 

os ex-alunos da FUNABEM como marginais" por serem pobre e de 

cor escura. 

• 



o uniforme, o corte de cabelo usado na FUNABEM con 

tribuírarn para reforçar o estigma e interferi r na formação da 

identidade naquilo que o iguala ao outro institucionalizado. 

Por esse motivo, existe uma necessidade de sentir-se diferen 

ciado uns dos outros. Para se destacar do grupo, o ex-aluno 

tenta se valorizar atrav~s das artes e atingir sua identida

de pessoal. Essa valorização fica evidenciada, porque arte 

favorece um relacionamento positivo, melhor com os outros ex 

alunos no que tange a s.ua individualidade: "C ... )sou procur~ 

do aqui na Associação por colegas para trabalhar e aprender 

artesanatoC ... ) 6 a forma de entrar dinheiroC ... ) outro dia 

deu para fazer o 'rancho' da s.emana( ... ) por isto sou procu

radoC ... ) pretendo me candidatar à Presidência da Associação 

( ... )". 

Outro aspecto referente à sua identificação 6 a ne

cessidade da auto..-.afi rmação, na medida em que se fixam no su 

cesso de um colega em busca de um conceito positivo e para 

manter a esperança de sobrevivência: "C ... ) gosto da maneira 

como o Ivanir fala. mas eu ainda vou ser Presidente da Asso

ciaçãoC ... )". 

Goffman (1978) analisa e evidencia o comportamento 

dos estigmatizados, quando mostra os diferentes aspectos:"( ... ) 

cada vez que alguma pessoa que tem estigma particular alcan

ça notoridade, seja por infrigir a lei, ~r premio ou ser 

o primeiro em sua categoriaC ... )" (p. 37). 

Têm conhecimento que a FUNABEM não transmite ensina 

mentos suficientes, que as técnicas e máquinas usadas na es

cola, por serem obsoletas, não dão urna base profissional com 
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~ realidade na sociedade. Então as experiências mal sucedi-

:uas reforçam a sua auto-percepção discriminativa: "( ... )é que 

estão preparados para sofrere ... )". 

Ao sair da FUNABEM, os ex-alunos percebem que estão 

despreparados em nível vivencial, que não terão mais oportu-

nidade ou liberdade, que não possuem mais as COIsas materiais 

nem um espaço físico para o lazer e então se tornam agressi-

vos e revoltados. São sentimentos semelhantes às formas de 

confusão de identidade, a vida fora da instituição -na com~ 

nidade são repetidos o isolamento afetivo vividos ou conhec! 

dos na institucionalização, seja por falta de contatos, com 

preensão, diálogo ou comunicação. 

o reflexo dos estigmas e experIencIas frustradoras 

conhecidos na instituição pelos ex-alunos são negativos, on-

de a percepção da rejeição e o abandono concretizam o senti~ 

mento de que são "vítimas" da sociedade. 

Outra visio negativa manifestada pelo ex-aluno é a 

percepção e o sentimento que tem da família. Para a maioria 

o internamento sofrido se processou devido a família nao ter 

condições materiais de sobrevivência. Enquanto interno, a 

visão negativa da família se transmite na expressiva revolta 

do afastamento, e a demora e ausência de visitas, muitas ve 

zes ocasionadas pela transferência do aluno para escolas em 

locais distantes. Quando ex-aluno, é forçado a conviver com 

a família que o rejeitou e que não lhe pode oferecer as mes-

mas condições de conforto da instituição. Muitos sentem a 

frustração no afeto - uma yez que houve um desapego em reI.': 

ção de laços familiares, quando foram internados e não rece-



beram visitas: "( ... ) eu tenho muito respeito pela minha mãe, 

sei que fui interna porque ela n20 tinha condição de me cnar, 

trabalhava na casa dos outros e eu não podia ficar sozinha 

em casa, nem ir com ela( ... ) eu gosto de minha mãe sim, mas 

não sei explicar, não consigo abraça-la ou beijá-la com aqu~ 

le chamego, é difícil explicare ... ) também eu lembro da Irmã 

na instituição, no dia da visita, nos aprontava para receber 

a visita e minha mãe não aparecia e ela dizia: 'hoje ela não 

pode vir, mas pode esperar que na próxima visita ela virá'

e era outra decepção( ... ) por fim não dava mais para acredi

tar, não dava mais para ter ânimo de se aprontar, porque sa 

bia que era mentira da Irmã mesmo( ... )". 

A adaptação na família é difícil, nao só pela pres

são que esta exerce sobre eles para arranjar emprego e ajudar 

no seu sustento ou pelo problema da rejeição da família por 

não o querer mais - confrontando com a impossibilidade de 

arranjar emprego e de se adaptar ã sociedade. A institucio

nalização, pela sua estrutura e o tipo de relacionamento que 

estabelece lã dentro, dificulta a adaptação tanto na família 

como nos contatos sociais: "( •.. ) eu trabalhei limpando jar'7 

dim na casa de uma senhora, com o tempo ela deixou eu morar 

numa casinha nos fundos de súa casa, era muito boa, algumas 

vezes eu era levado a fazer refeições com todos na casa e me 

sentia envergonhado, o uso de talheres, não sei, não sentia 

bem. Depois nao sel porque, sumi de lá, ( ... ) fiquei arre

pendi do, mas nao vol tei ( ... ) eu es tou morando na rua ( ... )" . 

Difícil e, assim, a sobreyiv~ncia do menor institu

cionalizado, após ser desligado da instituição. E duro, pa-
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ra ele, confrontar-se de novo e para semnre com sua condição 

socio-econômica original -com tudo o que esta implica e se 

repete em termos de marginalização - mais agravado ainda p~ 

lo contraste com "mordomias" institucionais, pela estigmati

zação e pela formação de hábitos sem correlação com as eXl

genclas que encontra na realidade "do lado de fora". 

Completando esse quadro, resta indicar que o próprio 

momento do desZigamento é mais uma marca de sofrimento, anun 

ciadora do significado que se viu revelar no discurso do 

egresso e repetidora das experiências de abandono e rejeição. 

3.2 - O desZigamento 

Tendo passado por um processo de socialização "dif~ 

renciado" que o marcou profundamente, sofre com o processo 

de desligamento, pois se vê sem lugar para dormir, comer, e 

apenas consegue constatar o sofrimento de forma fatalista: 

"( ..• )ê uma ilusão pensar que o que a gente aprendeu na esco 

la vai nos ajudar a arranjar emprego aqui foraC ... )" "C ... ) 

Não sou bandido. Sou apenas um desempregado, um rapaz que 

nao tem pai, mãe, ninguém, e que saiu da FUNABEM com uma mao 

n a f re n t e e ou t r a a t r á s ( • . .)" . 

Sobre o desligamento dos alunos, o discurso oficial 

da FUNABEM é: "C ••• ) Assegurar prioridade dos programas que 

visam â integração do menor na comunidade, através de assis

tência na própria'família e da colocação familiar em lares 

substitutos". Este objetivo concorda a definição de normas 

e procedimentos para execução da política Nacional do Bem-Es 



tar do Menor (PNBM) a qual foi, por lei, atribuída ao COllse 

lho Nacional da Fundação, que aprovou, em 1966, dois docume~ 

tos: "Di re t ri zes da PNBM" e "Normas para apl i cação da Pi'.'BEM". 

Tambêm, Campos (1984) descreve a forma do desliga

mento da FUNABEM: "C .. . )Segundo os Assistentes Sociais, en

carregados dessa atividade, o desligamento deverá assim se 

processar: primeiro, os alunos são reintegrados em seu lares 

ou em lares substi tutos, as vezes, antes de 18 anos: segundo, 

os alunos são enviados diretamente ao Serviço Militar; tercei 

ro, os alunos isentos do Serviço Mili tar e, considerados 'aban 

danados' [sem família ou responsáveis) são encaminhados a l1l'M 

pensão. 

Os que têm família recebem, durante um período de 

aproximadamente três meses, uma ajuda para as passagens até 

sua casa. O contato com as famílias, considerado imprescin

dível, se processa de maneira difícil e inconsistente. Obje 

tiva-se colocar a família, inicialmente, como co-participan

te do processo de reintegração, preparando-a para a desinte~ 

naçao do menor. Muitas dificuldades são evidenciadas nesta 

tentativa, por exemplo, localizar famílias, convencê-las a 

participar do programa, receber o menor de vaI ta etc. ( ... )" 

(p. 119). 

Ficou constatado que os contatos anteriores ao des

ligamento são sempre escassos; muitas famílias visitam os f! 

lhos apenas uma vez por ano, outras ficam um período mais lo~ 

go sem vê-los; em alguns casos nunca visitaram o menor. Por 

outro lado, a relação da escola com as famílias se resumiu, 

quase que exclusivamente, a contatos para obtenção de permi~ 
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sao para o menor sair a passeio. 

Os alunos que estão próximos do momento de desliga-

mento da instituição têm contatos nos finais de semana com a 

comunidade e sentem o peso do estigma. Percebem que a vida 

na instituição transmite um tipo de socialização "diferencia 

do" pelas próprias características de "fechamento" e por si-

nais externos distintos (vestimentas, o corte de cabelo) e 

sentem-se à parte, marginalizados. O sentimento de abandona 

dos (pelos próprios pais) e de revolta é somado ao desprep~ 

ro profissional. Embora, na instituição obtivessem uma edu-

cação profissional, não lhes foi conferido um certificado qua~. 

quer de habilitação profissional. 

A visão realista que, 'na insti tuição, o menor tem do 

desligamento ê completada e concretizada, quando passa a ser 

ex-aluno, ou a viver na sociedade. A representação do desli 

-gamento manifestada pelos ex-alunos e expressiva, traduzindo 

toda a vivência do problema, sofrimentos e fracassos. Nesse 

momento de ruptura, o de~ligamento é percebido como uma nova 

rejeição. Ressaltam a mudança brusca pela qual passam:"( ... ) 

quando estamos lá dentro, temos tudo e, quando saimos, a fal 

ta é total( ..• )". 

Desse modo, o desligamento para o ex-aluno é sempre 

visto de forma violenta -- talvez a experiência mais difícil 

de suas vidas. Os alunos que não têm família, quando deixam 

a insti tuição, nao sabem o que fazer sozinhos, ficam "perdi-

dos", sem ter em quem se apoiar e obter segurança para sobr~ 

. .. ( ) N-VI ver: ... J os somos uns perdidos. Tem g; en te entre nós que 

conseguiu um trabalhinho, biscate, mas a maioria não tem em-



prego e se Vlra como pode para arranjar dinheiro e para co-

mero Nossa vida é assim. Eu entrei com 5 anos paraa ~B1 

e só sai com 18. Ninguém tem família e ninguém dá emprego p~ 

.. ( ) " ra nos ... . o desabafo é de Washington Lui z, um dos 25 alu 

nos que moravam num porão de um Coreto em Quintino e foram 

expulsos por policiais e civis, com pó-de-mico. "C .. ) O que 

acontece", disse um deles, "é que nós somos obrigados a dei-

xar a FUNABEM quando completamos 18 anos. Lá, porém, nao so 

mos preparados para enfrentar a vida aqul fora. Tanto no en 

sino normal, como o profissional. O que recebemos represen-

ta apenas uma espécie de terapia ocupacional. Não somos pr~ 

fissionalizados, como afirmam os dirigentes da FUNABEM. Na 

verdade, não temos autonomia r sequer para um passeio ao Zoa 

ou para irmos ao banheiro. O resultado dessa política retrô 

gada é que quando temos de deixar a instituição, por força 

da idade, somos jogados nas ruas sem termos a quem recorrer, 

nem mesmo as nossas famílias, a maioria distanciada da gente 

há anos, têm condição de nos ajudare ... )". 



"E muito fácil fazer de um garoto 
que vive na miséria criminoso: bas 
ta não fazer nada. 

Basta que a gente cruze os braços 
e deixe que ele continue desampa
rado como está. Sem condições de 
estudar, de se alimentar direito~ 
pe.rdido na vida. 

Sabe o que pode acontecer? 

Um dia ele se cansa da pobreza e 
do abandono~ arranja um revolver 
e sai pedindo ajuda na marra. Vi
ra mais um desses milhares de p~ 
quenos cr\m~nosos que voci já se 
acostumou a ver nas páginas poli
e i a i s ( . . . ) rr. 

(Belo Horizonte, MG - Fundo Cris 
tio para Crianças). 
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PARTE r r 

A PESQUrSA E SEUS RESULTADOS 

No processo de realizar a presente pesquisa, todos 

os pensamentos que foram sendo elaborados -- e que, em sua 

síntese final, foram apresentados na Parte r -- foram também 

sendo postos à dura prova da realidade que os próprios egre~ 

sos impuseram à mente da pesquisadora. Na Parte rr, foi 

apresentado o "quadro" vivido pelos egressos da FUNABEM e 

do SAM. 

1. METODOLOGIA UTILIZADA 

1.1 - Abordagem 

A unidade metodológica do trabalho realizado é dada 

pela abordagem seguida, em termos da ótica que orientou seja 

a coleta, seja a análise dos dados. Essa ótica consiste na 

ênfase em aspectos qualitativos, dando-se preferência à apr~ 

ensao de implicações significativas do que foi observado e 

lido, para a problemática do menor e do ex-aluno, e em manter 

sempre uma referência a fatores atuantes a nível do contexto 



s6cio-econômico e cultural em que se di a problem~tica malor 

das "populações carentes", no Brasil. Concluindo, pode-se 

portanto caracterizar este trabalho como um estudo de campo 

complementado por um estudo de documentação, seguindo duas 

linhas de procedimentos principais: obtenção e análise de de 

poimentos e textos formulados a respeito do problema do me

nor e do egresso; obtenção e análise de depoimentos dados p~ 

tos próprios egressos. 

1.2 - Campo de in vesti gação 

Centralizou-se o estudo, tendo como ponto de refe-

rencla a ASSEAF, estendendo o campo para outras fontes de in 

formação, tais como: leis relativas ã política do atendimento 

ao menor; documentos históricos de instituições de amparo ao 

menor; pesquisas recentes sobre menor carente realizadas no 

Brasil; estudos teóricos sobre problemas da marginalidade 50 

cial; regimentos da própria FUNABEM, da ASSEAF, IESBEM; re-

protagens de jornais e depoimento de um representante da De

legacia de Menores e Vadiagem da cidade de Vitória - ES. 

1.3 - Sujeitos 

Consideram-se sujeitos da pesquisa um grupo de 18 

ex-alunos da FUNABEM e SAM que eram ou membros da diretoria 

(4) ou sócios do ASSEAF (14) no período de 1982 a 1984. Além 

desses sujeitos principais, outras pessoas forneceram dados 

para o estudo (a Assistente Social da ASSEAF, a Delegada de 



Menores e Vadiagem de Vit6ria e dois rep6rteres de Vit6ria). 

1.4 - Procedimentos e instrumentos 

1.4.1 - Coleta de àados 

No decorrer dos estudos, foram utilizados vários ti 

pos de procedimentos como objetivo de colher os dados neces 

sarlOS. Num primeiro momento de ambientação na ASSEAF, pre

dominaram conversas informais e observações diretas assiste

máticas. A entrada na ASSEAF foi facilitada pelo conhecime~ 

to anterior que a pesquisadora tinha de um dos seus diretores. 

Tendo sido conseguida uma boa ambientação na Associação, pro~ 

seguiu o estudo com a realização de entrevistas semi-estrutu 

radas (ver anexo I, roteiro da entrevista). A participaçãc 

em reuniões da ASSEAF foi um procedimento de grande valia p~ 

ra a coleta de dados. 

Fora a ASSEAF, colheram-se dados atraves de pesqu~

sa bibliográfica e ainda, dentro da ASSEAF, foi possível o 

acesso à documentação pertinente. 

As reportagens foram obtidas através de contatos in 

formais. 

1.4.2 - Análise de dados 

Sendo o material do estudo proveniente de fontes di 

ferentes, a anilise de dados foi subdividida em t6picos que 

destacam visões especificas: 

1) A visão do ex-aluno, a partir de depoimentos dos 
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proprios ex-alunos, colhidos nas entrevistas 

semi-estruturadas, reuniões e contatos infor 

mais com os mesmos; 

2) A visão dos que cuidam do menor abandonado 

ou do ex-aluno, a partir de entrevistas li 

vres com representantes da ASSEAF (Diretoria 

e Assistente Social) e do depoimento da Dele 

gada de Menores e Vadiagem da Cidade de Vito 

ria - ES; 

3) A visio que 6 veiculada pela imprensa (~epo! 

tagens e notícias em jornais). 

A análise de conteúdo foi o procedimento usado 

para exxrair essas diferentes visões. De toda a literatu

ra consultada, foi possível aproveitar enfoques do ponto 

de vista social, econômico, político e educacional, que 

orientaram a interpretação final dos resultados da análi 

se. 



'2. ANÁLISE DOS DADOS 

As Vlsoes mencionadas no item 1.4.2., sao apresen

tadas a seguir, devendo-se observar que a visão do ex-aluno 

- objeto do item 2.1. - é desdobrada, no item 2.2., através 

de "recortes de vivências de ex-alunos e menores", para co 

locar em plano de destaque a semelhança entre a vivênci~oos 

primeiros e dos segundos. A análise procurou preservar ao 

máximo os próprios depoimentos, como forma de re-ligar a re 

flexão da pesquisadora ao testemunho vivo de toda as pesso

as que lhe proporcionaram estes resultados. 

2.l. A visão dos ex-alunos 

~elos depoimentos dos ex-alunos passam as temáti -

cas aqui destacadas, a partir da análise de conteúdo das 

suas entrevistas. 

2.I.l.Representação da Instituição 

Convergindo para :uma "avaliação" da Instituição 

onde estiveram internados, os ex-alunos mostram representa

çoes centradas em dois temas básicos: 

- O mais evidente e o da substituição da familia 

Para o aluno escola é onde se vive " abandonado pela mãe" 

lugar onde se encontra "convívio", casa, comida, lazer. A 

Insti tuição representa aquilo que a família não lhes pode dar, 



ou de que estiveram sempre privados pela situaçio de abando 

no e carência. Muitos se sentem, de certo modo, "compensa

dos" pelo atendimento de necessidades primádas e materiais. 

A Instituição parece ter adquirido, frente a eles, 

urna funçio compensatória, por comparação entre as "regalias" 

e as"mordomias"lá recebidas, do ponto de vista material, e 

as faltas vitais por que passaram antes (na família) e depois 

(no mundo "cá fora") do período de internaçio. No entanto, 

alguns ex-alunos apontam para a ineficácia dessa funçio com

pensatória, quando não se limitam a analisar os aspectos ma 

teriais proporcionados pela Instituiçio, mas consideram, em 

primeiro plano, a àprendizagem para a vida ("aprender a ser 

alguém", "aprender a viver") de que a mesma e encarregada, 

também compensatoriamente, pelo meio familiar e social. 

- O outro terna é o da excZus50 e marginaZizaç5o, qua~ 

do a ênfase recai sobre a "dureza" do processo de instituci~ 

nalização, o serem "enquadrados" na rotina institucional, a 

necessidade de "se verem livres" deste processo ("eu estava 

preso e nio sabia") e as marcas marginalizantes que resulta

ram. 

As expressoes que contextuam os depoimentos sugerem 

ou urna reLativizaç50 das experiências vividas pelos ex-alu

nos ("nem boa, nem ruim", "apanhava um pouco, mas também era 

levado", "aprende-se a gostar e a desgostar"), ou urna revoZ

ta frente à Instituição, que parece sobreviver em um pequ~ 

no n~mero·de individuos. 

Quando a Insti tuiçio e analisada sob o ângulo do seu 
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"pessoal", dos seus representantes junto aos alunos, nota-se 

que as re Zações afe tivas s ao co locadas em des taque: - pessoas 

agressivas, indiferentes ou, pelo contririo, pr6ximas e com 

preensivas são lembradas e fica presente o clima de dureza, 

medo e terror, de desconfiança ou de confiança, o tratamento , 

humilhante ou humano ("tratados corno marginais" ou "como ge~ 

te", "tratados corno sacos de pancada"). A instabiZidade des 

ses contatos é um traço marcante. Observa-se que alguns ex 

alunos conservam viv~ncias mais discriminadas, conseguindo 

distinguir diferenças entre indivíduos ou entre categorias 

funcionais, enquanto outros perdem a lembrança das pessoas e 

expressam o "clima" da organização. Alguns também fazem dis 

tinção entre presente/passado, provavelmente, porque a dis-

tância temporal e as novas experi~ncias provocam urna elabora 

ção dos personagens institucionais no sentido de que hoje pe~ 

cebem o pessoal mais positivamente do que no passado, ou, ao 

contrário, (no passado mais positivamente, pois hoje "não 

apoiam( ... ) parece que não conhecem mais( ... ) a resposta e 

sempre a mesma: para ex-aluno não dá"). Ressalte-se o depo~ 

mento de um ex-aluno: "agora acho legais, lá dentro alguns 

eu achava brutos ma ... agora ... os professores ensinavam, 

nós é que fugiamos das aulas ... as tias andavam atrás da ge~ 

te para andarmos certos". 

O que se conclui e pela sobrevivência de Zembranças 

afetivas, as quais (assim corno a imagem da Instituição en-

quanto "lugar") ou são relativizadas - o que receberam e ag~ 

ra recebem ... - ou conservam urna tonalidade bastante agress~ 

va (sobretudo em relação aos inspetores). 
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Na medida \.'nl que ;1 Illst j t u i ç50 fa.:: p.ü tc -l, ) í 'cl' '. , , 

dos ex-alunos, r ea parece a sua im;lg em, quando, tia s e rti r cvl s 

tas, e] e s são e s ti m u] a dos a se] e In b I a r e m do p a s s a do (] e m b r él'~ 

ça do pas sado / vi vênc i a do int e r name nto); e r e apar e ce ai no:'l 

como a de s ubs t i tuto da fam flia , ou co mo lugar de c asti gr s c 

obrigações. de viol ência. de espan ca ment o por in s pe tores 1l), ).I ~ 

que "tirara sangue" de um c o le ga ... aprc llde ndo a vi olcnci,l : 

"apanha aqui , agride ali" ), amea ç as de funcionários , Tc viJ e s 

e palmatórias. f interes s ante ver de que modo se diferenci -

am e se repetem os mesmos t e mas~ 

- Estimulados a se lembrarem do p a ss a do, os ex - alunos 

delineiam a Instituição atrav€s de cenas violentas , agressi: 

vas e também correlacionam família ("quando andava na rua" ) 

e In s t i t u i ç ã o ( q u an do" f i c a v a d e c o 1 é g i o e m c o 1 é g:i o ") , a s s o -

ci ando ab andon o (pe l a mãe ) e prote ç ão (de um tIs enhor " da 

FUNABEM), relatando a frusta ç ão e o desânimo pela all s en Cla 

dos familiares esperados nos dias de visita, confrontando o 

rigor (do SAM ) e a organização perfei ta ("tudo certo, na ho

ra certa") da escola (FUNABEM) com o relaxamento da mãe e a 

desestruturação da família. 

- Os s e ntimentos r eZativos ao i n te rn a me nto . quando o~ 

depoimentos focali zam o pr o c esso dentro da Instituição (e8 -

tar internado, e não o mome n~ o em que foi internado), deixam 

tran s parecer as mesm as associaçõe s: com situaç ões a gres s iva~ 

e com a familia ( "não tinha visita nenhuma" , "mas pass3\":! td~~ 

bém aperto em minha casa em Pernambuco" , "foi casa. 

e csc ola" ) . 

fa mília 



- A percepçao do tratamento que os alunos recebem pe~ 

mite caracterizar a Instituição, mais uma vez, como um lugar 

onde os alunos sao "bem tratados", por terem convívio social, 

casa e comida, mas ao mesmo tempo onde estão sujeitos a agre~ 

sões, a serem tratados "como objetos" e passam pela vivência 

de serem conhecidos, não pelos seus nomes, mas por numeros -

o que, para os mais sensíveis, tem conotações de perda da 

identidade. 

Em sua finalidade de preparar para a vida, a Insti-

tuição e vista como ineficaz, pois: 

- dissocia dois mundos, "dentro x fora"; 

- nao atende à necessidade primordial, que é arran-

-jar trabalho apos o desligamento; 

- deixa os indivíduos sem "diploma", sem comprovan-

te da profissionalização; 

e marca o indivíduo, com vícios, hábitos negati-

vos, segundo a perspectiva dos ex-alunos, que as 

sumem a imagem dos olhos das pessoas "aqui de fo-

ra". 

Por outro lado, mesmo percebendo essa ineficácia, 

alguns ex-alunos procuram "desculpar" a Instituição: "C ... ) 

nao posso acusar a administração de ineficienteC ... ) uns fi 

cam de um jeito, outros de outro, vindos do mesmo local( ... ) 

por quê?"; "tem tudo direitinho, mas nós é que não sabemos 

aproveitar o estudo e a educaçao( ... )", "( ... lmas a gente mu 

da muito( ... )" 

Analisando mais especificamente o aspecto do prepa-



ro pela profissionalização e pelas atividades realizadas na 

Escola, os depoimentos descrevem o treinamento nas oficinas 

como optativa, relacionam os cursos feitos ou contam porque 

não foram feitos os cursos oferecidos, e ainda falam do enSl 

no ministrado, ou da utilidade dessas atividades. 

Na maioria dos depoimentos ocorre sempre um "mas ... " 

que restringe ou o processo de aprendizagem vivido durante as 

atividades realizadas na Instituição, ou a utilidade poste

rior dessa aprendizagem. Alguns não freqilentavam as ofici

nas, ou tinham freqUência irregular, devido a mudanças contÍ 

nuas de escola e ã preferência pelo "estudo"; outros casos 

declaram: "não aprendi nada"; "desisti porque era obrigado" 

- aparentemente em contradição com o caráter optativo, mas 

talvez por subentender mecanismo de pressão institucional; 

"tenho o industrial básico concluído na FUNABEM, mas falta 

estágio e a escola não deu um atestado de escolaridade C ••• ) 

aliás, toda a minha documentação, tirei fora", ou "fiz curso 

em oficinas, mas não dão diploma a gente"; finalmente, um 

ex-aluno, que fez enfermagem, declara: "mas não consegui em

prego na profissão". 

Desse modo, a Instituição é ineficaz, enquanto age~ 

cia de preparaçao para o trabalho, merecendo a mesma repre

sentação que foi analisada, ao se falar dela, enquanto agen

cia de preparaçao para a vida - provavelmente porque a vida, 

para o ex-aluno, gira em torno de suas expectativas de traba 

lho. A ineficácia abrange a pouca consistência do processo 

de aprendizagem dentro das escolas a não oficialização dos 

resultados da aprendizagem profissional e a pouca utilidade 



da mesma no mercado de trabalho (" ... nio prepara o jovem p! 

ra o mercado competi tivo"), sendo, às vezes, qualificada co-

mo "terapia ocupacional", em vez de preparar para o traba-

lho~) 

2.l.2 - Vivênc~a do desligamento 

Os ex-alunos saem da Instituiçio aos 18 anos. No 

grupo que foi entrevistado, o ano do desligamento variou de 

1952 (ex-aluno do SAM) a 1980, com maior concentraçio nos 

anos de 1976 a 1979. 

Sendo a Instituiçio, para eles, um substituto da fa 

mília, e considerando o contraste entre as facilidades mate-

rlals - as "regalias" e as "mordomias" - dentro das escolas, 

comparadas com as s~rias dificuldades que encontram do "la 

do de fora", compreende-se por que parecem viver o deslig! 

mento como um segundo abandono, mesmo quando o período de i~ 

ternamento tenha sido marcado por experiências muitos negat! 

vaso "( ... )um "mundo diferente ( ... ) como se caísse num bura 

co e ficasse tentando sair"; abrem os olhos para um mundo es 

tranho e não consegue orientar-se. "( ... ) ficamos louco qua~ 

do vemos". A tônica dos depoimentos recai sobre a necessida 

de de continuarem por mais tempo a receber o apoio da Insti 

tuição. Recebem enxoval. moradia provisória e, algumas ve-

zes, encaminhamento para empregos. mas acham que não é sufi

ciente. pois dura muito pouco tempo o auxílio, em relação aos 

problemas que enfrentam para se orientarem e arranjarem em 

prego. -De repente, dizem, veem-se sem dinheiro para aluguel 

e comida, muitas vezes sem documentos. quase sempre sem sa-



ber dos familiares. 

São constantes, em todo o grupo, as mesmas dificul-

-dades apos o desligamento: não ter onde morar, não ter pro-

fissão certa, não arranjar emprego, ou não conseguirem esta 

bilidade nos empregos. Um dos ex-alunos expressa seus senti 

mentos frente a essas dificuldades, dizendo que "perdemos a 

mordomia" e outro fala de seu desej o de "vol tar correndo para 

a FUNABEM ... se pudesse ... " 

Percebe-se que a "reintegração" na sociedade, ao 

sair de urna Instituição para eles tão dissociada do meio so 

cial, inicia-se de modo abrupto e, mais urna vez, sao marca-

dos por urna vivência de perda daquilo que, embora apenas ma 

terialmente, constituía-se num substituto da família. Ao se 

desligarem, talvez pensem em liberdade (" ... na liberdade que 

nao tinha ... "), talvez não se vejam propriamente desprepara-

dos (" ... pensava que estava preparado para trabalhar ... "); ~ 

r~m a vida, fora da Instituição, ainda ~ mais dura, exige 

muito mais e assim, em sua sensibilidade, revivem urna situa-

ção de abandono, de perda, de falta: faltas materiais maIS 

evidentes, faltas efetivas mais profundas e a derrubada de 

seus sonhos de futuro. 

2. l. 3 - Reintegração a Sociedade 

Os ex-alunos sentem-se lançados, soltos ("eles nos 

soltam") no mundo aqui fora, desorientados. Lutam, sobretu-

do, pelas oportunidades de trabalho, porque ter um emprego 

significa poder conseguir casa e comida. Bem realistas, mos 

tram corno sua entrada no meio social passa pela situação de 



trabalho: se nao t~m família, e nao contam mais com a Insti 

tuição, precisam dispor de algum dinheiro. "Eu me acho pr~ 

parado para enfrentar qualquer coisa, mas aonde enfrentar, 

sem oportunidade, fal ta de documento ... " Esse depoimento faz 

lembrar que a identidade social de quem viveu nessas insti

tuições está prejudicada em seus fundamentos, sendo a falta 

de documentos símbolo do não reconhecimento social. 

No entanto, o caminho que resta para suas tentativas 

de "reintegração" é, desde o início, extremamente difícil. 

Apenas dois entrevistados estão empregados: uma moça, traba

lhando na ASSEAF, e um homem, técnico de contabilidade, que 

"fez de tudo até conhecer o dono de um escri tório que lhe deu 

oportunidade". Embora já tenham trabalhado em vários empre

gos, são muito instáveis, saem sem saber bem o porque. Alg~ 

mas explicações apresentadas pelos ex-alunos para sua insta

bilidade mostram a dificuldade de adaptação encontrada por 

eles:" me deu uma louca ... ", " ... a rigidez dos horários, 
., 

com a vida escolar ... ", "não fui mandado embora... briguei 

" "as pessoas t~m m~do de empregar, temos muitos vícios, 

pegamos tudo e não obedecemos", " ... erros de disciplinas ... 

devido ao regime militar" (demitido da pOlícia). Ressaltam 

os hábitos adquiridos na Instituição, a imagem do ex-aluno 

junto ao empregador, instabilidade emocional, identificação 

da rotina de trabalho com a Instituição. 

Nota-se, também, que os serviços tentados não se 

correracionam cóm a profissionalização feita. Um dos ex-alu 
nos diz que, mesmo encaminhado para trabalhar num hospital, 

por ter curso de enfermagem, não conseguiu ser enfermeiro. 

Outro depoimento impressiona pelas associações trágicas que 

o ex-aluno faz com a profissão para a qual foi preparado na 

FUNABEM: 

"Nunca tentou ser sapateiro~ a profissão 

que aprendeu na FUNABEM?" "Como que 

vou tentar! . .. Só se a pretinha matar o 

.. IL,olEei 
ftIIIMOM ...... 
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'baby' na barriga, ficarmos sem comer um 

ano e a sapataria morrer com a gente. Pe 

di à Assistente Social para me arranjar 

um serviço qU9lquer, j5 n50 digo para co 

mer, mas por essa criaturinha que vai nas 

cer". 

Os sonhos que alimentaram, alguns de assumir uma pr~ 

fissão, outros de continuar a estudar 

encontrar a família, não se realizam. 

ra, por exemplo, nessas expressões: 

e, muito raramente, de 

A frustração fica ela 

"Hoje, com 30 anos, sinto-me um homem ve

lho, cansado ... estou quase pegando uma 

ferramenta (arma) e fazendo uma besteira 

por desespero de causa. o que vou conse-

guir fazer com 30 anos ... " 

~ 

A "velhice" está nos fatos que nao aconteceram no 

tempo em que valia a pena terem acontecido, nos sonhos que 

rão se realizaram, na falta do relacionamento afetivo com aU 

~amília, da qual foram separados para serem internados. Não 

sabem onde estão os parentes, nunca esteve com eles e prova-

velmente nunca estarão. "Não vou procurar, porque ninguém 

me procurou", "não ligaram para mim, por que eu vou procu

rar? Mesmo sabendo que estou numa pior ... " E mesmo estando 

com a família, não se conformam por terem sido colocados na 

Instituição - "gosto dela (mãe) mas não consigo abraçar, bei 

jar, corno se tivesse vergonha de demonstrar carinho", até no 

Dia das Mães. Nesse depoimento, o entrevistado diz também 

que foi morar com a mae, mas "sentia falta da escola", por 
causa da piscina, dos jogos, das danças (FEEM). 

Todos esses ex-alunos, com exceção daquele que tem 

estabilidade profissional (técnico de contabilidade), não vêm 

conseguindo ligar-se à condição indispensável de integração 

social, estabelecida em nossa sociedade capitalista, para 
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quase todas as classes: o trabalho remunerado. Os laços com 

a família, outra condição bisica, parece, como se viu, nunca 

terem sido estabelecidos. Mas o relacionamento afetivo, em 

termos de encontrar alguém para formar uma nova família, ocor 

re na vida de alguns ex-alunos. 

No grupo de entrevistados, hi 4 casados. Esses nao 

mencionam problemas afetivos no casamento; pelo contririo, s~ 

te-se que investem muito afeto nesta situação de casamento: 

um deles demonstra receber grande apoio por parte da mulher, 

achando até que, se tivesse casado antes, não teria perdIdo 

o emprego mais regular que conseguiu (polícia); outru mencio 

na bom relacionamento e fala dos 2 filhos; o terceiro mostra 

se extremamente preocupado em preservar a vida do filho que 

sua mulher esti esperando; e o último declara: "tudo o que 

pretendo é para meus filhos". (Esse entrevistado é o único 

que parece ter realmente alcançado uma integração social, já 

tendo sido mencionado o seu progresso na vida profissional). 

Apesar de serem apenas 4 casados, esses ex-alunos 

indicam que as possibilidades de superação da problemitica de 

vida podem depender, em grande parte, da formação de novas 

Zigações afetivas, notando-se, ainda, que, se a família anti 

ga não lhes deu nem lhes di apoio material e segurança afeti 

va, suas novas relações incluem tamb€m.o aspecto de sere~ r! 

mediados (por exemplo, pelo sogro) e alcançarem certas condi 

ções de sobrevivência material (moTar no "quintal do sogro"). 

~ 

Para sintetizar o que os ex-alunos vem experimenta~ 

do e como estão caminhando na trilha da "reintegração social", 

sitamos suas próprias palavras: "Sinto-me deslocado, sem em-.. 
prego, num mundo diferente dos da FUNABEM, porque e como se 

cair num buraco e tentar sair. Vejo que passou o tempo, e 

nao aprendi nada e eu que pensava que, quando saísse, 
dar duro para ter uma família e me defronto com todas 

tas fechadas, quando procuro um emprego e pelo que sou 

iria 

as po!. 

da 

FUNABEM. Sinto que vivi num mundo de sonho e a realidade ... 

e agora que acordo o que vou fazer para me manter, comprar 
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roupa, comer? .. Eu sei que tenho mae, mas ela tem problema 

mental e nào tem paradeiro ... no momento não sei dela ... " 

Depoimento de outro ex-aluno: "( ... )0 desligamento 

foi uma brutalidade, pois não queremos perder a mordomia e 

somos obrigados a deixar a FUNABEM, quando temos 18 anos ... 

O problema maior foi o de moradia, pois fui morar com meus 

tios e ficar esperando que um emprego caísse do céu... As 

coisas foram apertando por eles serem pobres e tive que ar

ranjar um emprego mixuruca e sair da .casadeles ... ( ... )Com~ 

cei fazendo faxina, fui garoto de recado e fiz tudo para aj~ 

dar, até conhecer o dono do escritório que me deu oportunida 

de( ... ) Hoje tenho um escritório de contabilidade, estudei 

sozinho, sou um técnico de contabilidade( ... ) Tenho dois fi 

lhos, sou bem casado, tudo que faço é para eles( ... )" 

Eis outra declaração: "( ... ) quando estava ainda in 

ternado, sempre recebia visitas de minha avó e de minha ir

ma. Nem sei quando foi, mas elas desapareceram. Quando eu 

saí, resolvi procurar minha família. Soube que minha av6 ti 

nha morrido, mas eu ainda tinha uma tia. E era com ela que 

tinha de contar. Eu estava sem casa, sem dinheiro, queria s6 

trabalhar. Mas queria ter também um pouco de afeto, porque 

a gente precisa disso, até os animais precisam de carinho. 

Pedi ã Assistente Social que telefonasse para minha tia, que 

se chama( ... ), e dissesse a ela que eu estava necessitando de 

ajuda. Chorei muito, quando a minha tia mandou dizer que eu 

nao aparecesse em sua casa, que ela não queria saber de mim. 

Hoje a minha situação está muito difícil. Tenho vergonha de 

dizer isso, mas estou tendo de dormirm em um banco no jardim 

do Me i e r ( ... ) " 

Outro depoimento: "( ... )Assim que cheguei em casa, 
senti que minha família não estava me aceitando. Arranjei 

logo emprego em um supermercado mas não demorou muito - logo 

que tiveram que fazer um corte me mandaram embora. Meu pal 

é pobre, minha mãe não trabalha, porque é doente, e eu prec~ 

so de ajuda para tirar todos os documentos, para lutar por 



10·+ 

um emprego. Há dias que nao tenho dinheiro nem para a condu 

ção, para poder resolver minha vida( ... )" 

Existe, assim, um destino social pré-estabelecido 

para os ex-alunos das Inst~tuições que pretendem a sua rein

tegração. b um destino que poucos parecem conseguir romper. 

Desse destino, fazem parte os problemas para se entrosarem 

com as pessoas "de fora", que são vistas como "diferentes" 

("têm apoio da família", "já ocupam seu espaço") e as "por

tas fechadas", quando "se ouve falar que se é de FUNABEM". 

Faz parte, também, a diluição dos contatos estabelecidos den 

tro da Instituição: "( ... )não sei de outros meninos ... a nao 

ser os daqui da Instituição ASSEAF", raramente ouvem falar 

dos colegas e quase não mencionam amigos da FUNABEM durante 

as entrevistas. b possível que algumas amizades perdurem cá 

fora, porém excepcionalmente. Neste estudo, um dos poucos 

ex-alunos que se referiram a "amigos da escola", em termos, 

inclusive, de ainda estarem em contato, deixou transparecer 

o caráter homossexual dessas relações. 

A reintegração, sob o ponto de vista das relações 

sociais mais amplas fora do ambiente familiar, aparece, as

sim, do mesmo modo ·problemática. Estereótipos, desconfianças 

mútuas prejudicam tais relações. Essa é, talvez, a marca 

institucional que mais freqUentemente nós, os "de fora", po

demos testemunhar e que, de fato, podem representar os malS 

sérios obstáculos ã integração dos ex-alunos, restringindo 

suas chances de novas ligações. Nas palavras de um deles, a 

confiança básica para os con~atos de que necessitam, encon

tra-se bastante deteriorada: "( ... )não temos muita confian

ça( ... ) nao sabemos se dizem a verdade ... " 

Nessas circunstâncias, como podem planejar o futu

ro? Houve um futuro "sonhado", ainda dentro da Instituição, 

e hoje há futuro, mas é outro, bem diferente, um futuro para 

quem abriu os olhos e "caiu" na realidade. Seus planos res 

tringem-se ã expectativa, sempre repetida, de arranjar empr~ 

go, indo alguns até o projeto de assumirem uma profissão. Ko 
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vamente, ve-se a atividade de trabalho configurar-se como 

princip~l caminho de "saída", frente à problemática de nao 

integração social, prolongando-se na dimensão de futuro que 
procuram abrir. 

2. Z.4 - O passado: abandono e institucionalização 

A malor parte dos ex-alunos foi internada, quando 

eram bem pequenos. Alguns, por isso, nao se lembra das cir

cunstincias do internamento (um deles era ainda nen€m); ap~ 

nas dois tinha já 13 anos ao serem entregues à Instituição. 

Passaram, se não grande parte de suas vidas, pelo menos a 

parte mais importante, quanto à sua formação psicossocial, 

na Instituição (período mínimo de 5 anos e máximo de 18 

anos) . 

Ao tentarem explicar por que foram internados, fa-\ 
zem surgi'~ trê's motivos - abandono, pobreza e desestruturação, 

familiar - que, bem analis~dos, remetem a uma s6 causa: a im'! 

possibilidade de as famílias assumirem a criação dos filhos, 

gerada, em última instincia, pela pobreza em que viviam. 

Apesar de, em geral, lhes ser possível entender ra

cionalmente tal impossibilidade, os ex-alunos vivem o inter

namento como abandono, alguns sentindo raiva ou frustração; 

outros, afirmando ter sido melhor assim. A família, no pas-( 
sado, antes da Instituição, é representad~q~ase sempre-"soDI, 

o ingulo da pobreza, da desestruturação, as vezes, at€ como 

um lugar onde já se encontravam, material e afetivamente aban 

donados. Hoje ainda sobrevivem essas imagens de sua origem 

e, em certos casos, a revolta pelo abandono. 

Uma vez na Instituição, os meninos viveram compens~ 
çoes para as faltas materiais e, por outro lado, experiências 

afetivas marcantes (centradas, como já analisado, em ,conta 

tos mais constantemente repressivos e agressivos, do que pr~ 
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ximos e compreensivos). Essas experiências do período den

tro da Instituição, em grande parte, foram relativizadas, de 

tal modo que o passado institucional, com sua rotina e ex

clusão do mundo "cá de fora", torna-se agora um momento de 

passagem entre o abandono familiar e a luta pela sobrevivên

cia no meio social. E, porêm, urna experiência que deixou 

marcas, corno se vê nos depoimentos dos alunos e dos ex-alu

nos da FUNABEM (ver Representação do "aluno FUNABEM"). 

Assim como o internamento foi comparativamente "sua 

vel!, por lhes dar casa, comida e lazer, foi muito violento 

por marcá-los de muitas maneiras para o resto da vida: "Qua~ 

do me vi livre, queria fazer arte. Era tanta opressao lá 

dentro, que as coisas erradas daqui de fora, para mim, eram!· 

as certas. Lá, era tudo por castigo ... Estava preso e nao 

sabia que estava"o 

. ~.lo~ - Repres-entaçao do "aluno FVNABEM" [inte;rono/egresso) 

Os entrevistados falam de s-i mesmos sempre em torno 

de um tema de identificaçao : "somos- i'guai'6.'" ~ tIs-ao t-guai's a 

mim" o Essa igualdade alirange aqueles que es-tao. já. desliga

dos e os que estão internados. Assim, dizem alguns jovens 

"não penso nada" (dos atuais alunos) ... têm "a me sma sorte de 

cair na mesma escola e co~e1' as mesmas coisas"; "são coZegas 

000 necessitiadoso.o sonham em progredir na vida e,quando ch~ 

ga aqui, não se pode reaZizar o que quer", "sonhadores""(ooo) 

-pensam na salda com um lugar para trabalhar e venDer na vi 

da ... " 

Em síntese, os alunos de hoje têm e terio a mesma 

"sorte" dos ex-alunos e as mesmas decepções e frustações; e 

os ex-alunos repetem, na percepção de cada um, as marcas que 
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a família e a Instituição lhes deixaram: "iguais a mim" 

porque buscam emprego, buscam parentes, buscam ajuda - e "aI 

guns querem aparentar o que não são" - "iguais", a famílIa 

'tlesaparecida", abandonados, "roupa igual"', "comendo igual" 

"somos iguais ... de morar juntos na escola";"são iguais a 

mim ... no modo.' de ag i r e falar"; "sem famÍI ia ... órÍãos ... 

meio perdidos"; "somos iguais ... uns mais loucos do que os 

outros". 

o contraste que mais estabelecem entre eles mesmos 

e os "de fora" indica relacionarem sua "igualdade" a um con 

fronto com aqueles que receberam apoio da família. Ou seja , 

ter ou nao ter família, ter ou não ter precisado passar pela 

Instituição resulta em identificação (a mesma sorte) e dis

criminação do "'outro". Assim como as pessoas "de fora" encon 

tram um dia a sua "mesmidade" e se identificam como pessoas, 

também os ex-alunos chegam a ser "si mesmos" e formam \Uma 1 

dentidade social. Apenas essa identidade delimita-se por 

uma marca, talvez indelEvel 1 que perpetua a sua marginaliz! 

çao e sua exclusão mesmo "fora dos muros". Como toda gente, 

introjetam sua experiência e tornam-se "iguais" por seu des

tino "igual". Mais ainda, incorporam a imagem que a socieda

de lhes impõe, a de "aluno FUNAHEM". 

2. Z. ô - visão da Associação CASSEAF) 

O apoio material que os ex-alunos recebiam da 

Instituição parece ser esperado de parte ela ASSEAF. Config~ 

ra-se, na percepção deles, o valor de "ponte" que a Associa

ção assume entre a Instituição e a sociedade, mas, sobretudo, 



·no sentido de "arranj ar emprego", que, como j á se viu, repr~ 

senta a possibilidade de adquirir uma infra-estrutura míni

ma de sobrevivência para lutar por um lugar na sociedade.Bus 

cam autonomia de sobrevivência atrav6s do trabalho, e a As 

sociação funcionaria como "posto de reabastecimento e orien

tação" para quem, seja logo após, ou tempos depois do desli

gamento da Instituição, sente-se perdido das rotas "sonhadas': 

neste mundo competitivo. 

Contam com a Associação para conseguirem emprego , 

ou seja, contam com ela para terem alguma "perspectiva bem 

concreta de futuro". Ficam sabendo que a Associação existe 

por amigos na Instituição , ou porque o Presidente da ASSEAF 

falou na Instituição a respeito, ou porque a própria Instit~ 

ção fala na Associação. Como exceção, tem-se o ex-aluno téc

nico de contabilidade, que foi convidado pelo ASSEAF "porque 

já tem uma profissão". 

Também é na Associação que reencontram seus "igua

is", refazendo, de algum modo, o convívio que se lembra te 

rem tido dentro das escolas. Resta saber em que medida, na 

Associação, encontram lugar para uma revisão de sua experi

ência institucional, ou se repetem simplesmente uma situação 

de dependêncli:à. 

2.2- Recortes de vivincia. de ex-alunos e menores 

Além dos resultados das entrevistas semi-estrutu 

radas, este estudo conseguiu dados muitos ricos em reunjões 

da ASSEAF, em conversas informais com ex-alunos e em depoi -

mentos de menores de rua. 
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Sintetizando, este material inicia-se pela relação 

que existe entre a fala do menor de rua e a do ex-aluno das 

Instituições de amparo de menor, para mostrar como a "volta 

-as ruas", apos o desligamento, é um reencontro com o desti 

no de todo indivíduo marginalizado. 

"Eu sou lad'Pão mas não sou perigoso"., diz um menor 

de rua (13 anos) que foi surpreendido tentando roubar balas 

nas Lojas Americanas (Vitória-ES) e foi levado para a Supe -

rintend~ncia de Polícia Civil. Após ser espancado por um sol 

aàdo'da Polícia Militar, chorou, quando um policial traçou o 

que, para essa criança, era o seu destino:"Este não tem mais 

jeito., i o p'P6prio diabo em peSBOa., i ir'Pecuper~vel~. Mas o 

menino nao pensa assim, porque, apesar de ter estudado ap! 

nas o 1 9 ano do 1 9 grau, ainda pretende recuperar o tempo ~r 

dido e"ser alguem na vida". 

Em outra cidade, urna senhora de 31 anos, casada, 

ex-aluna do SAM, encontra um dia suas irmãs, também ex-alu 

nas da mesma instituição. "Enaont'Pei minhas duas irmãs pera~ 

bulando pela ruas., t'Pansformadas em mendigas., sendo que uma 

delas ficou doente mental. Se eZa [uma das irmãs) -nao toma 

conta do filho., agora., i porqUe não têm condições morais p~ 

ra isso ... Melho'P i o menino. fica'P internado do que ficar por 

a{ fazendo um monte de besteiras na vida dela e dos outros ... 

Minha outra i'Pmã encont'Pei., quando fomos fazer compras no M~ 

yer e observando uma mendiga., brigando com todo mundo ... dei 

um abraço nela e a levei pa'Pa minha casa. Com II anos de ida 

de., ela foi"est'Pupada" ... pelo pai da gente e depois 

foi internada no SAM., onde teve contacto com todo tipo de 



droga 3 ficou viciada ... a ponto de beber álcool puro. Mas 

quando fez 18 anos 3 foi devolvida 3 exatamente na época que 

nosso pai saia da prisão Como ele não conseguiu 3 a ex 

pulsou de casa. Antes de ser pres0 3 ele também expulsou m~ 

nha outra irmã porque ela se entregou a um homem sem casa~". 

Outro menor de rua. a~sim como as duas irmls.con 

segue escapar parcialmente do seu destino por encontrar a 

poio na cunhada. Vende amendoim pelas ruas. preparado pela 

cunhada e, pelo menos. não é explorado por-terceiros e nao 

tem a obrigação de vender tudo. "Sou diferente dos outros m~ 

ninos que estão na rua 3 vendendo coisas 3 porque nunca " che 

rei" cola. Fui preso uma vez e parei numa instituição de me 

nores 3 mas eu tinha fam{Zi-a. Por' enquant0 3 quero continuar 

a es tudar 3 concluir' a 4a. sér'ie .•. Sobre a profi'ssão 3 ain-

da não pensei" ~ 

A desestruturação da família mostra-se na conver 

sa com outro menor de rua - cuj a "s-orte" se distingue do 

-primeiro vendedor de amendoim, que falou antes."Meu pai nao 

conseguia emprego~ bebia muito e batia na minha m5e. Por is 

so resolvi sair de casa ... Agor'a não tenho lugar certo para 

mO,rar3 às vezes~ fico na rua mesmo. ou durmo na casa de uma 

tia ... Sou obriaado a vender todo amendoim. Se voLtar com 

algum. ppanho ... Nunca fui a escola ••. A gente fica meio ton 

to (quando cheira cola) e~ se bobear~ os meninos grandes rou 

bam o nosso dinheir'o ... As vezes preciso roubar para matar 

a fome. Por enquant0 3 eu nunca sonhei tipo assalto a nin-

guém. Mas se a fome apertar e eu não conseguir amendoim p~ 

ra vender ... Gostaria de ser' um menino igual aos outroB~mas 
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não tive sorte". 

A falta de "lugar certo" e a possibilidade de vir a 

ser assaltante estio presentes na fala dos ex-alunos~ "Ao 

todo somos 26 alunos~ entre la e 2l anos. Eu era como o che-

fe do porão. Lá era aceito qualquer um que sata da escola e 

que não tinha para onde ir~ porque sabe que emprego só cons~ 

guem quando ninguém sabe que eles foram internos da FUNABEM. 

Agora estamos sem lugar para dormir. Na noite de anteontem, 

tris homens (por eles identificados como um PM, um policia1 

civil e um motorista de ônibus) jogaram pó-de-mico no Coreto~ 

incendiaram todas as roupas e documentos e ainda me espanca-

ramo .. Não sou bandido. Sou apenas um desempregado~ um ra-

paz que não tem pai~ mãe~ ninguém~ e que saiu da FUNABEM com 

uma mão na frente e outra atrás ... -Para comer~ as vezes~ p~ 

lamos a grade da escola~ mas se o guarda nos pegar~ ele nos 

-poe para fora. Ou então damos calote nos botequins e ai te-

mos que nos esconder da pol{cia •.. Porque somos maiores~ a 

policia pode nos prender por vadiagem~ mas não sou um bandi 

do não". 

2.3 - A visão dos que cuidam do menor e do ex-aluno 

Assim como se tenta apreender a visio dos ex-alunos 

sobre a sua problemática, pretende-se, agora, analisar a Vl-

são das pessoas que se encarregam de atender ao menor, em g~ 

ral, e ao ex-aluno em particular. b interessante o confron 

to entre essas duas visões. 
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2.3.1 - A Associação dos Ex-alunos da FUNABEM 

A ASSEAF propõe-se "lutar para integrar o ex-aluno 

ã sociedade" e acabar com o estigma "que este ex-aluno carre 

ga, estigma de delinqUente, de marginal". Os depoimentos de 

pessoas ligadas ã Diretoria da ASSEAF e a consulta aos depoi 

mentos da mesma Associação confirmaram estas preocupações 

centrais. Assim, a visão destas pessoas que cuidam do ex

aluno, tendo um conhecimento vivo e real, de quem sentiu "o 

problema na carne", centraliza-se no tema da não-integpação 

ã sociedade, razão da própria existência da organização a 

que pertencem. Antes de discutir essa visão, e necessário 

apresentar a história da ASSEAF, conforme foi contada ã pe~ 

quisadora e conforme esta pôde presenciar, lá mesmo, na Asso 

ciação. 

A associação dos Ex-alunos da FUNABEM (ASSEAF) foi 

fundada, oficialmente, há sete anos (fevereiro de 1980). Es 

tá instalada em prédio cedido por administração passada da 

FUNABEM, localizado ã Rua 24 de maio, 43 - Bairro são Fran

cisco Xavier, Rio de Janeiro. Sua sede,. está situada na Casa 

Maestro José Paulo da Silva. Tem sete salas, uma pequena 

quadra de esporte (construída pelos sócios) e um pequeno au

ditório onde são feitas reuniões e assembléi~s, e também fun 

ciona como cineclube. 

Segundo entrevista com a Direção, a idéia de fun-

dar a Associação surgiu por volta de 1975, quando os ex-

alunos Guaracy e Carlos Alberto Ivany tomaram conhecimento 

da criação de uma Entidade de ex-internos da FEBEM de são 

Paulo. Depois de constatarem que nao poderiam contar mui 

to com a compreensão e ajuda da sociedade, sentiram que s~ 

ria necessário fundar uma associação, no Rio de Janeiro, 

nos moldes da de São Paulo, com o objetivo de "desenvolver 

o espírito de fraternidade e ajuda mútua, assistência éti 

ca, material e profissional que propiciasse a integração 
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dos ex-alunos da FUNABEM" (dizeres do Estatuto da Associaçio 

de Ex-alunos da FUNABEM -- ASSEAF, art. 19 ). 

Desse modo, comenta Ivany, "procuraram a Adminis 

tração da FUNABEM com a idéia da Associação e projeto para 

criação que foi~ na oportunidade~ muito bem aceito. Cede-

ram uma sala e~ reuniram cerca de 30 alunos e ex-alunos". Mas 

ressaltou ainda que "a FUNABEM logo se retraiu~ ao perceber 

que a maioria dos ex-alunos guardavam ressentimento devido 

ao 'mito de integração'; e o projeto foi por água abaixo. S~ 

mente na administração da tclea Therezinha Fernandes Guazzel 

li é que puderam retomar o trabalho. Ela deu muita força e 

cedeu a casa que ocupamos hoje. Por esse motivo~ já afasta-

da do cargo na FUNABEM~ recebeu o tItulo de presidente de 

honra da ASSEAF". 

Segundo o folheto da ASSEAF "o que faz", ve-se 

que a Associação "é mantida e dirigida pelos - . -proprlos so-

cios, tendo muita dificuldade de se manter e "cumprir seu de 

sejo primordial de propiciar o complemento da educação nece~ 

sária ao desenvolvimento dos ex-alunos que se encontram em 

dificuldades, através do atendimento integrado das áreas de 

saúde, serviço social, jurídico, cultural e pedagógico". 

Na pesquisa, foi constatado que a Associ~çio 

tem como sócios 700 ex-alunos e estrutura-se em 04 (quatro) 

departamentos: jurídico, cultural, médico e de serviço so 

cia1. No primeiro departamento, foi possível comprovar a 

existência de um advogado ex-aluno, mas a Direçio afirma que 
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-e composto por 6 advogados, quatro dos quais sao ex-alunos 

e trabalham sem receber nada, prestando assessoria jurídica 

a nível trabalhista, civil e criminal (neste fitimo caso, a 

tendendo a ex-alunos envolvidos em delitos criminais). 

O responsável pelo Departamento Cultural é ornes 

tre de Capoeira José Vieira dos Anjos; sua principal função 

ou tarefa, além de dar aulas do esporte que pratica, -e a or 

ganizaçio da Biblioteca. Outras atividades sio desenvolvi -

das pelo Departamento, tais como: aulas de violio - dadas 

por Augusto Paulino e Sebastiio Rocha; e de inglês minis 

tradas por Jorge Santos e Guaracy Reis. Os membros da As 

sociaçio lamentam que a comunidade local ainda nio tenha se 

interessado pelos cursos, pois seria, além de uma fonte de 

renda (onde os recursos sio poucos}, uma forma de manter e 

estreitar laços de amizade e o convívio dos ex-alunos com a 

coletividade. atingindo, dessa forma, um dos objetivos pr~ 

posto da Associaçio - o de reintegraçio do ex-aluno com a 

sociedade. 

Nio foi possível comprovar o Serviço Médico, -, na 

pesquisa, por falta de dados na Associaçio e porque nenhum 

dos ex-alunos entrevistados tiveram necessidade do uso de 

tal serviço; mas durante uma visita ã casa, foi constatado 

o socorro de um ex-aluno machucado - ferido em briga entre 

eles - sendo levado de carro para um hospital. 

No serviço Social, trabalham três assistentes so 

ciaís que, geralmente, são procuradas por ex-alunos com prg 

blemas de moradia e emprego. Foi constatado, junto a 

serviço, que o problema da moradia para o ex-aluno e 

esse 

real 
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mente muito grave, pois a FUNABEM, ao desligi-lo, paga sornen 

te o primeiro mes de moradia em uma pensão e, depois, ele 

é responsivel pela sua moradia. Também devido ao longo perío 

do de internamento, os ex-alunos perdem o contato com a fa 

mília. Quando possue emprego, normalmente recebem salirio mí 

nimo, sendo difícil pagar por mês um quarto alugado e comer 

diariamente. Então começam a dormir nas ruas, são assaltados, 

perdem documentos, começam a chegar sujos ao trabalho e aca 

bam despedidos. Quando o ex-aluno chega ã Associação com o 

propósito de encontrar lugar para morar, é encaminhado para 

o Albergue João XXIII. mas a medida acaba sendo paliativa 

pois o Albergue só dã hospedagem por 30 dias. Por isso, as 

assistentes sociais procuram sempre orientar no sentido de 

que se juntem em pequenos grupos para dividir despesas de um 

quarto alugado. 

Algumas vezes. a Associação consegue, além da mor~ 

dia, emprego para alguns o que. entretanto. é mais difícil. 

Atualmente, sio vistas, na Associaçio. estagiirias 

de psicologia, ajudando as àssistentes sociais no atendimen

to dos ex-alunos. 

Na criacão da Associação, foi eleita, em 1 9 .03.80. 

a Diretoria para o triênio 1980;1983. em Assembléia Geral Ex 

traordinária, especialmente convocada para esse fim. 

assim composta: 

- Presidente: Guaracy Reis 

- Vice-Presidente: Alexandre Barbosa 

- 1 9 Sec::retirio: 

- 29 Secretirio: 

Carlos Roberto Marinho 

Jorge dos Santos 

Ficou 



- 1 9 Tesoureiro 

- 29 Tesoureiro 

Raymundo Santos Silva 

Ozemir dos Santos 

1 1 ~ 

São órgãos dirigentes da Associação, segundo o 

art. 26 do Estatuto: 

- A Assembléia Geral 

- O Conselho Deliberativo 

- A Diretoria 

- O Conselho Fiscal. 

Para essa Diretoria, foi exatamente a questão de 

integração do ex-aluno a sociedade urna das razões que mais 

pesaram para que fosse a Associação criada. A Associação,ne! 

te discurso, é urna entidade de fins não lucrativos e tem co 

mo objetivo manter e estreitar laços de amizade e o convfvio 

dos ex-alunos da FUNABEM entre si, suas famflias e antigos 

mestres, procurando desenvolver o espirito de fraternidade e 

mútua assistência moral. material e profissional. visando a 

proporcionar aos ex-alunos meios que contribuam para a boa 

convivência cultural, recreativa e esportiva, preparando- os 

corno seres capazes de viver melhor em toda coletividade. 

Desse modo, pretendem superar urna série de obstácu 

los que enfrentam desde o momento em que deixam a Institui -

ção, tendo ou não uma profissão. Esses objetivos, na prática. 

não são atingidos devido ã falta de recursos e à preconcei

tuosa sociedade que lhes fecha muitas portas, deixando de 

oferecer oportunidades de reintegração - seja pela não pro 

fissionalização ou pelas atitudes de trabalho dos ex-alunos. 

No dia 14 de agosto de 1983, foi eleita urna nova 

presidência para a Associação. sendo indicado para presiden-
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te o ex-aluno Jorge Fernandes Jordão. 

Segundo o ex-aluno Jordão. "levando em conta que 

somos obrigados a deixar a FUNAbEM, quando completamos l8 

anos, onde não fomos prepapados para enfrentar a vida aqui 

fora, tanto o ensino normal como o profissional que recebe-

mos representa a~enas uma espécie de terapia ocupacional 

Desse modo. não somos profissionalizados como afirmam os di 

rioentes da FUNABEM. t bem verdade aue traoo boas recorda -

- da Instituicão pelo fato coes de ter me destacado como borr: 

aluno. -mesmo nao freql1entando oficinas. O resultado e o des 

tino de todos alunos, os' bons, 
.. 

temos de dei os mesmo e que 

.xar a Instituição por força da idade - somos jogados nas 

ruas sem termos a quem recorrer. Nem mesmo com as nossas f~ 

mllias podemos contar, pois a maioria est5 distanciada pela 

instituaionalização ou sem oondição de ajudar por ganhar a 

penas o sufioiente para não morrer de fome. Também, contam 

e esperam nossa ajuda, agora que salmos da FVNABEM, com uma 

profissão" . 

A meta de trabalh"o. estabelecida pela nova presi

dência. é fortalecer a ASSEAF comum projeto de empregoPê 

ra o ex-aluno com o propósito de evitar sua marginalização. 

g sua meta, ainda, trabalhar com todos os outros membros da 

Diretoria. agilizando a Associação no sentido de criar uma 

educação profissionalizante, ensinando o ex-aluno a traba -

lhar sem ser especialista - por exemplo: fundar uma cozinha 

industrial. oficina para conserto de sapatos, ensinar arte-

sanato, "silkscreen", manicure, cabeleireiro e lutar pela 

criação de urna pequena e média empresa onde formariam um 
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grupo para limpeza de prédjos, manutenção e higiene; ainda 

fundariam urna casa comunitiria ou arranjariam licença para 

armar barracas de camelôs a fim de expor e vender seus tra 

ba1hos ou artigos de sua fabricação. Isso tudo visando a 1e 

var o ex-aluno a procurar meios para sua sobrevivência na 

sociedade. 

Pensando nisso, também, vem a direção promovendo, 

às terças-feiras, reuniões para conscientização dos ex- a1u 

nos quanto ao fato de que as "mordomias" da Instituição a 

cabaram e suas famílias, sendo pobres, não podem dar urna a 

1imentação adequada. 

No inicio do ano de 1984, a direção demitiu-se e, 

em fevereiro de 1985, foi eleita urna outra, tendo como pr~ 

sidente o ex-aluno Carlos Alberto Ivany. Sua proposta de 

trabalho é a colaboração de todos os componentes da Direção. 

inclusive os demais sócios. A nova diretoria conseguiu ajl:l 

da para manter a Associação junto à FUNABEM e está retoman 

do o trabalho de conscientização da comunidade. 

Neste breve histórico, percebe-se que a ASSEAF 

vem procurando manter-se no propósito de tentar soluções p~ 

ra os problemas do ex-aluno, de acordo com uma visão sobre 

fatores que determinam tais problemas. 

Numa síntese das colocações feitas por pessoas 

que trabalham na ASSEAF, destacam-se, a seguir, os pontos 

principais sobre os quais se apóia a sua analise do que -e 

ser "ex-aluno" das instituições de amparo ao menor. 

1 9 ) Os ex-alunos não são aceitos, muitas vezes, 

pelos empregadores, porque não têm experiência profissio -



nal (~ preparaçao para o trabalho, na FUNABEM, ~ apenas uma 

"terapia ocupacional") e pOY'que sao ex-alunos. 

29 ) Quando conseguem emprego, ficam, em geral, 

em subempY'ego em relação ao que aprenderam na FUNABEM ( e 

ainda "dão graças a Deus"). Ex-alunos formados em curso su 

perior pedem emprego ã FUANBEM e são admitidos como serven

tes. o aue mostra o pY'econceito da pr6pria instituição em 

relação ao seu "produto". 

3 9 ) Há 10 anos atrás, a maioria dos ex-alunos in 

gressava na carreira militar - tanto que a metade dos so

cios da ASSEAF está nas Forças Armadas. Mas a situação se 

modificou, cada vez mais 6 difícil a aceit~çio de ex-alunos 

pela Forças Armadas, porque muitos "criam proõlemas disci -

plinares, por falta de adaptação ã hierarquia militar e por 

estarem acostumados a certas regalias na FUNABEM". Nesse 

ponto, um dos depoimentos compara a FUNABEM com o antiQo ~1, 

afirmando a superioridade deste fil~imo: devido li rigidez do 

tratamento dentro do SAM, o ex-aluno encarava melhor a luta 

na sociedade. 

4 9 ) Carregam o estigma de "infratores", quando "a 

penas 3% dos menores abandonados sio infratores"; isto 6 

por terem saído de uma instituição do governo Que cuida de 

menores , entre os quais existe uma minoria de infratores , 

passam a ser vistos, em sua maioria, como infratores. 

59) Saindo da FUNABEM, o ex-aluno está diante de 

um mundo diferente. A FUNABEM separa o aluno da sociedade; 

o interno fica durante anos trancado na escola, sem contato 

com o mundo exterior. A FUNABEM se isola da sociedade eSQu~ 
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cendo Que o problema do menor é de toda sociedade. Em outras 

palavras, a FUNABEM cria um "mito de integração"; mas" na ve!. 

dade,esti alienado o seu cliente da sociedade e, de repente, 

seri impossível ao ex-aluno "integrar-se" . 

Segundo os depoimentos, o mito de integração for 

mado pela FUNABEM é completamente derrubado pela _ realidade 

dos fatos; inclusive a própria intenção de "integrar" é um 

mito, pois a FUNABEM nao acompanha o ex~aluno para avaliar o 

resultado de "preparação para a vida" que diz realizar com 

seus alunos, ou seja: não quer "ver" (avaliar), não querendo 

por a prova as suas intenções e a sua atuação. 

6 9 ) A própria luta da ASSEAF, pela abertura do 

mercado de trabalho para o ex-aluno, mostra que a sua Ínte 

gração relaciona-se com o fato da FUNABEM não assumir uma res 

ponsabilidade que lhe deveria ser atribuída prioritariamente: 

o encaminhamento dos alunos para empregos, conjuntamente com 

"um diilogo com o empresariado no sentido de esclarecer de 

uma vez por todas que o interno nada tem em comum com a no 

çao de infrator ou delínqUente". 

79 ) Assim, a ASSEAF passa a cumprir responsabili

dade das instituições de amparo ao menor, sabendo que o gra~ 

de risco esti na continuidade de uma situação de abandono c 

mapginalização (repetição da situação do menor): "Acho um gr<l!! 

de risco levar os jovens a dopmip nas pua. e comep as cus~a6 

de capidade. Isso sim pode torni-los delinqUentes, especial

mente por saberem que têm condições de trabalho e encontram 

-todas as portas trancadas. Se não afirmamos agora, esses j~ 

vens nao resistirão e acabarão sucumbindo nas sarjetas" - ou 
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nas prisões, como a da Ilha Grande, onde pessoas da ASSEAF 

encontraram ex-alunos, tendo estes reclamado de "até 18 anos" 

só terem comido "caviar" e, depois, não terem tido nada dis 

so. "A gente era como pássaro na gaiola, com comida., roupa 

lavada, médi co, es co la, mas fe chado lá den t 1'0" (o gri fo 
, 
e 

nosso). 

8 9 ) O problema de arranjar e manter um emprego com-

plica-se pelo fato de os ex-alunos, geralmente, não consegu i 

rem moradia certa e não terem dinheiro na mão para pagar p3~ 

sagem. . Uma das assistentes sociais da ASSEAF expoe este, 

entre outros graves problemas: 1111 FUNABEM paga o primeiro rriis 

(de moradia, depois que o aluno sai) e ele tem que se arran 

jar sozinho dai para a frente. Às vezes, não tem emprego, 

ou sa~ por nao se 'acostumar' -- como dizem eles -- então co 

meça a dormir na rua e embaixo de pontes, viadutos ... é a~-

saltado, perde o emprego por chegar sujo, e dai para se d2 

linqUir é um passo ... também, às vezes, procuram a Associa-

ção para conseguir documentos, principalmente registro para 

conseguir outros documentos . t necessário este dinheiro' (da 

. , caixinha I da ASSEAF), porque, às vezes, pre cisam correr atrás 

de um serviço, que está cada vez mais dificil, pois prec~sam 

chegar o mais depressa possivel, antes de ser preenchido". 

Resumindo assim, os depoimentos colhidos na ASSEAF, 

foi possível compreender que o fato da não-integração do ex-

aluno é atribuído a causas atuais, mas remetido sempre -as 

causas mais antigas da situação de menor abandonado, origem 

da institucionalização. As causas que os pontos destacado~ 

por nós tornam mais flagrantes são a discriminação do ex-alu 
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no pela sociedade e sua formação na FUNABEM. 

2.3.2 - A Superintendência de pol{cia Civil (Vitó-

ria) 

Continuando com o depoimento de uma Delegada de Me-

nores, procura-se sintentizar seu posicionamento sobre a que~ 

tão (uma visão comprometida com a função de resolver probl~ 

mas de criança abandonada e infratores). 

Elba Lígia Valadão -- Delegada de Menores e Vadiagem 

da Superintendência de Polícia Civil de Vitória - ES, decla 

ra-se impossibilitada de fazer algo pelas centenas de meno

res que são encaminhados ã sua delegacia. Na verdade, com

preende a dimensão do problema e lamenta que essas crianças 

sejam consideradas "um caso de polícia" antes de um problema 

social. 

o destino dessas crianças está traçado antes mesmo 

de nascerem4 Para ilustrar informa: 

"No dia 03 de julho deste ano~ um 
J 

recem-

nascido foi deixado na varanda da residên 

c~a do operário Adilson Coelho~ situada à 

Rua Presidente Florentino Avidos n9 II 

Bairro Oriente Cariacica (ES). li~o sa 

bendo o que fazer com a cr~ança~ o operá

rio~ casado~ pai de dois filhos~ procurou 

a Delegacia de Menores e Vadiagem. O be

bê era do sexo feminino~ com cinco dias 

de vida e trazia no braço por descuido uma 

pulserinha com o nome de Elildes da Vitó

ria -- mãe da criança. 

A mãe foi localizada e~ diante das evidên 



cias apresentadas pelo detetive S~b~2-

tião Nogueira Filho~ acabou confessan

do que havia feito uma cesariana e 

que ~ por fa lta de condições financeiras~ 

preferia abandonar a filha para que essa 

n50 moresse de fome em seus braços". 

Provavelmente essa criança jamais teri uma família 

como as outras. 

t o caso do menor J.A.C. de 12 anos. Preso var~as 

vezes por assalto a mão armada, filho de uma prostituta de 

São Sebastião e de pai desconhecido. J.A.C. parece nao se 

preocupar com o futuro, porque sabe que depende apenas do 

presente para sobreviver. Com virias entradas no IESBEM, o 

menor€ capaz de identificar qualquer tipo de arma, desde o 

calibre. t considerado "irrecuperivel". 

A Delegada ressalta seu sentimento de impotência e 

a responsabilidade social sobre o destino cruel dos menores 

que deve atender. Analisando essa visão, declara a Delega-

da: "A definiç50 de que um menor i 'irrecuper5vel' soa como 

uma condenaç50 pri-estabelecida a partir de conceitos incluí 

dos no contexto do despreparo sociaZ diante do problema. E 

irrecuperáveis s50 todos aqueles menores que tiveram duas ou 

três entradas em delegacias policiais e que fugiram do LESBEM 

- 'um inferno' - para re tornarem à de linqf1ência urbana". 



2.4 - Visão que se difunde publicamente 

Na imprensa escrita, falada e televisionada, comu-

_ nica-se uma imagem do "menor", ent relaçando os problemas do 

"abandono", do "infrator", do "menor de rua", assim corno dos 

egressos das instituições de amparo do menor. Tendo em VIS 

ta que as informações veiculadas pela imprensa vêm influen

ciar, acrescentar-se ou mesclar-se às imagens já estabeleci-

dos no seio da nossa população, julga-se interessante confro~ 

tar essa terceira perspectiva com as anteriores, partindo-se 

de algumas reportagens colhidas pela pesquisadora e entrevis 

tas realizadas por repórteres, cedidas por estes para o pre-

sente estudo. 

Veja-se como o menor é representado nas palavras de 

uma socióloga que, em 1984, trabalhava na FEBEM/MG (Revista 

"Visão", 24.12.1984, p. 37): "Os menores de rua dificilmente 

se abrem aos primei~os contatos, devido o estigma social, ms 

to sempre como um perigoso 'trombadinha' ou um marginal em 

potencial. Armam-se de mentiras sempre que abordados. Estão 

conscientes dos riscos que correm nas ruas. A liás, vi vem en 

tre o risco e a liberdade. ·Liberdade para viver sem horá-

rio, desligado de qualquer estrutura. Os riscos, estes -sao 

enfrentados, que controlam os pontos de atuação, fixados p~ 

los recursos de água, alimento pernoite e 'trabalho' e tendo 

códigos e normas que são respeitados por turma, pois um espa 

ço amplo como a rua i necessário estabelecer limites". 
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Haverá Q"rande diferenca entre esses meninos de rua, 

de que fala a soci6loga. e o rapaz de 19 anos, entrevistado 

no dia l3~Ol.8S por um jornalista na Ponte Seca (Vitória -

ES)? Eis o que esse rapaz revelou,respondendo às per!}ilntas 

do jornalista: 

"Você mora aqui nesta ponte? 

- Moro com meus pai~ num 8arraco de madeira~ em I 

tanhenga Muni'ctpi'o de Cari'aci'oa . Há um mês que convivo ~ di~ 

riamente~ com a pequena popuZaç~o da Ponte Seca em Vit5ria e 

na cata de papel. 

Teve algum emprego anteriormente? 

- Antes~ tra8alhei como au~iliar de eletrecista 

para uma empre teira da Li'ght em são Paulo. Quando fui demi

tido em s50 Paulo~ viajei para Vit8ria onde esperava arran 

jar algum trabalho. Não consegui. Sem aondiç5es de conse -

guir um emprego, trabalhei oatando ferro velho nas ruas~mas 

não dava dinheiro algum. Passei então a catar papéis para 

vender. 

Tem irmãos? 

- Sou um dos 12 irmãos', sendo que apenas 2 

casados~ tendo vida independent~ da famt·lia. 

estão 

Como está vivendo atualmente? Tem algum projeto 

para mudar de vida? 

- Com pouco di'nheiro que ganho não tenho condições

de sair de Itanhenga, a noite, para procurar alguma diver 

são. Dou um pouco de di'nheiro em casa, e com o resto vou a 

um clubezinho, iluminado ~om energia a bateria. O que mais 

gostaria de ter é um serviço, pois tenho vergonha de fazer 

o que estou fazendo. 

Teve algum envolvimento com a polícia? 

-Nunca tive preso e gosto de tra12alhar~ mas infe-



lizmente n50 consigo emppego." 

E preciso explicar o que é a Ponte Seca. Fica na 

Vila Rubim , Centro de Vitória, no Espírito Santo. Passou a 

ser conhecida, nos últimos 15 anos, como uma área ocupada por 

prostitutas, marginais e crianças abandonadas, que se mistu

ram ao lixo lançado no local pelos comerciantes do mercado a 

li existente. Serviu algum tempo para abrigar uma feira li 

vre de hortigranjeiros vendidos diariamente pelos produtores. 

Com a construção da CEASA, em Campo Grande, a feira acabou, 

mas o local continua sendo um depósito constante de lixo,se~ 

vindo-se dele várias famílias miseráveis da periferia da Gnm 

de Vitória. 

Mistura-se a es'sa visão daqueles que vi vem na rua, 

em cidades como de Minas Gerais ou do Espírito Santo, aque

la que apresenta o lado "marginal", como a Revista "Veja" 

(Z5.ll.8l) nos informa: 

"Uma quadrilha formada por quatro meninos e três 

meninas, com uma média de idade de 16 anos, acusados de pra 

ticarem assaltos em Riacho Grande, distrito de São Bernadodo 

Campo. 

A história da formação do bando só poderá ser con

tada no dia em que a polícia conseguir capturar o líder, que 

se embrenhou na espessa mata que circunda a represa Billings, 

nas cercanias de São Bernado. Dos seus 06 membros identifica 

dos 5 estiveram internados 'várias vezes nas unidades de recu 

peraçao da Fundação Estadual do Bem-Estar do menor (FEBEM). 

A caçada na Mata: 

Foi a maior caçada policial da história do A B C 
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-Paulista. No papel de caçadores, 200 policiais de seis unida 

des militares da capital e do interior do Estado. 

A perseguisão, que durou 6 dias, foi oficialmente 

encerrada na quinta feira passada com saldo de 8 mortos, um 

soldado da Campanhia de Operações Especiais (COE), um 

rista de caminhão e seis membros da quadrilha. 

Edneia, 16 anos, urna das jovens mortas, estava 

moto 

-gr~ 

vida de três meses. O lider do bando, um negro que aparent~ 

va 20 anos, conseguiu fugir. 

Dia 14 antes que a noite cafsse, 3 rapazes e 2 mo 

ças jaziam picotados por balas de metralhadoras. Cilmara, de 

15 anos, que sobreviveu ~am 7 balas no corpo, 'fOi operada 

num hospital de São Bernado do Campo, mas morreu na madrug! 

da de quinta feira passada. 

A prisão de qualquer quadrilha de assaltantes nao 

deveria constituir questão de honra para a polfcia, mas, tão 

somente, parte de suas obrigações. Mas diz o tenente da COE: 

~A prisão da quadrilha tornou-se, então, urna questão de hon 

ra para nos'. 

Só que, em Riacho Grande, nao houve prisões. 

Na manhã de sexta-feira, Eliete Cândida da Silva 

45.anos, deixou a favela fim. de semana, na região sul da Ca 

pital Paulista e foi a São Bernado resgatar os corpos de 02 

dos seus 13 filhos - Edneia e Ramiro, que acabara de comple

tar 18 anos. 'Eles deixaram meu barraco há quinze dias, di 

zendo que iam a praia de Santos' conta Eliete. 'Soube da mor 

te deles em Riacho Grande ouvindo rádio'. 

Pálida, muito magra, ela pouco cr.orou:'Estou come-
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·çando a me acostumar com tragédias'. De fato, em agosto de. 

1978, Eliete já enterrara outro filho morto pela polícia 

Wilson Paulino da Silva, o 'Wilsinho Galileia', celebrizado 

pela crônica policial paulista. 

Acusado de roubar e matar desde os 9 anos de ida 

de, responsável por dezessete assaninatos e mais de 200 as 

saltos, Wilsinho também foi eliminado". 

A história de Wilsinho Galileia fica realmente im 

pressionante no relato do livro de Carlos Alberto Luppi (1981); 

"Em menos de uma semana de luta e combates ... A 

14 de agosto de 1978, is 22 horas, Wilsinho Galileia encos

ta o Opala roubado na porta da casa de Geny Tiezzi Duque 

rua Um, n 9 20, travessa da Rua Alencar Araripe, S.João- Climacº, 

SE. À sua chegada - acompanhado de seu irmio Ramirinho e 

seu companheiro Osmar - Geny abre a porta. Mas a sombra de 

oum dos três investigadores que se encontram dentro de casa, 

armados de metralhadora, é percebida por Galileia. O menino 

saca seu revolver tentando responder os tiros de metralhado 

ra desfechados pelos policiais naquele instante. Ramirinho 

consegue fugir, Osmar é baleado. Geny recebeu um tiro mven 

tre. O corpo de Wilsinho Galileia fica estirado no chão,cri 

vado com mais de 18 balas calibre 9 milímetros. O _silêncio 

é cortado pelos gritos de Geny: 'Você me traiu, Alfio' .Então, 

antes que o investigador Alfio Rizzarde Júnior, do 17 9 Dis 

trito, providenciasse qualquer socorro a Geny, abandona a 

metralhadora, apanha outra arma, uma espingarda, e com Wil 

sinho já imóvel dá-lhe um tiro a altura do pescoço, próximo 

à orelha. Geny depois conta que o investigador e seus comp~ 
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nheiros obrigaram-na atraiçoar Wilsinho, sob ameaças. Ela 

revelou ainda Que Alfio lhe dissera, tempos antes da morte 

de Galileia, que iria retirá-lo das dependências do 26 9 Dis 

trito Policial, 'pois iam matá-lo algemado, e eu não admito 

isso' . 

Wilsinho, o líder natural dos garotos sem direito 

de sua geração, virou símbolo. Tornou-se bandeira. Agora ~ 

e 

nação" (p,16 e 17). 

E na Estação da Central, no Rio de Janeiro, apar~ 

ceram os "menores abandonados", tal vez começando uma carrei. 

ra análoga à de Wilsinho Galileia. ~ o que faz pensar a se 

guinte reportagem do Jornal Globo (3.10.83): 

"Menores abandonados na Central são 100, aprdx::im~ 

damente, que perambulam dia e noite pela Estação Dom Pedro 

11 e imediações. Eles se chamam ,de 'filhos da Central', e 

quando não são explorados pelos adultos para os quais ven 

dem balas ou biscoitos. sofrem a perseguição dos guardas fe! 

-roviários. que não raro lhes tomam o dinheiro ou batem com 

palmatória. Mesmo quando têm pais e uma casa, passam até m~ 

ses sem aparecer. Andam quase sempre em bandos,e, como diz 

um deles: 'Aqui tem três caminhos: desembarcar, matar a fome e roubar'. 

Cabeça raspada, de calção e camiseta, pés descal-

ços, R. de 14 anos - o Parazinho - perambula desde a idade 

de 8 anos pelas plataformas e trens da Central. Ele não go~ 

ta do padrast~ porque bate em sua mae. Por tentar defendê -

la - conta ele - foi expulso de casa. Vive na estação onde 

aprendeu a jogar ronda e cara ou coroa. Com seus companhei 

ros, 'Parazinho' começa a 'atuar' no início da noite. 
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~ somente ao raiar do dia vai dormir debaixo 

uma máauina. at€ ser enxotado. Nio dorme antes por uma ra 

zão: tem medo de ser agredido sexualmente ou ver roubado o 

produto dós roubos do dia, durante a madrugada. 

Mas seu grande motivo de tensão é o homem alto 

que, do outro lado da plataforma, acena ameaças:- é o dono 

das balas que ele vende. 

- 'Ele diz que vai me furar, me bater'. Eu 'bai 

lei' (foi nreso) lá no Engenho de Dentro, e o cara tá achan 

do que "eu fugi com a mercadoria - explica " Cp. 6) . 

"Pobres crianç.as indefesas de barriga de fora" ex 

pressou-se o poeta chileno PABLO NERUDA, referindo-se as 

crianças abandonadas de seu país. 

Crianças que são tão indefesas auanto as aue en 

contramos, diariamente, pelas ruas de nosso país e que sao 

conduzidas pelo próprio sistema implantado para o caminho ~ 

de hoje estão os irrecuperáveis. Certamente. esses não se 

lembram mais que foram crianças, mas jamais se esquecerão de 

que nascerao "irrecuperáveis". 

~ dessa forma que as notícias registram uma situ~ 

çao nacional, uma problemática real e dramática atingindo ml 

lhões de jovens brasileiros. Os debates a respeito não sao 

novidade, não mudam muito. Excetua-se o "quantum" de pessoas 

atingidas, que sobe assustadoramente. Julgava-se que eram 

35 milhões, mas a TV Mulher (Globo - 1985) informou que já 

somam 40 milhões e, naturalmente. o número será maior a ca 

da ano que passa. 

Aos estudos e pesquisas, a opinião pública, aos 
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"noticiirios dos jornais e revistas, iosinformafivos e Te 

portagens de emis50ras de ridio e televisio, juntam-se os 

depoimentos de parlamentares e autoridades do Poder Executi 

vo, nas iTeas Estadual e Federal, manifestando um interesse 

crescente pelo problema. Na literatura brasileira de ficção, 

como comentado por Duarte (1982), também se encontra o tema 

dos "problemas enfrentados peJos menores internados e pelas 

crianças e jovens abandonados". Citam-se "O Ateneu" de Raul 

Pompéia, "Doidinho" de Jose Lins do Rego, "Capitães de Are

ia" de Jorge Amado, "Menino Leão" de Santos Moraes e "Infân 

cia dos mortos" de Jos'é Loure iro" Cp. 26) . 

A preocupação da opinião pública fomentou mais ain 

da a necessidade de iniciativa oficiais para remediar situ~ 

çoes tão graves te sobretudo tão "perigosa" para a socieda 

de ). A instauração, na Câmara dos Deputados, em 1975, da 

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o 

problema da criança e do menor carente em todo o Território 

Nacional, demonstra o grau de amplitude do problema (C.P.I. 

criada por força do Requerimento 22/75, publicada no Diirio 

do Congresso Nacional de 21 de maio de 1975, p.2999). 

A preocupação foi mais longe, tanto no plano de se 

gurança individual dos cidadãos, como no coletivo das metas 

nacionais, porque o problema do menor abandonado, no Brasil, 

passa a ser encaradó como ameaçador da ordem social. 

Ressaltamos, em 1976, o papel do Parlamento Brasi

leiro, que também esteve atento ao problema do menor abando 

nado e indicou, para ele, uma solução, no trabalho notá 

vel, encaminhado ao Presidente da República, porém pouco 
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conhecido - o "Projeto Dom Bosco" (1). 

Recomendando a leitura deste Projeto no Anexo 3, 

devemos ressaltar que a questão foi enfocada de maneira u 

niversal. pois olhou o menor dentro de um contexto, si 

tuando o seu problema no complexo da problemática social , 

pelo que as soluções sao propostas atE as suas famrlias. O 

Congresso considerou todos os aspectos e nele encaixou 

não somente a União e seus órgãos de administração, direta 

e indireta, como os Estados, os Municfpios, os TerrItórios, 

o Empresariado, a Igreja, bem como todos segmentos da so 

eiedade. 

A finica crftica que se pode fazer ~ que projetos 

sao aprovados pela Cãmara dos Deputad&s e submetidos i a 

preciação do Presidente da Repfiblica e, em seu conjunto 

constituem um compromisso, que é oneroso para a Nação, mas 

não são divulgados e não são cobrados pela sociedade. 

Do mesmo modo, o Projeto de Lei nl? 712 foi apro

vado pela Cãmarados Deputados não havendo qualquer " noti 

eiário" sobre ter sido aprovado pelo Senado. Es'sa Lei vi 

ria "compatibilizar a abertura do mercado de traoalho ao 

menor como forma de, pelo emprego, viabilizar-Ih.es uma o 

portunidade de vida condigna e a indispensável preservação 

de segurança social, traduzida numa oportunidade continua

da de trabalho menos insegura possível, para o trânalhador 

adulto". 

(1) Revista de Informacão Legislativa. Brasília, Senado F~ 

de ralo Ano 1, n. 82 Abr/Jun/84 (p.lll a 115) - repr~ 

duzido no Anexo 3. 
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Por isso, há um certo gradualismo existente na me 

dida proposta que deixa ao arbítrio do Juiz de Menores da 

respectiva comarca o controle, o manejo da válvula de seg~ 

rança para abrir de todo ou reduzir passagem de acesso em 

direção ao mercado de trabalho de absorção de trabalhadores 

pelo parque empresarial. 

Com a aprovação do Projeto de Lei n 9 712, o me 

nor de 12 a 15 anos incompletos poderá ser contratado me 

diante salário inicial de 50% do salário mínimo re~ional , 

sendo que o menor de 15 a 18 anos incompletos Doderá 

admitido com salário inicial de 75% do salário mínimo 

~ional. 

ser 
-re 

Com essa aprovaçao, estaremos dando um passo im 

portante e objetivo para solucionar o problema dos menores 

abandonados. os auais são assistidos Dor entidades inteQran 

te do sistema nacional de nem-estar do menor, bem como os 

não incluídos no contin,gente de não-as-sis,tidos, os quais 

poderiam ser alcançados pela mesma lei, des"de que autoriza 

do pelo Juiz de Menores competente. 

Já o C6digo de ~enores, modificado de uma filoso 

fia humanista de proteção i criança e ao adolescente. res- , 

tringe a atuação do Curador de Menores incumbido da prot~ 

çao da criança e do adolescente. Então vê-se um paradoxo -

uma lei que se diz protetora dos menores. cerceando a ação 

de quem tem por missão defendê-los. 

Também, introduz a figura do menor com desvio de 

conduta, sem definÍ-la claramente. Mas pretende que ess"es 

menores recebam sanções. que vão desde advertência até a 
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desde a suspensão até a perda do pátrio poder. 
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Em termos de uma Constituinte, é importante que 

se dê força ao Promotor de Justiça, tornando o Hinistério 

Público autonômo e independente, para que a sociedade te 

nha alguém para defendê-la contra a criminal idade e avio 

lação da lei, dando força ao Promotor para que possa levar 

aos tribunais todos os criminosos, inclusive os de "colari 

nho branco". Precisamos de uma Constituinte que também olhe 

o problema da educação do carente ~ daquele que évftima 

da fome, do abandono - o que é também uma violência social. 

Falando ainda em Constituição, em termos de edu 

caça0, convém lembrar que o art. n 9 176 da nossa atual Cbns 

tituição Federal declara que "( ... ) a educação é dada no 

lar e na escola C. .. )". Se a criança não tem lar e está fo 

ra da escola, o preceito constitucional nio pode ser apl! 

cado a ela, que fica i margem da lei e, hoje são milhões de 

crianças nessa situação no Pais. 

Os jornais brasileiros têm noticiado, além do 

problema do menor carente, casos de corrupção administrati 

va e violência policial, sem que providências efetivas p~ 

nham paradeiros aos desmandos de administração pública. Es 

ses noticiários nos surpreenderam com o caso das mordomias 

que atingem os ministérios e, passado esse tempo, sem que 

se tenha notícia de uma efetiva apuração e punição dos cul 

pados. As mordomias voltam affi noticiários acrescidas de 

"negócios especiais". 

Paralelo a essas imoralidades administrativas, 
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o País sofre um processo de pauperização da classe média 

e de marginalização social. O quadro ê acrescido da falta 

de seriedade quando. vários policiais e administradores 

são processados, têm idoneídaJe criticada, mas recebem 

honrarias e condecorações. 

Essas impunidades sao um acinte aos homens de 

bem que auferem seu salário através do trabalho honesto , 

numa terrível desigualdade social. 

Centenas de outros epis6dios noticiados pela im 

prensa atingem, quase sempre, pessoas marginalizadas 50 

cialmente diante da reação de espanto e indignação da so 

ciedade, porém não provocaram, até o momento, medidas efi 

cazes para se evitar a sua repetição. Entretanto fica res 

saltado o proposito do governo em proceder a apuraçoes. 

A situação é paradoxal, quando a constatação -e 

que "él: lei não está sendo cumprida" e, em 09.12.1965, foi 

sancionada a Lei n~ 4.898 para punir o abuso de autorida-

de. A lei existe. se não se cumpre a lei, pune-se a auto 

ridade, mas como o preso correcional "não existe". não se 

pune quem determinou a prisão. 

A lei é violada reiteradamente e segundo Rui 

Barbosa: "fora da lei não há salvação". Parece-nos que 

uma primeira providência das autoridades responsáveis se 

ria preciso para restaurar o poderio do Direito de Justi-

ça, tendendo para reformulação de sua biblia - a nossa 

Constituição. Isso também nos leva a um outro ·problema 

a necessidade da seleção e remuneração do policial para 

possível e correto desempenho de suas atribuições. 
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Sabemos que quem comete o crime contra o patri

m5~io, na sua maioria, pertence i população carceriria. E 

o crime contra o patrimônio representa a tentativa de ter 

o essencial que a sociedade nega a população - o desejo dos 

marginalizados de terem o "status" de sociedade de consumo 

vendida diariamente na televisão. São esses homens condena 

dos: migrantes, analfabetos ou semi-alfabetizados, sem qu~ 

lificação profissional, subnutridos, doentes, desemprega -

dos, i margem da sociedade criada pela revolução industrial. 

a evidente que a crise social que vivemos ~ as 

sustadora. Dois se encontra agravada pelo imperialismo in 

ternacional, pelo processo interno de urbanização anirqui

ca e de concentração de renda e cuja gravidade ~ reconhec! 

da pelos dados de milhares de menores e marQinalizados. de 

mais de 50% da população que vivem de rendimentos inferio 

res a 2 salirios mínimos. mais o problema da subabitação e 

das migrações - gerando o aumento da criminalidade. 

Não se pode continuar e não se deve tolerar o 

cotidiano derrespeito i lei que acaba só atingindo os mar 

ginalizados sociais que nao possuem recursos para fazer va 

ler os seus direitos e que. al~m de serem vítimas do pr~ 

cesso. não são respeitados os seus direitos i liberdade, i 

vida e a integridade física. 

Atualmente, verifica-se que grande parte da p~ 

pulação ~ favelada ou reside em subabitação (cortiços), nu 

ma cifra de milhões de pessoas residindo em condições 

subumanas, o que representa. tamb~m, milhões de menores des 

. providos de recursos essenciais de vida. 
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~ um fenômeno produzido pela urbanização e in 

dustrialização, ambas exploradoras de mão-de-obra barata 

(que é aquela ofertada pela periferia dos grandes cen 

tros urbanos em seu processo migratório). 

~ evidente que houve ganhos sociais nessa fase 

de transformação na sociedade brasileira, quando tanto se 

fala em democracia, abertura e direitos humanos, mas se 

ria conveniente uma atenção especial aos menores abando

nados no seguimento dessa urbanização. 

Sem uma política definida, que contribua para 

diminuir os desníveis sociais. e sem uma melhor "distri 

buição de renda, estaremos, passo a passo, seguindo uma 

deteriorização dos padrões de vida do País. 

A democracia é uma forma de governo de partici 

paçao e igualdade de direitos, é incompatível com a misé 

ria que atinge a criança. Se a sociedade não refletir so 

bre a miséria, o aumento da mortalidade infantil, a suba 

bi tação, o analfabetis"mo, a violência policial, a des

crença na justiça, a violência dos meios de comUJiicaçao 

de massa, da permissidade sexual, a dissolução da famí

lia, é porque nos aproximamos de grave impasse de conse 

qUência imprevisível para o futuro do ser humano. O amor 

à vida, o afeto na família, como valor fundamental do ho 

mem, o amor fraterno nas relações sociais e econômicas e 

o amor de respeito ao próximo estio sendo substituídos pe 

10 valor da sociedade materialista de consumo, onde o 

que importa é o poder às custas dos fracos e oprimidos , 

onde o dinheiro é o fim máximo de atingir qualquer obje~ 
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tivo, enquanto o País se defronta com grave crise econômi 

ca e social. 

Se o menor é vítima de uma sociedade de consumo 

desumana, há de ser cuidado o mal e não punido, de ser 

preparado profissionalmente e nao ser marcado pelo rótulo 

de "infrator", pois foi a sociedade que o gerou " margin~ 

lizado", Quando deveria oferecer condições mínimas de 

existência. Uma sociedade que precisa encarar de frente o 

problema de menores abandonados, sem paternalismo, ofere 

cendo meios para que possam,realmente, garantir a própria 

subsistência, pois, do contrário, continuará a formar g~ 

rações de subnutridos, analfabetos, carentes de carinho e 

candidatos certos a hospícios, internatos e casas de de 

tenção. 
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3. CONCLUSÃO 

Partiu-se, neste trabalho, de uma Vlsao global so 

bre os problemas econômicos e sociais geradores, em última 

instância, das condições de vida de um segmento da população 

brasileira, condições que~ por sua vez, determinam os proce~ 

sos de migração, pauperização e desestruturação das famílias 

componentes dessa população. as quais ficam impossibilitadas 

de criar seus filhos, de dar-lhes recursos mínimos para a so 

brevi vência. 

Fica assim claro que.o abandono dos "menores" - de 

sencadeante primeiro do "destino" do egresso. - -nao e causa-

do pela irresponsabilidade "moral" das famílias; que -e um 

efeito inevitável, uma manifestação da estrutura econômica 

do nosso capitalismo dependente, que produz relações sociais 

dinamicamente tendentes a reproduzir, sem cessar, a margina-

lização dessas famílias, pobres e desestruturadas, obrigadas 

a ver seus filhos, abandonados, repetirem uma existência nas 

mesmas condições precárias de vida. 

, 
O abandono é, portanto, dos acontecimentos concretos 

por onde se perpetua a formação de uma "massa marginal" 

excedente do "exército industrial de reserva" - e tem múlti 

pIas faces: é a criança deixando o lar, a rejeição da criança 

pelos pais, o ser expulso de casa pelo pai ou pelo companhel 

ro da mãe; é a criança sendo entregue ã tutela do Estado p~ 

la mãe impotente; é a reaçao das "pessoas de bem" ameaçadas 

pelos menores de rua, o fracasso da escola na missão pedagó-
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gica; confirma-se na violência policial frente às estratégias 

de sobrevivência dos marginalizados; prolonga-se pela impo

tência e pela irresponsabilidade das autoridades públicas di 

ante da problemática do menor; está no clima repressivo, ali~ 

nante, às vezes até corruptor, das instituições de amparo do 

menor;e repete-se, como "outro" abandono, quando os internos 

são desligados dessas instituições, quando não encontram em 

prego e não reencontram ou não procuram seus familiares, após 

anos de separaçao. 

A pesquisa, realizada com egressos de instituições 

criadas para assistir o menor carente e abandonado, reuniu 

depoimentos de várias origens. Registrando-os e ana1isando-

os, possibilitou algumas conclusões maiores: 

1 9 ) Os egressos revivem a situação de margina1iza-

ção econômica e social que originou sua intern~ 

çao nas instituições de amparo ao menor. Porta~ 

to; tendo sido, quando menores, indi víduos à ma!. 

gem dos processos que possibilitou a integração 

social, voltam, quando maiores, a serem postos. 

à margem, dependendo da "sorte" 
~ 

isto e, de 

oportunidades excepcionais - para se integrarem 

ao meio social, seja à família, seja a grupos 

de amigos, ou às organizações formadoras do mer 

cado de trabalho. A integração social, aqui, é 

definida como ser aceita e participar nas re1a-

çoes econômicas, sociais e afetivas que consti

tuem a interação nos di ferentes grupos primários 

e secundários existentes em uma sociedade; 

/ 
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2 9 ) O tempo e as atividades que experimentaram nas 

instituições representam apenas um momento de 

transição entre a primeira e a segunda fases de 

mar gina I i zação soci alo De fa to, a ins ti t uc iona 

lização parece contribuir mais para "àfastá-Ios 

da realidade social, do que para prepará-los com 

vistas à reinserção nesta realidade; 

39 ) Não se pode, assim, concluir que o egresso con 

segue "reintegrar-se" à sociedade - pelo con

trário, pode-se concluir que, após o seu desli 

gamento da instituição, crescem os riscos de 

não integração, porque se repete o processo de 

marginalização acrescentando-se exigências e 

pressoes sociais mais críticas, dado o fato de 

serem "maiores", do ponto de vista jurídico. 

4 9 ) Por outro lado, desde que se entenda a anál~se 

que, feita nesta pesquisa, do que os egressos 

declaram em suas entrevistas, nao se pode negar 

que sejam conscientes do significado e das cau 

sas de sua situação atual. E não se pode negar 

que esta consciência vem conduzindo as formas 

de luta pela integração social. Sobretudo os 

egressos, que trabalham na ASSEAF, mostram esta 

consciência, já produzindo efeitos. Ora, lutar 

por uma causa social é, sob certo ponto de vis 

ta, uma das expressões mais evidentes de inte

gração do social - dizer "não" às atitudes con 

formistas e às reações conflituosas, é uizer 
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"sim" às iniciativas próprias, capazes de criar, 

no social, tim espaço onde se reverta o processo 

de reprodução de sua existência "marginal". são 

os egressos, portanto, capazes de se organizar 

para esta luta, embora ainda não consigam am

pliá-la a um número significativo de "ex-alunos 

FUNABEM" . 

Articulando as duas últimas conclusões, 'é possível 

afirmar que a integração social dos egressos de instituições 

de amparo ao menor vem adquirindo um sentido singular e ne

cessário, que se tornará prevalente, à medida em que cresça 

o número de egressos para os quais a consciência crítica de 

sua situação existencial implique em lutar por mudanças ime

diatas e ,a '.longo prazo, por mudanças mais radicais. Este 

sentido, singular "e necessário", pode ser assim explicitado: 

integrar-se socialmente não é, como muitos desejam, "ter" o 

que as outras pessoas têm por "serem diferentes"; é, em sen-

do diferentes, mas iguais entre si, unir-se para se ajudarem 

uns aos outros e, sem abandonar as estratégias de sobrevivê~ 

cia e as reaçoes de protesto que ainda lhes são necessárias 

e válidas (mesmo se qualificadas de anti-sociais), efetuar 

uma ação coletiva (da qual a ASSEAF provavelmente continuará 

a assumir a liderança) visando ao esclarecimento e a denúncia 

em diversos níveis da sociedade, à abertura das "portas fe-

chadas" , à derrubada dos preconceitos e da discriminação, -a 

revisão da política de assistência do menor -- e a muitas ou 

tras metas. Espera-se que esta dissertação sirva aos egre~ 

sos, como base de reflexão, para definirem todas as suas me 
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tas e, inclusive, para criticarem o que, neles mesmos, perm~ 

nece como obstáculo à efetivação desta ação coletiva. 

Além dessas conclusões mais abrangentes, é possível 

sintetizar a visão ou representações da problemática do "ex

menor, ex-aluno da FUNABEM", ou egresso, que foi evidenciada 

nesta pesquisa. Com essa síntese, pretende-se demonstrar o 

fundamento das quatro primeiras conclusões e esclarecer como 

se estabelecem representações convergentes sobre a problemá

tica estudada, sob quatro pontos de vista: o do menor de rua, 

o do egresso, o de representantes de organizações implicadas 

na mesma problemática e o constituído a nível da atualidade 

das repercussões desta problemática na imprensa e nas propo~ 

tas governamentais. 

Existe, já, uma compreensao bastante consistente das 

causas econômicas e sociais responsáveis pela impossibilida

de em que se encontram as chamadas "famílias de baixa ren

da", no referente a criarem seus filhos. Nas propostas go

vernamentais, nas reportagens de revistas e jornais, nos de 

poimentos dos menores de rua, e dos egressos, de representa~ 

tes da ASSEAF e .da Delegada de Menores e Vadiagem entrevista 

da, transparece tal compreensão. No entanto, os menores de 

rua e os egressos, talvez por serem os que sofrem diretamen

te os efei tos desta impossibilidade, mostram essa compreensao 

em termos imediatos e com atribuição da "culpa" ã família, 

ou seja: sabem que seus problemas se devem à pobreza e dese~ 

truturação familiar (assim como ã rejeição dos "outros", dos 

que são diferentes deles), mas culpam pais e parentes por seu 

abandono. Evidentemente, sem uma perspectiva mais crítica 
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sobre os "porqtiês" da pobreza e da marginalização no Brasil, 

não conseguem ir mais a fundo em sua compreensao, parando nos 

acontecimentos existenciais mais imediatos. Consegue-se, por 

exemplo, analisar os motivos apresentados pelos egressos p~ 

ra seu internamento em insti tuições, reduzindo-os a três clas 

ses: abandono pela família, pobreza da família e desestrutu

raçao familiar~ mas, ainda que, às vezes relacionem esses m~ 

tivos aos fatores econômicos e sociais geradores dos probl~ 

mas de suas famílias, falando de que teriam "outra sorte" se 

pertencessem a famílias diferentes, estruturas e com melhores 

re-cursos, permanecem mui tas vezes revol tados ou ressentidos 

com suas famílias, revelando assim que não chegam a definir 

claramente porque existe essa diferença em relação àquelas 

famílias que podem ser melhor estruturadas, e menos pobres, 

àquelas que, em geral, não abandonam seus filhos. 

A questão da família é tão importante que acaba ser 

vindo como "pano de fundo" para a representação e a avalia

çao que os egressos fazem das instituições em que estiveram 

internados. Estas passam a ter uma função compensatória pa

ra as carências materiais vividas em suas casas. Também aqui 

é possível indicar um consenso entre as visões analisadas, 

uma; ênfase no que fal ta à "clientela" das agências sociais 

de assistência ao menor determinando a necessidade de ser 

"compensado". b como se um raciocínio fatal circulasse em 

nossa sociedade: os pais não podem assumir a criação dos fi 

lhos; logo, o Estado deve assumir materialmente esta função, 

substituindo a família. Justifica-se a existência das insti 

tuições de amparo ao menor, onde este seja alimentado, vesti 



do, educado, "preparado para a vjda" e para o trabalho - co 

mo o seria, se pertencesse a uma família com recursos, logo, 

existindo tal instituição, o abandonado deve ser internado, 

é o melhor para ele e, conseqUentemente, para a sociedade. 



14h 

.BIBLIOGRAFIA: 

AGUINAGA, Hélio. ~ Eco Pol; reflexoes para uma vida me

lhor. São Paulo, Humberto Borges Ed., 1980. 

AIRES, Philippe. Histôria social da criação da família 

Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 

ALBUQUERQUE, J. A. Guilhon. Instituições e poder. Rio de 

Janeiro, Edições Graal Ltda 1980. 

ALTENFELDER, Mario. Bem-estar e promoçao social.Pronuncia 

mento na Secretaria de Promoção Social e na Fundação do 

Bem Estar do M'enor CFUNABEM) - 1965/1977. São Paulo, Go 

verno do Estado de São Paulo, Assessoria de Comunicação 

Social, 1977. 

_____ o A nova imagem do problema do menor no Brasil. Bra 

sília, FUNABEM. 1973. 

____ o A nova política do bem-estar do menor. Rio de Ja 

neiro, FUNABEM/SRP, 1967. 16 p.,Publicação n Q 1. 

_____ o O menor e ~ segurança nacio'nal. ',Segurança e Desen 

volvimento, n Q 51, 1973. 

ASTRADA, C. Trabalho e alienação.Sao Paulo. Paz e Terra, 

1968. 

BAETA. Anna Maria Bianchini. EstuôÓde Tns'titUiçoes de a~ 

tendimento ao menor desassistido na perspectiva de seus 

objetivos e metodologia, recursos humanos e da possibi

. 'dade de integraçãodes's-e menor no mercado de 'trabalho . 

Rio de Janeiro, FGV/IESAE. 1980. Dissertaçao Mestrado. 

BERGER, Peter. Perspectivas sociol~gicas. S!,Ed., Petr6po 

lis, Vozes, 1980. 



147 

BERGER, Peter L. & LUCKMANN, Thomas. A construção social 

da realidade: trabalho de soeiologia do conhecimento. Pe 

trópolis, Vozes, 1976. 

BERLINCK, Manoel Tosta. Marginalidade social ~ relações de 

classes em São Paulo. Petr6polis, Vozes, 1975. 

BLAY, E.A. Contos e lutas pelo espaço. são Paulo, Vozes 

1980. 

BRASIL, Congresso. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamen

tar de Inquérito, destinada ~ investigar ~ problema da 

criança ~ do menor carente no Brasil. Brasília, s.d. 

---· CPI do menor. Diagnóstico da situação. Brasília 

1976. " 

· A realidade brasileira do menor. Brasília, 1976.Re ---
làtóÍ'io. 

· Lei n 9 4513 de 1 9 de dezembro de 1964. Brasília ---
1984. 

BRASIL, Leis Decretos. Lei n Q 6697, de ~ de outubro de 

1979, institui ~Códigode Menores. Brasília, 1979. 

BRASIL, IBGE. Centro de Estudos ·Demográficos. proj ecão de 

população brasileira por idade ~ sexo, período 1970/2000. 

Brasília, s.d. 

___ o Boletim demográfico, vol.S, n.l, julnctisetjl977. 

CABRAL, Maria Angela Varella. Estudo do "menor carente"sob 

~ política da Fundação Nacional "do Bem-Estar do Menor -

FUNABEM. Rio de Janeiro, FGV/IESAE, 1982. Dissertação de 

Mestraçlo. 

CAMPOS, Angela Valadares Dutra de Souza. O menor institu -

cionalizado: um desafio para a sociedáde, atitude, aspi-



1 <1 S 

raçoes ~ problemas para sua reintegração.Petrópolis, Vo 

zes, 1984. 

CAMPOS, Auro de. Menores infratores. Florianópolis,UFSC , 

1978. 

CARDOSO, Ruth. Sociedade e poder: as representações dos 

favelados de São Paulo. V.6, Rio de Janeiro, Paz e Ter

ra. 1978. 

CARNEIRO. Glauco. Menor; um soco na sociedade. Rio de Ja 

neiro, FUANBEM, 1971. 

___ o ~ herança que ~ SAM deixou seis' meses depois . Rio 

de Janeiro, FUNABEM, 19-76. 23p. Publ icaçã'o n. 6. 

___ o O menor como alvo decomun'ica'çã'o em massa . Rio de 

Janeiro, FUNAB'EM , 19-74. 

CARVALHO, Francisca Pereira Bulhões de. Direito do Menor. 

Rio de Janeiro, Forense, 19-77. 

CAVALLIERI, Alyrio. Direito do menor. Rio de Janeiro,Frei 

tas Bastos, 1976. 

____ o A situação do menor,no Brasil e no mundo.Conferên 

cia. Escola Superior de Guerra, 19-79. 

CEBRAP.Crescimento e pObreza. São Paulo, Loyola, 1976. 

CHAUr. Marilena de Souza.' Tdeolo'gla e' 'educação. Educação e 

Sociedade, n.S, são Paulo, Cortez: Editora Autores As

sociados, 1980. 

CPI do Menor. A real idade bras'ileira do menor. Bras 11 ia 

1976.mimeo. 

CODIGO DE MENORES. Rio de Janeiro, Ed. Rio, 1979-. 

CODIGO PENAL. São Paulo, Saraiva, 1974. 

COELHO, Edmundo Campos. A criminalização da marginalidade 



149 

~ ~ marginalização da crimina1idade. REVISTA DA ADMINIS 

TRAÇÃO POBLICA, 12 (2) pp. 139-61, 1978. 

COELHO, Edmundo Campos. A ecologia do crime. Rio de Janei 

ro • Comissão Nacional de Justiça e Paz/EDUCAM, 1978. 

CUNHA, Luiz Antonio. Educação ~ desenvolvimento social no 

Brasil. Rio de Janeiro, Francis~o Alves, 1979. 

__ r~' _. Uma leitura da teoria da escola capitalista. Rio 

de Janeiro, Achiam~ , 1980. 

Da MATTA, Roberto e outros. Violência Brasileira. São Pau 

10, Editora Brasiliens'e , 1982. 

DUARTE, S~rgio Guerra. Menores-. m:argi:nalidade ~ educação ~ 

Rio de Janeiro. FGV /lESAE, 1978. -D-issertação de Mestra

do. 

DEMn.Pedro. Menor abandonado; algumas questões do ponto de 

vista da política social.Forum educacional. Rio de Ja 

neiro, 3 (2): 51-69, abf/~un. 1979. 

ENGELS, F. & MARX, Karl. A ideologia alemã I. Tl'ad. de Con 

ceição· Jardim e Eduardo Lucio Lisboa. 3 ed. são Paulo, 

P:resença, s.d. 

ERICKSON, Erick H. lnfincia e sociedade. 2 ed. Rio de Ja

neiro, Zahar, 1977. 

Identidade, juventude e crise. Trad. de Alvaro Ca 

oral. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. 

ESCOBAR, Carlos Henrique de. As instituições e o poder 

Revista Tempo Bras·iIeiro. Rio de Janeiro, (35): 3- 34 , 

1974. 

FERREIRA, Francis'co de Paula. ~ coodificação dos direi tos 

da criança. Rio de Janeiro, FUNABEMjSRP.1968.27p.Publi-



150 

caça0 n.7. 

FERREIRA, Rosa Maria Fis-cher. ~ favela como solução de vi

da. são Paulo, Felch*/USP , 1977. Dissertação de Mestrado. 

_____ o .Meninos de rua; valores ~ expectativas de menores 

marginalizados em São Paulo. são Paulo, Comissão de Jus 

tiça e Paz, 1980. 

FORACCHI, Marialice M. ~ juventude na sociedade moderna 

São Paulo, Pioneira Editora, 1972. 

FOUCALT, Michel. Metafísica do poder. Org. e trad. de Ro 

berto Machado. Rio de Janeiro, 1979. 

Vigiar ~ punir. Trad. de Ligia M. Pondê Vassalo.Pe 

trópolis, Vozes, 1977. 

FUNABEM. A experiência da FUNAREM na T-eeduca-ção do menor de 

conduta anti-social. Rio de Janeiro, 1974. 

___ . O menor,prohlema social no Hrasil e a ação da FUNA

BEM. Rio de Janeiro, 1974. 

____ o Diretrizes da pol fticado hem-es-tar do menor. Rio 

de Janeiro, FUNAB~M, 1966. 

___ o ~ questão do menor: Te-sp-ol1sab'ilidaâe e- ação da so-

ciedade ~ do governo.Rio de Janeiro, 1983. 

___ o Prop-osta de ação edücac-ional e- -i:n:te-gTação social . 

Rio de Janeiro, FUNAB'EM, 1983 . 

---. REVISTA ESPAÇO. Vol. I, n.l , out.i~3; vol. I, n. 2 

det.J83; vol. I, n.3 -Fev/ma~/~4: vol. I, n.4,ab~/mai/84 . 

. Relatório anual 1983. Brasília, s.d. ----
____ o REVISTA DEBATE; Marginalização ~ menor problema; ~ 

ducação pelo trabalho: marginalização do menor, n.l, ja

neiro, 1984; n. 2. julhO' )1984. 



151 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Dados estatísticos parciais ne -

cessário ao estudo dos recursos humanos no Brasil. Rio 

de Janeiro, FGV, 1971. 

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina.Trad. 

Galeano de Freitas. 20 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

1985. 

GEISER, Robert L. Modificação do comportamento e socieda

de controlada. Rio de Janeiro, Zahar, 1977. 

GOFFMAN, Erving. Manicomios, prisões e conventos. São Pau 

10, Pers-pect iva, 1974. 

___ o Estigma: notas sohre a mánipulaçaoda identidade 

deteriorada. Rio de Janeiro, Zahar, 1975. 

GREGORI, José. O menor aindarn:inimizado pela lei brasilei

ra. CADERNO DE PESQUISA. São Paulo, FUNDAÇÃO CARLOS CHA 

GAS, (31): 4-7, dezembro, 1979. 

GRAMSCI, Antonio .Concepçãodialêticadahis-tÔria. Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. 

GUIRADO, Marlene. A criança e a FEBEM. são Paulo, Perspec 

tiva, 1980. 

IANNI, O. Raças e classes sociais no Brasil. são Paulo,Ci 

vilização Brasileira, 1973. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTAT!STICA. Fundação IBGE. Anuá

rio estatístico do Bra~il 1970. Rio de Janeiro, 1972. 

JORDÃO NETO, Antonio. Migração rural-Urbana o-bedece ~ três 

fatores, Promoção Humana, Ano r, n.l, setemBr%utubro, 

1968. 

KOWARICK, Lúcio. Capitalismo ~ marginalidade na América 

Latina. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. 



,LAPASSADE, Georges. Grupos, organiz~ções e instituisões 

Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977. 

1 S': 

______ o et alii. El analisis institucional; por um ambio de 

las instituciones. Madrid. Camuo Abierto Edicones,1977. 

LOURAN, Renê. Análjse ins,titucional. Petrópolis ,Vozes ,1975. 

MARQUES, João Benedito de Azevedo. Democracia, violência e 

direitos humanos. são Paulo, Cortez. 1982. 

MORAES. Edson Sêda de. Fundamentos socio-econômicos do bem-

estar do menor. Rio de Janeiro, FUNABEM, 1976. vol.3 

_____ o Por uma pedagogia da minoridade. Rio de Janeiro 

1979, 14 p. 

MPSjFUNABEM/UNICEF. Eu preciso trabalhar. Projeto"alterna-

tivas de atendimento aos meninos de rua". Rio de Janeiro. 

1983. 

MPAS/FUNABEM. Encontro de Juízes de Menores do Estado do 

Rio de Janeiro, 1983. Relatório . 

---. FUNABEM. Rio de Janeiro, Centro de Educação do Me-

nor - CEDEM, oU~/,83. 

LUPPI. Carlos Alberto. Agora e na hora de nossa morte. O 

massacre do menor no Brasil. São Paulo, Brasil Debates, 

1981. 

MEUNIR, Jacques. Os moleques de Bogotã. São Paulo, Difel . 

1977. 

NUN, J.' e outros. ~ situação da classe trabalhadora na Am&. 

rica Latina. São Paulo, CEDEC, 1978. 

NUNES, Guida. Favela: resistência pel~ direito de viver.Pe 

trópolis, Vozes, 1980. 

OLlVEN, Ruben George. A violência como mecanismo de domi -



naçao e como estratégia de sobrevivência. Trabalho aprese~ 

tado na 32q Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciências.Rio de Janeiro,julho 11980, mimeo. 

PAIXÃO, Antonio Cruz. POlícia civil. X polícia militar: .~ im,.. 

posição da ordem na sociedade brasileira,caderno especial, 

JORNAL DO BRASIL, 25 de janeiro de 1981, p.l. 

PAOLI, Maria Célia Pinheiro Machado.Desenvolvimento e margi

nalidade: um estudo de caso. são Paulo, Pioneira, 1974. 

PASSETTI, E. e outros. O mundo de representação do menor in

frator egresso. Grupo de trabalho do menor, IEE,PUC/SP,1981 . 

mimeo. 

PERREIRA Junior, Jesse Torres. A FUNABEM e ~ implantação da 

PNBEM.Rio de Janeiro, FUNABEM, 5 ed., s.d., 8p. 

PEREIRA, Luiz. Populações marginais.Coleção história e socie 

dade. são Paulo ,Duas Cidades, 1978. 

PERLMAN, Janice E. º mito da marginalidade.Trad.Waldivia Mar 

chiari Portinho. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. 

PEROS, José Arthur. º fenômeno ~~ violência na sociedade brct

sileira. Escola Superior de Guerra, 31.09.80. 

PINTO, Mario da Silva. A caridade portuguesa no Brasil e sua 

evolução. In CARTA MENSAL, Rio de Janeiro,Confederação Na 

cional do Comercio, Ano' XXIII, n. 268, julho de 1977. 

QUEIROZ, José J. Corg.). O mundo do menor infrator. São:Pau

lOJ Cortei/Autores Associados, 1984. 

QUIJANO, Anibal. Populações"marginais". são Paulo, Duas Cida 

des, 1978. 

RENAULT, Delso. Proteção ao menor: Leon Renault, um pioneiro. 

Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1974. 

REVISTA DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, Brasília, Ano 4 . 

n.I , 1984. 



154 

ROCHA, Zola Oliveira. Frustração em adolescentes deli~ 

quentes! nã6-delinqu~nt~s. Porto Alegre, PUC/RS,1976 . 

Tese apresentada i PUC/RS. 

SÃ, Nicanor Palhares. política educacional e população no 

Brasil. são Paulo, Corte~/Moraes, 1979. 

SABINO.Jr., Vicente. O menor, sua guarda e seus direitos. 

São Paulo, Juriscredi., 1976. 

SANTOS, Milton. A cidade nos paises súbdesenvolvidos. Rio 

de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965. 

SARAIVA, Terezinha. Violência ur"l)ána: causas e soluções . 

Rio de Janeiro, MPS/FUNABEM, 1983. 

___ o O meio ambiente ! ~ marginalizáçãode crianças e 

adolescentes. Rio de Janeiro, FUNABEM, 1984. 

___ o O menor autor de infraç·ãopenal. Rio de Janeiro, 

FUNABEM, 1984 , 24p. 

___ o A questão do menor; responsabilidade ! açao da so

ciedade ! do governo. Bras·rlia, FUNABEM.set./83.Anexos . 

. Sociedade e menorinfratoT.Rio de Janeiro,FUNABEM, ---
·1983. l2p. 

SIQUEIRA, Libori. A sociologia do direito do menor.Rio de 

Janeiro, Ãmbito Cultural, 1979. 

___ .A grande sociedade.Rio de Janeiro,s ed .. 1966,84p. 

___ .0 menor na população brasileira.Conferência na Es

cola Superior de Guerra -ADESG , 1979. 

SHUHLY, Guntler Franz. Marginalidade; um estudo do "migran

te estabelecido"no Brasil. Rio de Janeiro, Agir, 1981. 

VIOLANTE, Maria Lúcia Viei ra. Q dilema do docente malandro: 

~ questão da identidade do menor da FEBEM. são Paulo,Cor 

tez/Autores Associados, 1984. 



ANEXO 1 

ROTEIROS DE ENTREVISTA COM EX-ALUNOS 

01. O que voce acha da FUNABEM ? 

02. O que voce pensa do pessnal da Instituiçio (FUNABEM 

FEEM) ? 

- Dos inspetores ? 

Das tias, professores, assistentes sociais? 

- Dos diretores ? 

03. Com quantos anos foi internado? 

04. Quando saiu da FUNABEM ou FEEM ? 

05. Por que você foi internado? 

06. Como você sentiu o internamento? 

07. Com que. idade foi internado f 

08. Que tipo de lembrança você tem do passado? 

09. Você se lembra de algum acontecimento junto a sua famf 

lia ? 

10. A FUNABEM ou FEEM os prepara para a vida aqui fora? 

11. Quais as atividades executadas na FUNABEM ou FEEM ? 

12.' Como é feita a profissionalização? 

13. O que você acha dos cursos profissionalizantes da Ins 

tituição ? 

14. O que pensa dos alunos da FUANBEM ? 

15. Como são tratados os menores? E os apelidos? 

16. O que você acha que sio os outros ex-alunos? 

17. O que há de igual, de comum, parecido entre voces ? 

18. O que você acha das outras pessoas (meninos, rapazes) 

daqui de fora ? 



'19. Quando foi desligado? 

20. Que dificuldade encontrou quando se desligou da 

FUNABEM ? 

21. Você se acha preparado para viver aqui fora ? 

22. Teve algum emprego ? 

23. Onde está empregado ? 

Qual a sua atividade profissional aqui fora ? 

24. Como está vivendo atualmente ? 

25. Tem algum relacionamento afetivo com sua famlília 

E com alguma moça ? 

26. Teve algum envolvimento com a polícia? 

27. Por que você procuraw a AssQciaçio ? 

28. Como soube da existência da Associaçio ? 

2R. Você tem notícia de outros ex-alunos ? 

30. O que pretende faz~r daqui para frente? 

? 



ANEXO 2 

O INSTITUTO ESTADUAL ESPÍRITO-SANTENSE DO BEM-ESTAR DO ME 

NOR (I ESBEM) 

Transformada em Instituto através de Decreto do 

Governador do Estado do Espírito Santo (Eurico Rezende) 

a Fundação Espírito-Santens-e do Hem-Estar do Menor-FESBEM, 

agora IESBEM, mesmo cdm: novo nome, continua com os mes 

mos problemas. Luta com muitas dificuldades, desde a cons 

tante evasão dos menores até sua rejeição por parte da c~ 

munidade, que não aceita em empregos os candidatos egres

sos da Instituição (como todos das diversas Instituições 

do Bem-Estar do Menor). 

Os internos do IESBEM "recuperados'" ou em "pro

ces:s'Os' de recuperaçã'o" que precis-am traoalhar não sao a 

ceitos em empresas na sociedade. V~rias denúncias sao fei 

tas por coordenadores das unidades oficiais. Segundo eles, 

sao freqUentes os casos de colocações acertadas, "mas na 

hora da apresentação dos documentos, quando o empregador 

descobre a procedência dos jovens. ele alega imediatamen

te que nao há mais vagas". 

Esse problema. segundo ainda coordenadores, es 

tá "dificultando mu-.J.to a readaptação dos menores". A so 

ciedade é, na verdade, um dos empecilhos nesse processo, 

porque. ao mesmo tenpo em que cobra o fim dos assaltos e 

perturbações por parte dos pivetes, nega-se a participar 

no trabalho de reintegração desses jovens depois que eles 

se desligam da Instituição. 

Uma Assistente Social do Centro de Recuperação 



'Masculina - CRM - local onde ficam os menores infratores, 

conta que um garoto "ja recuperado" saiu do IESBEM com em 

prego acertado e, ao chegar ao local, por causa de sua o 

rigem, foi recusado pelo padrão". "Esta atitude", diz "c~ 

locou por água abaixo todo um trabalho que nós tivemos de 

prepará-lo para a vida social. O menor voltou arrasado e 

disse que só vai fazer mais uma tentativa de se empregar, 

se não conseguir, volta a roubar. Isto é triste de ser 

constatado, porque muitos menores saem daqui em condições 

de trabalhar". 

A rotina na IESBEM, o Centro de Recuperação e 

Triagem - CRT - é o primeiro l~~ar para onde o menor é le 

vado assim que chega, encaminhado, geralmente, pelo Juiz~ 

do de Me;nores'. Ali: ~ e'Xami'nado . por M~d'ic6s, Ps-icológos e 

AS'sistentes Sociais, que procuram detectar o problema do 

retém-chegado e "achar uma solução para o caso". Essa p~ 

de vir de várias formas: reintegração junto i família, in 

ternamento na instituição, um lar substituto, adoção, cr! 

clie (po cas~ de terem idades inferiores a 10 anos} e o r! 

camoiamento ao local de origem, quando ele vem de ~utro Es 

tado. 

No CRT, o menor fica até tres meses e só em ca 

sos de tratamento médico prolongado é que ele 'permanece 

mais dias. Chegam a esse serviço uma média de 5 a 8 meni 

nos das diversas origens. São freqUentes, por ex:e'mplo, os 

casos de mães de excepcionais que abandonam os filhos nos 

diversos pontos da Cidade e estes acabam sendo encaminha

dos para lá. Chegam também muitas crianças de outras cida 



~es que fogem de suas casas por motivos diversos. 

Os mineiros batem recorde de fugas. Eles sempre a 

legam agir assim "por causa do mar, que querem conhecer". 

Mas não são só os mineiros que fogem de seus estados. Na 

realidade, o problema de fuga se origina numa só fonte 

a socio-econômica. 

No setor educacional, o Instituto Profissionali -

zante Francisco Schwab - IPFS, que atende a menores de 14 

a 18 anos. trabalham um Diretor e duas Assistentes Socirus 

~~ara atender cerca de 145 crianças. Li os menores sao ex 

::tremanente carentes. Muitos deles nem família têm. Apre -

sentam um grau de rejeição muito grande, que implica uma 

espécie de círculo vicios·o: sao desprezados e, ass im, pa~ 

- saram a rej ettar tamo.em a tudo. ES'S'a ê a forma que encon

tram~~ revidar as agres'S~es sofridas. 

No IPFS, eles aprendem virios ofícios, pois ali 

Íuncionam uma sapataria, um ateliê de artesanato, uma ba! 

bearia e uma padaria. Os maiores soe dedicam a outras :ati 

vidades no Centro Profis·s·ionalizante de Menores-CEPROMEM

e ainda estudam nas escolas' da comunidade. Dentro do Cen

tro, funciona uma escola de reforço para os alunos com di 

ficuldade de aprendizagem. 

No CEPROMEM, funcionam curs~s de torneária, ser 

ralheria, eletricidade de motores, soldadores, artes gr~ 

ficas, composição em "off-set", encadernação, além de me 

cânica, eletricidade de automõvel, lanternagem, marcena -

ria, carpintaria, estofador de móveis e o projeto agrÍco-

- la. 



Mas existem os problemas financeiros no CEPROMEM, 

dificultando a aquisição de material para funcionamento dos 
-

c~sos. Um outro problema, não menos grave, diz respeito a 

inexistência de recursos para tratamento dos menores toxicô 

nomos. Aliás, não existe no IESBEM, tampouco no Estado, urna 

clínica especializada nesse tratamento para criança e adoles 

cente. 

A fuga no IESBEM já virou rotina, urna vez que es 

tá funcionando com os portões abertos - o que facilita ao 

menor sair a qualquer instante - é o método implantado no 

qual a palavra de ordem é "liberdade para os internos". De 

pois das fugas, alguns voltam; outros nao; e alguns, resti'

tuídos pelo Juizado de Menores. 

O dia de um menor no IESBEM é inteiramente ocup~ 

do, ,desde a hora em que ele acorda até quando chega a noit~ 

De manhã, ao se levantar, ele tem obrigação de fazer faxina. 

Depois, urna ~urma vai para as escolas que funcionam fora do 

Instituto e outros vão para os cursos profissionalizantes . 

A tarde, as funções se invertem - os que ficaram na escola 

vao· para as oficinas e vice-versa. A noite, eles veem tele 

visão e depois vão dormir. Todos fazem aulas de ginástica 3 

vezes por semana. 

o Centró de Recuperação Masculina - CRM 

Depois de selecionados no eRT, os menores que t! 

veram que ser internados são encaminhados para diversas uni 

dades que funcionam dentro 'do IESBEM e Que, assim, estão dis 

- tribuídas: 



- Centro de Recuperação Masculina - onde ficam me 

nores infratores; 

- Centro de Recuperação Feminina - para meninas 

com problema de conduta; 

- Instituto Profissional Francisco Schwab - para 

menores com idade entre 14 e 18 anos em estado de abandono 

e carência total. Há ainda o Centro Profissionalizante do 

menor onde funcionam todos os cursos profissionais. 

No Centro de Recuperação Masculina - CRM, que cui 

dam de menores com processos formados, normalmente jovens 

com problemas de conduta, existem um psicôlogo que traba -

lha 3 horas por dia e dois àssistentes sociais. Há um psi

quiatra para atender a todo o IESBEM. 

O CRM é a maior problemática das unidades, segu~ 

do os assistentes sociais. Ali o ambiente ê mais tenso e 

os menores mais desconfiados. O profilema é conseguir man 

ter os jovens em tratamento de recuperação, jâ que a eva 

sao é constante. Dizem, ainda, proibir um jovem viciado de 

utilizar o que antes usavam como compensaçao para seus pr~ 

blemas de maneira física. Ao ser proibido, sua primeira a 

titude é fugir e, mesmo com os que ficam, é difrcil impor 

uma disciplina, ditar regras. 

O CRM possui dois andares. No térreo funcionam as 

salas dos assistentes sociais, a do psic8logo, o refeit6 -

rio, a sala de recreação e a quadra de jogos. Na parte su 

perior, estão os quartos individuais e os banheiros. Os 

quartos dos menores, nem sempre estão bem arrumados, sao 

razoavelmente limpos, e têJn em suas paredes "posters" de 



~evistas (fotografias de mulheres). Os jovens que nao t~m 

Doa conduta, no Centro, recebem, como puniçao, alguns di~ 

de isolamento no seu quarto. 

O dia desses menores ê igual ao de todos os ou 

tros internos do IESBEM. Pela manhã, todos fazem faxina 

nos quartos. Depois, vão para a escola ou para o CEPROMEM 

aprender um ofício. A única tarefa que eles rejeitam é o 

agrícola, considerado per todos como uma função menor. -A 

tarde, os que foram a escola vão para o CEPROMEM e vice

versa. Além disso, tr~s vezes por semana, eles fazem g! 

nistica, sob orientação de um professor de Educaçao Físi

ca. 

Os menores possuem um vocabulário próprio o que 

dificulta a vida dos que trabalham no lESBEM. Um dos in 

ternos citou algumas gírias que usam. Por exemplo: calça 

é gancho; relógio é bobo; ôni-Dus- é õus-e; carro é carreta; 

beco é quebrada; ca$a é ca~angá; homem honesto é man~pr~ 

go -i'úotário; ladrão é esperto; ass-alto a mão armada é cin 

co Bete e furto é cinco. Quando eles dizem que fizeram 

uma ca~amgá, querem dizer Que arrombaram uma casa. 

o Centro de Recuperação Feminino - CRF. 

No CRF sao localizadas garotas com problemas de 

comportamento e que foram encaminhadas para li pelo Juiz~ 

do de Menores. Tudo é muito limpo, com paredes decoradas e 

muitas flores, denunciando a presença feminina. Nas pare

des, observa-se os "porters" de artistas de televisão e 

fotonovelas. Hi sempre um pequeno tapete no chão e flores 



numa mesinha. 

Da mesma forma que nas outras unidades, as meni -

nas se dedicam a atividaties o dia inteiro. Muitas fazem 

faxina nas casas ou tecem tapetes de retalhos para vender 

e ganhar algum dinheiro. Lã dentro, as menores tem que co~ 

seguir seu próprio dinheiro para comprar cigarro e alimen 

tar suas vaidades. 

Segundo as assistentes sociais "só se arranjam va 

gas para as menores trabalharem como domésticas. Algumas 

delas. com dificuldade de aprendizagem nas escolas. termi 

nam por serem boas cozinheiras. 

Atualmente, o IESBEM incorporou o Projeto "Alter

nativas de atendimento para o menino de rua" da FUNABEM , 

cuja filosofia é que a melhor alternativa no campo social 

é ajudar os menores abandonados a ajudarem-se. 

O programa pretende amparar preventivamente, atra 

vés de opções viáveis de atendimento as crianças e jovens 

que, num estado parcial ou total de abandonado da família 

e da comunidade, lutam pela sobrevivencia nas ruas. 

Esse programa vêm sendo desenvolvidos em diversas 

regiões do País, onde os resultados foram considerados"al 

tamente satisfatórios" pela Secretaria de Assistência So 

cial da Previdência - pelo menos em cinco municípios. o 

projeto está obtendo sucesso: Belém/PA, Betina/MG, são Jo 

se dos Campos/SP, Ipamerf/GO e Belo Horizont~/~G. 



ANEXO 3 

PROJETO DOM BOSCO 

- Projéto Dom Bosco: 

Objetivos gerais, metas prioritirias, mecanismo executi 

vo, setores escalonados de atuaçio. 

Vanpuarda e Instrumento do Sistema de Proteçio ao Menor 

I: 

" O PRESIDENTE DA REPúBLICA ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Decreta: 

1. Denomina-se Projeto Dom Bosco o conjunto integrado de 

ações globais e multissetoriais visando, atrav~s da mobi 

lização nacional de recursos financeiros, materiais e hu 

manos, erradicar e controlar os efeitos da marginalização 

do menor carente ou abandonado, e das respectivas famflia~ 

2 .·A ofensiva do projeto Dom Bosco em beneffcio da infân-

cia e da juventude desaasistida e das famflias de baixa 

renda, socialmente marginalizadas, far-se-i por intermE -

dio de um mecanis·mo federal de coordenação técnico-admi-ni~ 

trativa dos serviços, empreendimentos e atividades desti-

nados ao eficiente desempenho do Projeto. 

3. Enquadra-se ao esquema dos objetivos específicos do 

Projeto Dom Bosco o atendimento das necessidades'5i~icas 

do menor marginalizado,ou em processo de marginalização -

abrangendo as faixas etárias de O a 18 anos -, como tais 

entendidas as exigências priori tirias de saúde, alimentação, 

habitação ,ensino 'pr~-escolar, educação, profissionalização. 



emprego, segurança afetiva e integração social. 

3.1. - Para os efeitos do Projeto Dom Bosco conceitua-se: 

a) Menor carente - aquele cuios pais ou resDonsá -

veis, situados na faixa de O até 3 salários mínimos, não P2 

dem proporcionar aos filhos e dependentes, pela insuficiên -

eia da renda disponível, o atendimento daquelas mencionadas 

exigências. 

b) Menor abandonado - aquele menor que, destituído 

de pais ou responsáveis, luta pela sobrevivência em condições 

adversas, geradoras de padrões anômalos de comportamento, a 

gressividade, conduta social divergente, delinqUência e cri 

minalidade. 

4. A fim de que possa atingir, a curto prazo, os seus objeti 

vos gerais e metas prioritirias, o Projeto Dom Boscodesen

volverá as suas atividades, através do mecanismo executivo, 

cuja estrutura organizacional simplificada é a seguinte: 

4.1. - Comando Nacional - constituído pelo Grupo Executi

vo designado pelo Presidente da República corno órgão respo~ 

sável pelo planejamento, coordenação, supervisão e controle 

do projeto no território nacional, composto de 7 (sete) mem 

bros. 

4.2. - Núcleos de Coordenação Regional e Municipal - em 

cada Estado, Território e Município, responsáveis pela execu 

. ção descentralizada a nível regional e local, das diretrizes 

emanadas do Comando Nacional do Projeto Dom Bosco, sob ache 

fia de coordenadores e ~erentes designados pelos 

res e Prefeitos Municipais. 

Governado 



4.3. - 'Unidades setoriais. de Articulacão - insti tuÍdas 

nos' ôrgã'os ou entidades integrantes da Administração Federal 

Direta e Indireta Labrangendo, por conseguinte, as a:utarQuias. 

empresas públicas e sociedades de economia mista) e cujos 

chefes, designados pelos Ministros a que estiverem subordin~ 

dos ou vinculados, serao os Agentes Setoriais do Projeto Dom 

Bosco. 

4.4. Voluntâriodo Nacional - que promoverá e organizará 

a participação comunitária consubstanciada na ~indispeniável 

colaboração das Universidades, dos Sindicatos, do Empresari~ 

do Nacional, dos Grupos, Liderança e Instituições do Setor 

Privado, éujos representantes, devidamente credenciados,con~ 

tituirão o Voluntariado Nacional do Projeto Dom Bosco. 

5. O Projeto Dom Bosco, dotado de autonomia administrativa e 

financeira, adquirirá personalidade jurídica a partir da ins 

crição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato 

constitutivo, com o qual serão apresentados os Estatutos e o 

decreto que os aprovar. 

6. Complexo ide providências eminentemente práticas, 

dra-se o Projeto Dom Bosco na órbita do Sistema de 

enQu~ 

Proteção 

ao menor corno urna das suas ~rioridades fundamentais. visando. 

conjuntamente com os demáis setores, órgãos, instituições 

serviços. empreendimentos e atividades que o englobam, are! 

lizar a política nacional de amparo ã infância, à juventude 

e às famílias de baixos níveis de rendas, no contexto de uma 

abordagem sistêmica dos problemas da marginalização social. 

7. O Comando Nacional promoverá a imediata execução das medi 



das relativas is seguintes metas prioritirias do Projeto fum 

Bosco como pré-condição ou fator condicionante de sua opera

cionalidade e da eficácia dos resultados colimados: 

7.1. - Mobilização Comunitária - Conceituada como ofensi 

va de grande envergadura, visandb a utilizacão coordenada, ~ 

proveitamento racional dos recursos e do potencial de colab~ 

raçao imanente aos órgãos e entidades do setor Público e do 

Setor Privado, em benefício do menor carenciado e de sua fa 

mília. N~ste sentido, aquele Comando desencadeará um movimen 

to de solidariedade nacional, acionando dispositivo e meca 

nismos adequados em condiçõ"es de levar a efeito a Mobiliza -

ção Comunitária. 

7.2. - Cadastramento GloBal - Por intermédio da Fundação 

IBGE, do INPS, do PRODASEN e dos Serviços de Processamento de 

Dados disseminadbs em todo País, o Projeto Dom Bosco realiz~ 

rá o levantamento que se faz necessário, como preliminar in 

dispensável ao conhecimento exato e preciso diagnóstico da 

realidade brasileira, no concernente às famílias de baixos 

níveis de renda, geradoras dos imensos contingentes d~ meno 

res carentes, abandonados ou com problemas de conduta. 

A execução tecnicamente conduzida dessa operação 

de Cadastramento Global, além de eliminar os perigos dos ln 

dicadores divergentes, possibilitará ao Governo evoluir do 

empirismo das medidas superficais epidérmicas, que tangen -

ciam a solução dos proBlemas da marginalização social, para 

a plataforma superior da organização racional de urna ofensi

va permanente contra a poBreza dessas massas humanas margi

nalizadas - objetivo-síntese do Projeto Dom Bosco. 



7.3. - Operação Sobrevivência - Meta prioritária do Pro 

jeto Dom Bosco, consubstanciada no recolhimento dos menores 

abandonados que perambulam pelas ruas das nossas principais 

cidades - principalmente nas regiões metropolitanas densas 

de marginalização social. Ao recolhimento, seguir-se-á o e~ 

caminhamento, destinação e assistência global dos menoT~r~ 

colhidos no decorrer da Operação Sobrevivência. Essa f~e da 

Operação - possitivamente o desafio mais complexo a ser en 

frentado pelo Projeto Dom Bosco - pressupõe o exito prévio 

da Mobilização Comunitária e envolve a ampla atuação das U 

nidades Setoriais de Articulação do Sistema de Proteção ao 

Menor, simultaneamente com a utilização dos serviços de a 

poio de uma grande variedade de empresas~ bem como do empr~ 

go de equipes es·pecializadas. 

7.4. - A segunda etapa da Operação Sobrevivência consis

tirá na execução planificada de um complexo de providências 

colimando o deslocamento e radicação das famílias de baixa 

renda - que expressamente o desejarem, mediante opção, ine 

quívoca e voluntariamente manifestada - na Pré-Amazônia ma 

rannense ou em áreas selecionadas da Amazônia, na forma es 

tabelecida pelas Instruções Normativas do Projeto Dom Bosco, 

nas quais se catalogariam as condiç5es e vantagens a serem 

proporcionadas' às referidas' familias', no quadro de um maci 

ço deslocamento s'ubs'idiado de populações marginalizadas, vi 

sando subsidiariamente descongestionar os grandes aglomera

dos urbanos saturados, a criação de novas comunidades e as

sentamentos de famílias nos espaços vazios. 

7.5. - Cruzada Feminina Pr6-Menor - O engajamento da mu 

, 



Jher brasileira na prestação de serviços, execuçao dos em~ 

preendimentos e atividades específicas do Projeto Dom Bos 

co, em regime de Voluntariado, em todo o território nacio

nal, é uma exigência decorrente das dimensões e peculiari-

dades da ofensiva contra as causas e áeitos da marginaliza 

ção do menor e de sua família, principalmente no concerne~ 

te ao emprego de equipes de ·formação multidisciplinar e na 

irea específica do Serviço Social. 

7.6. - O Comando Nacional do Projeto Dom Bosco expediri, 

logo após a designação do Grupo Executivo pelo Presidente 

da República, as Instruções Normativas dispondo sobre a or 
. .,. . 

ganização da Cruzada Pró-Menor, as condições de exercI CIO 

do Voluntariado feminino e suas características operacio -

nais. 

8. O Comando Nacional do Projeto Dom Bosco, no desempenho 

de suas funções de planeiamento, coordenação técnico-adml 

-nistrativa, controle e avaliação dos resultados, promovera 

as ações globais multissetoriais imprescindíveis a 

ção dos seus objetivos gerais e metas prioritárias. 

execu 

8.1. - Neste sentido, entrosar-se-i, de imediato, comas 

Unidades Setoriais de Articulação e com os Orgios e Entid! 

des participantes do Sistema de Proteção ao Menor, visando 

a acelerar o respectivo funcionamento, captar, mobilizar e 

aplicar os recursos humanos materiais e financeiros, dest! 

nados à prestação de serviços, execução de empreendimentos 

e atividades em benefício do menor. 

9. O escalonamento dos setores bãsicos de atuação do Proj~ 



to Dom Bosco compreende: 

9.1. - Na órbita da Secretaria de Planejamento da Presi

dência da República (SEPLAN): 

a) a colaboração específica a ser prestada pelos órgãos 

que a integram, tendo em vista, precipuamente, a obtenção de 

recursos orçamentários; a participação da Fundação IBGE na 

realização da Operação de Cadastramento Global do Menor; 

b) pessoal e recursos financeiros; 

c~ assistência t~cnica. 

9.z. - No âmbito do Estado-Maior das Forças Armadas(EMFA). 

dos Minist~rios Militares e Forças Auxiliares: 

a) ampla cooperação e participação direta do Ex~rcito,da 

Marinha, da Aeronáutica e das Polícias Militar e Civil, a 

trav~s da utilização da rede nacional de quart~is. fábricas, 

oficinas, escolas, estabelecimentos de ensino pr6fis~ional 

que possam ser utilizados em benefício da saúde, educação M~ 

~âl e cívica e profissionalização do menor, em pontos estr! 

tégicos da costa marítima, interlândia e das fronteiras. O 

EMFA credenciará Oficiais capacitados para essa missão. da 

maior importância para a Segurança Nacional e o bem-estar da 

população. ã semelhanca do aue tradicionalmente já se faz no 

campo do Serviço Militar obrigatório e do Correio Aéreo Na

cional; 

b) instalação, equipamento e pessoal. 

9.3. - Na esfera dos Municípios da Saúde. da Educação 

da Previdência e Assistência Social. da Agricultura. das Co 

municações, das Minas e Energia e da Indústria e do Com~r -

cio: 



a) alimentação supletiva, medicamentos e assistência ~ 

me 

dico-odontológica individualizada através de providências ~ 

pecificas na área do INAM, da CEME e do INPS; 

b) proteção social abrangente, por intermédio da FUNABEMs 

e dos Juizados de Menores, compreendendo: recolhimento, an~ 

lise biopsicossocial individualizada, colocação familiar em 

lares substitutos, estímulos e expansão da adoção supervi -

sionada, encaminhamento aos órgãos, entidades, empresas pa! 

ticipantes do Sistema do Menor que se disponham a amparar o 

menor desassistido, proporcionando-lhe adequado treinamento 

profissional, estágio ocupacional, ou emprego; 

c) programação especial no campo do ensino pré-primário, 

da educação elementar e do ensino técnico profissional, me 

diante utilização maciça dos estabelecimentos escolares da 

União. dos Estados e dos Municípios - inclusive das redes 

particulares de ensino - corrigindo-se as distorções reI! 

tivas à reduzida carga horária, ã alienação dos currículos. 

ão evasão e ã repetência; absoluta adequação do ensino, do 

-treinamento e da formação profissional do menor as exigê~ 

cias e condições objetivas d~s realidades brasileiras, res 

peitadas as peculiaridades regionais e locais; 

d) aproveitamento do menor, principalmente da juventude 

rural e dos jovens oriundos do interior, nas atividades de 

conservaçao e desenvolvimento dos Recursos Naturais, nos em 

preendimentos agropecuários e empresas de reflorestamento ; 

planejamento e organização de uma amnla rede nacional de f~ 

zendas-escola. fazendas de uesca. cidade-oficina. frontei -

ras-escola, escolas de artesanato, praias-escola e núcleos 



.polivalentes integrados, de finalidades práticas - insti~ 

çoes c essas tecnicamente concebidas. projetadas, localiza

das e desenvolvidas em zonas estrategicamente situadas ao 

longo das praias, dos rios navegáveis, das estradas, das 

fronteiras, ou nas imediações das cidades e povoados de to 

do o País, sob a supervisão do Comando Nacional do Projeto 

Dom Bosco e execução descentralizada, a nível dos Estados 

e Territórios, das Regiões Metropolitanas e dos Municípios, 

vilas e povoados; 

e) apoio das grandes empresas públicas, sociedades de 

economia mista e autarquias, dos Ministirios das Minas e 

Energia e das Comunic.ações, PETROBRX,S, ELETROBRÃS, CPRM, 

NUCLEBRÁS, TELEBRÃS etc., em termos de pessoal, equipamen

to, cursos profissionalizantes, treinamento e emprego do 

menor. 

10. Aos Governos estaduais, territoriais e municipais com 

pete proporcionar ao Projeto Dom Bosco, na forma dos conv~ 

nios especificamente estabelecidos. suporte técnico-admi~ 

trativo amplo e concreto, atendimento à requisição de pe~ 

soaI, bases físicas e todas as facilidades necessárias ao 

êxito da mobilização nacional em benefício do menor. 

a) Com essa finalidade, os Governadores, Prefeitos e 

Presidentes das Câmaras Municipais, alem da designação dos 

administradores e gerentes das Agências e Núcleos, que são 

as projeções regionais e locais descentralizadas do Proje

to Dom Bosco, integrar-se na Mobilização Nacional, visando 

ã captação de recursos comunitários e ao acionamento da so 

lidariedade popular, desempenhando, no respectivo Estado 00 



Município, uma decisiva função de liderança e apoio mate

rial. 

b) Ao Delegado Regional do Si'stema do Menor t além dos 

encargos de supervisão e coordenação inerente ao des'empe

nho de sua missão, incumBe prestar as informações e cola5b 

raçao que lhe forem solicitadas pelo Governador, Prefeito 

ou Pres idente de Câmara Municipal, em cada Es·tado. 

11. As Universidades. aos Sindicatos. is Congregações Reli 

giosas, ao Empresariado industrial, comercial ou agrícola, 

is Entidades de classe, is Associações. CluBes em geral, C! 

be uma participação igualmente decisiva em termos de cola

boração polivalente de natureza educativa, t6cnica. assis

tencial, no concernente i prestaçio de serviços rrelativos 

ao acolhimento. formação profis's'ional. treinamento e empr~ 

go do menor desassistido. 

12. O Comando Nacional do proj eto Dom Bos'co ,disporá da in· 

fra-estrutura de apoio indispens~vel i consecuça'o dos seus 

objetivos e funcionará na 6r6ita do Sistema de Menor. que 

supervisionará a sua êxecução e avaliará os resultados ob 

tidos. 

l2.l.-Na instalação. funcionamento e custeio de suas 

atividades. ô Projeto Dom Bosco utilizará os recursos fi 

nanceiros. materiais e humanos que lhe forem alocados pela 

SEPLAN, ou pelos órgãos e entidades englobados pelo siste

ma do Menor. no qual o Projeto Dom Bosco se integra como 

vanguarda e program de emergência. 

l2.2.-Enquanto não for criado o Fundo Nacional de Pro 



,teção ao Menor, sob gestão da Caixa Econômica Federal, co 

mo subconta do FAS - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So 

cial, o Poder Executivo abrirá à SEPLAN o crédito especial 

de Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruz~iros), como an 

tecipação da Receita daquele Fundo, destinado a provisão 

de recursos que possibilitem a execução do Projeto Dom Bos 

co. 

12.3. - O Comando Nacional do Projeto Dom Bosco,' ind~ 

pendentemente da fiscalização permanente da SEPLAN, presta 

râ contas à Caixa Econômica Federal e ao Tribunal de Con 

tas da União dos recursos' que aplicar, inclusive na execu 

çao dos convênios celebrados, de acordo com as normas le 

gais e regulamentares pertinentes. 

13. O Regimento do Projeto Dom Bosco disciplinari o seu 

funciónamento, até o advento do Sistema do Menor, o qual 

será aprovado por ato do Ministério-Secretário da SEPLAN. 
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