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Introdu~ao 

Da visáo assistencialista 
, as novas proposicoes 
da sociedade 

texto que ora apresentamos constitui 
uma síntese comentada dos resulta
dos de urna seíecáo de pesquisas pro
duzidas na década de 80 sobre a situ
acáo da infancia pobre no Brasil'. 

Serviram de base para este texto 
os temas que, a nosso ver, melhor refletem as transfor
rnacóes que se processaram nos anos 80 em relacáo 
ao entendimento da questáo, 

Nas próximas Iinhas, tracarernos de forma sucinta o 
avance que acreditamos tomar a década de 80 um pe
ríodo que deixará marcas profundas na história da as
sisténcia a infancia no país. 

A partir de meados dos anos 70, o problema popu
larmente conhecido como do "menor abandonado" 
passou a ser alvo de crescente atencáo. Palavra de or
dem na época, e sobretudo nos primeiros anos da dé
cada de 80, era a necessidade de se revelar a verdadei
ra sítuacáo em que se encontravam as enancas prove
nientes das camadas pobres e miseráveis da popula
~ao. Surgem as primeiras iniciativas de pesquisa social 
para investigar a questáo nas principais cidades (Sao 
Paulo e Rio de janeiro) e uma Corníssáo Parlamentar 
de Inquérito, divulgada em 1976. Assim, d tema do 
menor, antes caracterizado por dados escassos e difu
sos e pela ausencia de pesquisas que dimensionassem 
e aprofundassem o problema, torna-se um objeto de 
estudo que passa a ser cada vez mais visado. Acres
centa-se as iniciativas preliminares de ínvestígacáo 
mencionadas, o surgimento de uma vasta producáo 
académica na passagem da década de 70 para a de 80, 
reafirmando a importancia que o tema adquiriu, so
bretudo no árnbíto das ciencias sociais ', 

1. Este trabalho é resultado de um estudo encomendado pelo 
UNICEF a'Coordenacáo de Estudos e Pequisas sobre a Infancia 
(CESPI), da Universidade Santa Úrsula, sobre a producto académica 
na década de SO. Para tanto. efetuou-se um levantamento que englo
bou 70 pesquisas. O critério de seleeáo obedeceu as seguintes condí
~óes: a) a data de realízacáo ou publícacáo deveria ser da última dé
cada. Exc~o a essa condícáo foi a ínclusáo de duas pesquisas pro
duzídas em 1979 (Goncalves e Ferreira), devído a irnportáncia das 
mesmas. as quais sao apontadas como precursoras de urna linha de 
pesquisa que se dítundíu nos anos seguíntes sobre os "meninos de 
rua"; b) para fins deste estudo, consíderou-se como pesquisa todo es
tudo que produzisse dados primários, quantitativos e/ou qualítativos. 
Demos especial atencáo aos dados qualitativos disponiveís sobre o 
tema. por entendermos que. além de serem mais escassos os estudos 
que os contérn, sua dívulgacáo é tarnbém hcm mais restríta. 
2. Segundo estudos sobre a producáo académica do terna em ques
tao. estima-se que houve um aumento superior a 300% na producáo 
da década de 80 em relacño ao período de 197; a 1979 (Alvim & 
Valladares. 1988: Rízzini, 1989). 

Em termos concretos, de que maneira este conjun
to de ínformacóes repercutiría na sociedade? Ora, 
todo este conhecimento que traduzia em números 
urna problemática eujas evidencias nao se podía mais 
subestimar, provocou o rompimento de urna série de 
mitos até entáo sustentados. Merecem destaque as se
guintes revelacóes, em virtude do impacto que causa
ram na sociedade: 

1. Os "menores abandonados" nao sao realmente 
abandonados .....:..- eles tém família. Ao contrário do que 
se pensava, eles se originam de famílias pobres, mas 
nao necessariamente desestruturadas, Os anos 80 vie
ram a comprovar que os menores vivem em sua maio
ría em familias nucleares, que para sobreviverem pre
cisam dos recursos obtidos por todos os mernbros da 
famílía, inclusive as enancas. O que era percebido 
como desagregacáo, em muitos casos poderia ser in
terpretado como solidariedade. 

2. O menor carente nao constitui urna minona no 
país. já que rnais da metade da populacño de O ~I 17 
anos (57,1% em 1981) poderia ser assirn classífícada, 
por pertencer a unidades domésticas pobres e rniserá
veis OBGE, 1989). 

A partir do questionamento desles mitos, rnuito se 
avancou em termos do conhecimento sobre as con
dicóes reais de vida da populacáo infantil, redirecio
nando a ótica predominante. De menores abando
nados que necessitavam da caridade e da interven
~ao assistencial do Estado, chegou-se ao reconhecí
mento de que havía no país milhóes de criancas 
cruelmente atíngidas pelas rnazelas da pobreza im
posta as suas famílias em virtude da política social 
injusta vigente no país, Essa cornpreensáo possibili
tou urna rnudanca radical de perspectiva em relacáo 
ao problema e abriu espaco para o surgimento de 
novas propostas da sociedade para o enfrentamento 
do mesmo. 

A divulgacáo sistemática dos dados obtidos com 
base em investigacóes de indiscutível credibilidade 
possibilitou urna conscientizacáo crescente por par
te da sociedade em relacáo ao problema. Este foi 
gradualmente sendo percebido como parte de urna 
conjuntura política que primava pela desigualdade 
social, permitindo a urna minoria o usufruto de gran
de parte da riqueza nacional. Era fundamental co
nhecer a origem do problema, Caso contrário, como 
pensar em solucóes? Aí está, em sintese, a base do 
conhecimento que propiciou as mudancas de postu
ra observadas no decorrer dos anos 80. face a situa
~ao da infancia. É possível identificar um sem-núme
ro de iniciativas em todo o país convergíndo na mes
ma dírecáo - a artículacáo de esforcos de diversos 
segmentos da sociedade em defesa da enanca e do 
adolescente, que reuniría os elementos necessários 
para urna reforma sem precedentes. inclusive a nivel 
jurídico', 

Discutiremos, no texto que se segue, a contribuicáo 
legada no ámbito da pesquisa. através de dois temas 
que acompanharam o debate da década: 

3. De Norte a SuJ. inúmeras contríbuícóes se somararn no sentido de 
elaborar urna nova lei que preconízasse o respeito aos díreítos da 
enanca. Esse processo resultou na elaboraclo do Estatuto da Crian
ca e do Adolescente, lei que cm julho de 1990 revogou o antigo Có
digo de Menores (1927/1979). 
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1 . Os menores institucionalizados. 

Tema arnplamerue focalizado pelos pesquisadores 
na virada da década. Como veremos, estas pesquisas 
contribuíram de forma efetiva para a rnudanca na con
cepcáo de infancia ocorrida na década de 80. 

2 . A crianca pobre e Sitas estratégias de sobremtén
cta. . 

Incluem-se aqui as pesquisas e estudos de campo 
cuja proposta era corrigir e ampliar o conhecímeruo 
existente sobre as condícóes de vida das enancas e 
adolescentes classificados como pobres. Destacarn-se 
as pesquisas sobre os chamados "meninos de rua", em 
Iace do número crescente de enancas que passarum a 
fazer das ruas seu espuco de trabalho e/ou moradia 
nos últimos anos. Os resultados dessas pesquisas fo
ram decisivos para a mudanca de perspectiva da so
ciedade ern relacáo ao problema. 

Por 11m, gestaríamos de destacar que. :10 longo do 
artigo, procuramos nos manter fiéis a terminología 
ernpregada pelos autores para designar a populacño 
alvo das pesquisas, pois ela reflete a concepcáo de in
fancia predominantemente aceita na época. Por 
exemplo, no início da década, o termo "menor" i: ain
da utilizado de maneira pouco crítica, o que aparece 
nitidamente nas pesquisas sobre a ínternacáo de crian
cas, Já a partir da metade da década, comeca-se a 
questíonar o seu emprego, sendo entendido como 
discriminatório e estigmatizante. 

1. Os temas da pesquisa 

1.1. Os "menores" 
institucionalizados 

m grande número de pesquisas sobre 
a questáo da ínternacáo de enancas 
em ínstituicóes de assisténcia para 
menores surgiu no final da década de 
70 e, sobretudo, na primeira metade 
da década de 8O.Taisestudos caracte

rizarn-se por constituir abordagens essencialmente 
qualítativas, que visarn estabelecer um perfil do grupo 
que se encontra dentro das instituicóes, composto tan
to por menores carentes como infratores, Destacam-se 
alguns temas privilegiados pelos pesquisadores em 
seus estudos, como, por exemplo: as características co
muns aos internos no que se refere a idade, genero, 
origem e rela~óes familiares. Questóes tais como as 
causas da interna~ao e as conseqüencias, a curto e a 
longo prazos, que podem ser associadas aexperiencia 
de vida nos internatos sao também salientadas pelas 
pesquisas. 

LIU 

Apresentarernos a seguir urna síntese dos resulta
dos das pesquisas que focalizuram o tema da institu
cionalizacáo de enancas. 

operfildo "menor"instimcionalizado 

Quais sao as características comuns 
as enancas internadas? 

É necessario ressaltar que nao é possível estahelc
cer um perfil nacional da enanca internada. j;í que nño 
há dados censitários sobre essa populacüo. emhora a 
ínternacáo tenhu historicamente constituido urna das 
principais práticas de atendimento á infancia pobre no 
país, As pesquisas que surgem na década de 80 privi
legiarn o estudo dos internos na fase de adolescencia 
(10 aos 18 anos), o que nao significa que esta st.'ja a fuí
xa etária predominante nos internatos. Guirado (1980) 
mostra que a procura para ínternacáo se dá com mais 
Ireqüéncia para críancas com idade inferior a 6 anos, 
voltandoa aumentar entre os 12 e 14 anos. 

Nao se observa nestas pesquisas a preocupacao de 
analísar as possíveis díferencas de genero. Somerue 
duas pesquisas focalízararn a questáo da menina inter
nada. referindo-se a exploracüo sofrida pela "menor
mulher" na socíedade, principalmente com relacáo ao 
trabalho doméstico, que na maioria das vezes é a úni
ca opcáo que encontram ao saírern da instituicáo <Sil
veira, 1989 e Cabra], 1982). Entretanto, é interessante 
destacar que a própría instítuicáo nao faz essa diferen
ciacáo, lidando com os internos como se fossem seres 
assexuados. Somente quando a sexualidade comeca a 
despontar com mais intensidade, o que é percehido 
como problema, é que a instituicáo se preocupa com a 
diferenciacáo de sexo. Na verdade, trata-se de urna dis
criminacáo entre os sexos, onde meninas e meninos 
sao separados e. segundo Altoé (990), nao implica cm 
nenhuma diferenca significativa de tratamento. A auto
111 pesquisou sete internatos de urna Fundacáo, onde 
enancas de ambos os sexos conviviam indistintamente 
até os seis anos. Os meninos só conviviam com as me
ninas até essa idade, quando entáo eram transferidos 
para outros estabelecimentos próximos. A partir dos 12 
~1I10S, a Fundacño só atendía meninos, alegando ter 
muítos problemas no atendirnento de meninas. 

Embora as pesquisas raramente abordem as caracte
rísticas étnicas da populacño internada, os resultados 
sugerern que apenas urna minoria poderia ser incluida 
na categoría "branca", No Rio de janeiro, em trés insti
tuicóes estudadas, foí registrado um percentual de 39% 
de enancas pardas, 300/0 de cor negra e 31%de cor bran
ca (Rizzini, 1985). Na rnesma cídade, a populacño aten
dida pela Fundacáo Estadual de Educacño do Menor. 
em seus vários programas, era cornposta de 3l:l0/0 de par
dos, dado bem aproximado ao encontrado por Rizzini, 
O levantamento da FEEM (982) nao especifica a com
posícáo étnica do restante da populacáo atendida, assu
mindo a percentagem de pardos como m~ljoritária. 

Quanto :l questao da origem das crian~:Js, os estu
dos indicam que estas sao, em sua maioria, naturais 
das próprias capitais onde estao internadas. particular
mente das áreas mais pobres e periféricas das cidades 
(Guirado, 1980; Vainscncher. 1989: FEEM/RJ, 1987; 
Silveira, 1989 e Rizzini & Wiik. 1990). 
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Um aspecto importante a ser considerado no perfil vou que quando a internacáo era feíta pela própria fa
das enancas internadas refere-se as suas famílias (Pai milia, os laces tendiam a se mantero o que nao ocorria 
nel 1). Observa-se que os estudos realizados nos pri quando a iniciativa provinha do juizado de Menores. 
rneiros anos da década de 80 apresentam a familia do 
"menor institucionalizado" como invariavelmente "de Por que se interna críancas no Brasil? 
sorganizada" ou "desestruturada". Os estudos mais re
centes evita m tal qualífícacáo das familias, a partir das Embora nem sempre as pesquisas apontem as difi
críticas que se tem feito, segundo as quais as catego culdades financeiras enfrentadas pelas famílias de bai
rias acima citadas seriam definidas tomando-se como xa renda como a causa irnedíata da ínternacáo dos fi
parámetro um padráo dominante de familia que nao Ihos, a pobreza aparece invariavelmente como um fa
corresponderia a realidade de vida das camadas mais tor determinante. Isto é também verdadeiro para os 
pobres da populacáo, casos dos menores que sao internados por terem co

O dado mais expressivo a ser destacado sobre as fa metido algum tipo de ínfracáo, 
mílias dessas enancas é o fato de serem constituídas Urna causa apontada com freqüéncia é a dificulda
com grande freqüéncía em tomo da figura de um dos de da familia em lidar com a conduta da enanca. Nes
país, em geral a máe. A ausencia da figura paterna é co tes casos, é a própria família que procura a instituícáo 
mumenre associada adesorganízacáo das familias e a ou o juizado de Menores para auxiliá-la na tarefa de 
conseqüente difículdade que teriam as máes de arcar disciplinar seus filhos. Em Fortaleza, 30% das meninas 
sozinhas com a responsabllídade de cuidarcm de seus internadas no Centro de Recepcáo e Triagem da FE
filhos (Guirado, 1980; Cabral, 1982; Campos, 1984). Em BEM/Ce lá estavam por desobediencia aos país, A pe
bora nao defendendo o ponto de vista da desorganiza rambuliincia aparece em 250/0 dos casos e a suspeita de 
~ao familiar, outras pesquisas confirmam o fato de que furto em 13% das intemacóes. Até problemas psiquiá
a ausencia paterna constitui urna realidade para a maio tricos aparecem como motivos de ínternacáo, perfa
ria dos menores internados. Por exemplo, urna pesqui zendo 8% dos casos (Silveira, 1989). 
sa realizada em Recife mostrou que 72% dos internos Outra via identificada como causa da internacáo é a 
nao tinharn pai ou informacóes sobre o mesmo (Vai acáo repressiva do Estado motivada pelo "comporta
nsencher, 1989). Outro estudo, proveniente de Fortale mento infrator do menor", ou seja, por urna acáo que 
za, registrou a proporcáo de 44% de familias constituí tenha infringido a legíslacáo vigente na época (Código 
das em torno de apenas um dos país (Sílveira, 1989). de Menores), ou até mesmo por suspeita de ínfracáo, 

É interessante observar que sao poucos os estudos 
que investígarn o vínculo da enanca internada com 
sua família, apesar da unanimidade na concordancia A pobreza aparece como um fator que con
quanto a sua importancia para o desenvolvimento da duz a internacáo. É comum também a família 
críanca, Do estudo de Rizzini (985) com 363 menores buscar a lntemacáo por dificuldade de Iidar com 
internados de ambos os sexos, 42% deles tinham con os filhos. 
tato sistemático com a família e, em 58% dos casos, o 
contato era esporádico ou inexistente. A autora obser

Painel1 IJ-J---------------. 

Quem SaO as crian~as eOS jovens que se encontram dentro 
dos internatos para menores no país? 

A populacáo internada é composta por enancas e jovens, que sao tratados como órfáos e 
abandonados, embora possuarn familias, Os muitos "orfanatos" espalhados pelas cidades bra
sileiras estáo abarrotados de "menores" que teriam sido internados por encontrarern-se em "si
tuacáo irregular" (Código de Menores / 1927-1990). Tal irregularidade poderia consistir, por 
exemplo, no fato de terern nascido pobres e terem sobrevivido, sem que suas famílias tivessem 
condícóes de sustentá-Ios. 

Os menores internados sao em geral originários do mesmo município onde estáo localizadas 
as ínstituicóes, provindos dos locais mais pobres das cidades, como as favelas e os bairros das 
periferias. Suas comunidades de origem sao com freqüéncía muito distantes das instituicóes nas 
quais residem, dificultando a manutencáo dos laces familiares. Estes váo conseqüentemente se 
enfraquecendo a medida que os anos passam, o que torna pertinente a seguinte dúvida: pode
ria a internacáo ser considerada urna alternativa válida para as famílias que térn dificuldade de 
cuidar de seus filhos, ou funcionaria e1a como um incentivo ao abandono? Diversos estudos su
gerem que a internacáo, salvo em situacóes excepcionais, causa mais danos do que beneficia 
aqueles que a ela recorrem. 
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Dados levantados por urna pesquisa de Recife das relacóes sociais (Painel 2). A questáo da forma
(Vainsencher, 1989) ídentífícam o percentual de inter ~ao da identidade do menor internado é alvo de 
nacóes motivadas pela acáo da polícia: 18% por rou preocupacáo de alguns autores de formacáo psicólo
bo, 11% por vadiagem ou fuga de casa, 8% por assas gica, que realizaram pesquisas predominantemente 
sinato ou suspeíta de e 7%'por consumo de drogas nas de cunho qualitativo, 
ruas. Violante (984), no seu estudo sobre menores in

Fatores que retratern as rnotívacóes internas dos ternados na FEBEM de Sao Paulo, revela que muítas 
pais e as circunstancias específicas na vida das crian vezes o indivíduo acaba por cumprir a "carreira" que 
cas que leva m suas famílias a interná-las sao pouco a instituícáo Ihe traca, adquíríndo a ídentídade que Ihe 
explorados pelas pesquisas. Urna excecáo é o estudo atribuern e se distanciando cada vez mais do modelo 
de Fonseca (987) em urna favela de Porto Alegre. A de identidade dos "normais", Campos (984), no seu 
autora relata que famílias em sítuacáo de crise, por se trabalho sobre alunos e ex-alunos da FUNABEM, 
paracáo conjugal ou rnorte de um dos cónjuges, recor aborda a mesma questáo, mostrando como a instituí
riam a FEBEM para garantir a sobrevívéncía dos filhos, ~ao irnpóe ao menor a identidade idealizada do "recu
embora a ínstituícáo estivesse em último lugar na es perado", tratando-o, porém, de acordo com a identi
cala de preferencia dessas pessoas. dade atribuida de "infrator". A autora mostra como 

Visto por que as enancas sao internadas, é impor muítas vezes o menor acaba se identificando com os 
tante considerar quem as interna. As pesquisas de valores da c1asse dominante, passados como valores 
monstram que as enancas sao internadas pela família, da ínstítuicáo, . 
pela polícia e até por iniciativa própria - por "estar Num outro tipo de abordagem, Marin (988), refe
cansada de sofrer" (Cabral, 1982). A procura de ínter rindo-se a criancas pequenas internas na FEBEM/SP, 
nacáo por parte da própria críanca é tambérn aborda considera que o processo de identidade da enanca é 
da na pesquisa de Fonseca (987), segundo a qual ha prejudicado pelo fato de a ínstítuicáo pretender ocu
via casos em que os próprios adolescentes preferiam par o lugar da família, ocultando sua situacáo social e 
ir para a instítuícáo, por ter cama própria, refeicóes re levando-a ao silencio e a subrnissáo. 
gulares e a possibilidade de ínterromper a intemacáo A única pesquisa que aborda a questáo da crian
pela fuga, quando quisessem. ca internada desde a sua entrada quando bebe até a 

sua saída com 18 anos é a de Altoé (990). A autora 
ana lisa o funcionamento cotidiano da instiruícño, 
mostrando que o internato oferece um atendimentoQuais sao 05 efeitos da ínternacáo víolento (violencia explícita e implícita na rotina) e 

na vida da críancar contrário a forrnacáo do sujeito e do cidadáo. Nao 
há lugar para a díferencíacáo na instituicáo; o que 

Os estudos indicam que a experiencia de vida existe é regularidade e ordem, urna "vivencia da 
dentro de ínstituícóes fechadas, principalmente nos rnesmice", que dificultaría a forrnacáo de indivídu
casos de longa duracáo, é prejudicial em vários as os autónomos. 
pectos, em especial no processo de forrnacáo da O problema da ínsercáo social é abordado por vá
ídentidade, na escolarizacáo e no desenvolvirnento rios pesquisadores. O estudo de Fróes (983) mostra 

.-----------------l, Painel2 lll--------------, 

Os efeitos da interna~ao na vida da crian~a. 
Os indivíduos que durante a infancia passam pela condícáo de "menores institucionalizados" 

encontrarn dificuldade em se adaptar a vida social fora dos muros do internare e tornam-se adul
tos que podem apresentar séríos problemas de ídentidade. 

A internacáo de enancas em instituicóes de assísténcía (conhecidas como asilos, dispensá
ríos, orfanatos etc.) constituí urna prática que se origina do século passado, sem que, no entan
to, tenha sido abolida no Brasil. Embora nao existam dados censitários sobre a populacáo inter
nada e sobre as instituícóes espalhadas pelo país, sabe-se que ainda existem muitas em pleno 
funcionarnento, apesar de serem mundialmente condenadas como prática de atendimento a 
enancas desassistidas. E por que se condena as instituicóes? As pesquisas revelam que a vida 
institucional, por suas características de rotínízacáo, massificacáo e rígida disciplina, cria um am
biente de impessoalidade e falta de afeto, que pode prejudicar o indivíduo de várias maneiras. 
Os principais aspectos destacados pelas pesquisas como efeitos causados pela ínternacáo dizem 
respeíto a formacáo de identidade do indivíduo e a sua ínsercáo social. Criancas que passam um 
longo período de suas vidas dentro de internaros tornam-se, com freqüéncia, indivíduos des
preparados para a vida e enfrentam enormes dificuldades de aceitacáo e adaptacáo fora da ins
tituicáo. Os pesquisadores que se dedicaram a estudar a vivencia daqueles que passaram pela 
experiencia de ínternacáo chamam a atencáo para o fato de que os indivíduos desenvolvem 
urna imagem extremamente negativa de si mesmos. 
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As pesquisas revelam que a experiencia de 
longa duracáo no internato é prejudicial ao pro
cesso de forrnacáo da identidade e de insercáo 
social do indivíduo. 

que o preconceito da sociedade com relacüo ao inter
no mio é semente dirigido ao iovern, visto como um 
"marginal", No seu estudo com enancas instituciona
lizadas que passavam a freqüentar a escola quando 
cornpletavam 5 anos, a autora mostra o difícil carni
nho enfrentado por estas críancas paru, de urn lado. 
se adaptarem ao novo ambiente e, de outro, para se
rern aceitas no mesmo. No entanto, a maior parte dos 
estudos aborda a questáo soh o ponto de vista do 
adolescente em vias de deixar a ínsrituicño ou após o 
seu desligamento. Campus (19M4), Iocalizando um 
grupo de egressos da FUNAUEM, testernunha a difi
culdade de ínsercáo do ex-interno na sociedade. A 
autora analisa essa dificuklade a partir do despreparo 
do [ovem em nível do real e da mudanca brusca de 
vida a que é submetido, passando do "conforto total 
e gratuito a um abandono completo". 

Poucos estudos tratam do caso específico dos me
nores que de alguma forma ínfringem a lei e sao deti
dos nos internatos, 

Queiroz (984) aborda a saída do menor infnator da 
instituicáo, mostrando que a marca da FEBEM e da po
licia dá a certeza de que de é intrínsecamente crimino
so, tornando-o pa ra sernpre culpado perante a socieda
de. Portante, a passagem pelo internato tende a piorar 
a sua situacáo, dificultando suas possibilidades de in
sercáo social por outra via que nao a da marginalidade. 

Altoé (989), num estudo sobre egressos de ínter
natos para menores, aponta que ao ser desligado da 
instituicáo o ex-interno nao conta com um período de 
transicáo para adaptar-se aos problemas da vida coti
diana [om do contexto em que foi socializado. O indi
víduo, desta forma, defronta-sc com urna sociedade 
cujas regras pouco conhece e na qual deve cuidar de 
sua sobrevívéncia e assumir sua condicáo de cidadáo, 
As suas expectativas colidem com a reulidude, poden
do ser geradas a partir daí várias trajetórias sociais, 
Além do que, é urn individuo marcado pela instítucio
nalízacáo, fazendo com que sofra o estigma social de 
ter passado por urna instituicáo como a FUNABEM, 
percebida pela sociedade como sinónimo de urna "fá
brica de marginais"·. Este fator, sornado 30 seu pouco 
preparo para enfrentar o mundo do trabalho, acaba 
freqi.ientemente impelindo-o para 3 ílegalidade a fim 
de garantir a sua sobrevivéncia. É urna salda tarnbérn 
traumática, já que requer igualmente uma experiencia 
distinta da que o menor teve no internato. 

4. F_'\la rcprcsenta~':io d:1sinstitui~ócs dc assistcncia foi consolidada na 
época doSAM 0941-19(4) c mantida postcrionncntc com a cria\...ioda 
FUNAI3flvl 0964-1990). quandosc pretendia justamente mudara ima
gcm dc "escolas do crime" que os cst:tbclccimentns carrcgavam. Ce 1m 
as rcfonnula~óes que se proces.~arJm no plano Icgislativo. a p:mir da 
aprova"ao do Estatuto da Crian(,::t e do Adolcscente (julho de 1990). 
espera-se mud:mr;as significati\'as na política de :Issistcncia ainfancia. 
com cnfa.~ na garJntia dos dircitos c1cste segmcnto da popuJ:¡\...in. 

o que as pesquisas detectarn 
com relacáo aos sentimentos e 
as representacóes das enancas? 

Os autores mostram que as representacóes dos me
nores institucionalizados frente a si mesrnos sao enor
memente influenciadas pela imagem negativa e precon
ceituosa que a ínstituicáo tem deles. Desta forma. Cam
pos (984) defende o ponto de vista de que o menor, :10 

ser considerado em "falta", elabora urna auto-imagem 
de um sujeito em "falta", em "erro". e que necessita por
tanto do apoio paternalista e assístenciallsta que a insti
tuícáo Ihe oferece. 

Nesse sentido, Cabral (982), ern seu estudo sobre 
meninas internadas. discute a existencia nelas de um 
auto-conceito negativo, reforcado pelo fato de esta-

Alguns autores destacam que os internos 
apresentarn um auto-conceito negativo e se per
cebem como um peso para suas famílias e para 
a sociedade. 

rern internadas. Vainsencher (989), por sua vez, 
aponta que a maioria dos menores internados aceita 
passivarnente a internacño, seja ela determinada pe
las dificuldades financeiras enfrentadas por suas fa
mílias, seja pelo fato de terem praticado ates conside
rados anti-sociais. É um alto grJU de resignacáo, que 
os faz sentir como urn peso para su as familias e para 
a sociedade. 

A pesquisa de Alteé (989) com ex-internos da 
FUNABEM e instituicóes sernelhantes revela que a fa
mília representa para estes protecáo, afeto , apoio e 
até o vínculo com o mundo fora dos muros da institu
i~ao. A perda do vínculo familiar é percebida pelos 
ex-internos como irreparável, Contudo, nem sernpre 
os sentimentos frente a família sao harmoníosos, O 
sentimento de revolta pela ínternacáo aparece, por 
exemplo, no grupo de meninas estudado por Cabral 
(982), as quais deposítavarn na familia as causas de 
sua situacáo de vida. 

As representacóes dos menores internados em rela
~ao :1 ínstituicño que os abrigava tarnbérn é objeto de 
estudo de alguns autores. Alteé (989) mostra que os 
egressos de instítuicóes tendem a ter uma visño ideali
zada do internato, como uma "família" que Ihes deu 
tudo e que ele, o ex-interno. nao soube aproveitar. 
Nas palavrJs da autora, "o ex-interno se coloca contra 
si próprio e 'e1ogia' a institui~ao" (p. 104). Esta aparen
te divergénci:l de representa~óes da institui~ao pode 
ser entendida pelo fato de serem provenientes de in
ternos e ex-internos. O egresso. tendo que lutar com a 
dificuldade diária de sobrevivencia, preocupa~üo an
tes inexistente, tende a idealizar a institui~ao provedo
I'a, onde tinha. a seu ver, "regalias" e "mordomias", 
agora inimagináveis. 

Essas observa~'oes sao igualmente verdadeiras no 
Laso dos menores infratores entrevistados. Segundo 
Edmundo (987), os menores entrevistados na 

74 



FEBEMlPe, viam a ínstítuicáo como "rnáe", com toda a 
ambigüidade que a imagem carrega: a instituicáo 
como a figura materna nega sua vivencia, o anula, mas 
sempre que possível o acolhe e compreende. 

É de certa maneira surpreendente que tao pouca 
atencáo tenha sido dada a questáo do trabalho nas 
pesquisas sobre menores institucionalizados, em face 
da énfase que normalmente se dá a formacáo e a ocu
pacáo profissional dos mesmos. 

Observa-se que os sentimentos dos menores inter
nados frente as atividades exercidas na instituicáo 
constitui um tema abordado de forma breve pelas pes
quisas. No que se refere a vivencia do trabalho na pró
pria instituicáo, Cabral (982) aponta que esta é perce
bida pela maioria dos menores como castigo. 

já Violante (984) verificou que a prática escolar e 
profissionalizante, usada como contencáo e com des
caso dentro da FEBEM/SP, nao produzia as condicóes 
necessárias para a posterior sobrevivéncía do interno 
na sociedade. Este fato levava-os a adquirir represen
tacóes negativas a respeito do trabalho. O mesmo fe
nómeno foi constatado por Altoé (990) e é apontado 
claramente pelos internos. Segundo relato de um de
les, a atividade na oficina "é só para rnanter a gente 
ocupado" (p. 227). 

No que díz respeito ao trabalho propriamente dito, 
o estudo de Altoé (989) sobre egressos de instituí
cóes revela que este é percebido como urna via de in
sercáo social valorizada, rnuito embora com enormes 
obstáculos para essa populacáo, por motivos diversos: 
falta de apoio familiar, formacáo profissional inade
quada e salário precário. 

Quais sao as expectativas dos internos 
em relacáo ao seu futuro? 

Diversos autores relararn a dificuldade que o menor 
internado tern em estabelecer um projeto de vida, em 
pensar o seu futuro. É urna questáo que Ihe traz gran
de angústia, pois, de certa forma, pressente as dificul
dades que terá que enfrentar no mundo lá fora, muitas 
vezes sem ajuda alguma. Guirado (986) chega a afir
mar que a instituicáo é o substituto do projeto de vida, 
da singularidade e da vida. 

A pesquisa de Cabral (982) aborda as dificuldades vi
vidas pelas menores, principalmente aquelas que esta
vam internadas durante vários anos. Segundo a autora, a 
impotencia para planejar o futuro constitui o sentirnento 
dominante entre as internas, que afírmararn desejar traba
lhar, sair da instítuícáo, ter uma casa, farníliae protecño. 

Vainsencher (989) relata que a solícitacáo para 
que os internos manifestassern o que gostariarn de fa
zer na vida gerou angústía, desencorajamento e apa
tia. Sua pesquisa demonstra que 12%dos menores nao 
conseguiram sequer pronunciar qualquer palavra so-

É multo difícil para o "menor" que se encon
tra internado até mesmo pensar no seu futuro. 

bre suas expectativas e projetos. Dos que conseguí
rarn fazer projecóes para o futuro, estas eram extrema
mente vagas, como por exemplo ter um trabalho quul
quer (17% dos casos). 

Silveira (1989) relata em sua pesquisa como as in
ternas de urna instituicáo da FEBEM/Ce, quando térn 
algum projeto de vida, em geral reproduzem o mode
lo opressor interiorizado a partir de sua condícáo de 
menor-mulher: ser ernpregada doméstica ou prostitu
ir-se. Segundo a autora, a vida de algumas internas é 
permeada pela desesperanca e pelo desalento. 

Outra dernonstracáo da dificuldade dos internos 
em pensarem num projeto de vida consiste na tentati
va de manter sua sítuacáo atual, sem grandes rnodifi
cacóes. Esta tentativa é expressa no desejo de ingres
sar nas Forcas Armadas, na busca de seguranca e de 
um futuro previsível. Dos 96 alunos entrevistados por 
Altoé (990), 64 almejavam entrar nas Forcas Arma
das. Nada melhor do que a fala dos meninos para ex
pressar esse sentimento (ver Silveira, 1989: 246): 

"Vou sair daqui e vou direto para outra escola que 
é o quartel" 06 anos). 

"Eu quero ir para o Exército porque já acosturnei a 
vida preso" 06 anos). 

"Quero ir para as Forcas Armadas. Quero sair da 
gaiola para ir para o viveiro. Tem mais espaco" 05 
anos) . 

Altoé (989) encontrou nos ex-internos a rnesma 
falta de esperanca e de opcóes, o que os irnpossibili
tava de fazer planos concretos para o futuro. Apenas 
os que tinharn um mínimo de infraestrutura necessáría 
a sobrevivéncia conseguiram manifestar um "projeto 
de vida". Desejavam para o futuro poder esquecer o 
passado e mudar de vida - trabalhar, comprar a casa 
própria, constituir família ou mesmo ingressar nas For
cas Armadas. 

1.2. A crianca pobre e suas 
estratégias de sobrevivéncia , 

medida que a década de 80 avanca, in-r.. tensífíca-se o questionarnento do cona ceito de "menor", até entáo aplicado 
de forma pouco crítica. Nos anos 70 e 
mesmo no início da década de SO, naoI	• ~ era tao óbvio quanto parece hoje que o 

problema do "menor abandonado" fosse uma conse
qüéncia direta da política nacional de priorizacáo do 
crescimento económico, em detrimento do bem-estar 
da populacáo, 

Fica patente nos anos SO o reconhecimento por 
parte da sociedade de que a presenca em rnassa de 
enancas nas ruas nao pode ser ignorada. Procura-se 
explicar essa presenca pela necessidade que as crian
cas pobres teriarn de gerar renda para contribuírem no 
orcamento familiar, fato com freqüéncia associado ao 
processo de empobrecimento do país. 

As pesquisas da época passam a apontar as estraté
gias desenvolvidas pelas enancas para sobreviverem, 
indicando que estas, em idade cada vez mais precoce, 
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assumem a responsabilidade de garantir até mesmo o 
próprio sustento", Os diversos estudos que surgem 
com o objetivo de diagnosticar a sítuacáo da infancia 
pobre no país tarnbém sinalizam a enorme importan
cia que o fator "ter que gerar renda" adquire para 
aqueles que constituem a clientela alvo dos programas 
de assisténcía ao menor. 

Nesta secáo, abordaremos o tema sob a ótica das 
pesquisas que retratarn as estratégias desenvolvidas 
pelas enancas e jovens para conseguirem dinheiro nas 
ruas das grandes cídades, merecendo a desígnacáo 
genérica de "meninos de rua". Cabe esclarecer que os 
meios utilizados pelas enancas para sobreviverem nas 
ruas (as "estratégías de sobrevivéncia") englobam 
urna série de atividades (do tipo'biscate), inclusive as 
i1egais. Consideraremos tambérn alguns dados de pes
quisas sobre os trabal hadares assalaríados, ernbora 
mais para efeita de comparacáo, pois as pesquisas que 
focalizam o menor trabalhador em geral lidam com 
dados censitários e, portante, nao foram incluídas nes
te texto (ver Capítulo 1 desta publícacáo). 

¡Jfeninos emeninos "de"e "nos" roas 

A partir de meados da metade da década de 80 di
funde-se urna nova forma de designar as enancas e jo
vens que se encontravarn nas ruas - os charnados 
"meninos de rua". O uso do termo consolida-se nesta 
época, embora identifique-se a sua origem em termi
nologia empregada em duas pesquisas publicadas no 
ano de 1979, em Belém e em Sao Paulo (Goncalves, 
1979 e Ferreira, 1979). 

Aa atingir a dímensáo de um fenómeno que adqui
riu considerável visibilidade nas grandes cídades de 
todo o país, o tema "meninos de rua" passa a .ser ex
plorado por muitos pesquisadores. Os estudos que 
surgem térn em comum a proposta de caracterizar um 
grupo ainda nao conhecido. Trata-se de pesquisas que 
apresentam um perfil dos "meninos de rua", destacan
do suas características, origem, atividades, ínsercáo fa
miliar, sobrevívéncía e assirn por diante (Goncalves, 
1979; Govemo do Estado do Ceará/IPLANCE, 1980; 
Rizzini, 1986; Myers, 1988; Governo do Estado do Cea
ráISAS, 1988; Pires, 1988; Oliveira, 1989 e Capítulo 4 
desta publicacáo), 

Este tipo de pesquisa, que diríamos marcar urna 
primeira fase de producáo sobre o tema, apresenta 
urna interessante similaridade de resultados em diver
sas cidades, o que vem a assegurar a extensáo e a gra
vidade do problema, que passa a ser reconhecido 
como um fenómeno de ámblto nacional. Outro trace 
a ser apontado é que estas pesquisas nao diferenciam 
os grupos de enancas que podem ser encontrados nas 
ruas, razáo pela qual, na desígnacño genérica de "me
ninos de rua", incluí-se tambérn as meninas, os que 

S. Nao há como díssociar deste contexto de pobreza e constricáo so
cial o fato de que, ainda hojeoo trabalho infantil sela encarado mm 
tanta naruralídade. A despeito da legíslacüo. que proíbe o trabalho 
para menores de 14 anos...s pesquisas mostram e ;IS estatístlcas o 
comprovam. que multas vezes enancas corn idade inferior a 10anos 
trahalharn nas mesrnas condícóes que os adultos. náo sendo neces
sariamente sequer remuneradas. 

trabalham e retornam a casa e aqueles que moram nas 
ruas. Na verdade, estas pesquisas focalizam somente o 
grupo mais visível nas ruas, ou seja, aqueJe composto 
por enancas envolvidas em atividades que Ihes ren
dem algum dinheiro - um grupo que, sem dúvida, 
cresceu rapidamente na década em questáo, devido 
ao período de prolongada recessáo económica e o 
conseqüente empobrecimento da populacáo. Por ou
tro lado, as pesquisas indicam também a existencia de 
urna percentagem, que, apesar de pequena nao pode
ría ser ignorada, de enancas e adolescentes que 
perdem o vínculo com a família ou que o mantérn de 
forma ocasional. 

O fato é que sornente no final da década de 80 es
tabelece-se urna distincáo clara entre os dais grupos 
- os que moram nas ruas e os que passam os dias nas 
ruas - senda assim denominados "meninos(as) de 
rua" e "meninos(as) nasruas". Esta distincáo é resulta
do do conhecimento adquirido, nos anos anteriores, 
sobre a realidade de vida destas enancas e torna-se 
possível a partir da constatacáo de que a grande maio
ría das enancas e jovens que se encontram nas ruas re
tornam a casa no final do dia. 

Aa contrário do que se pensava, dado o número 
crescente de criancas desacompanhadas nas ruas, es
tas nao sao abandonadas, muito embora vários estu
dos indiquem urna tendencia ao enfraquecírnento 
dos laces familiares devido as relacóes que as mes
mas estabelecern nas ruas sem a interferencia da fa
mília. Solidificou-se, assirn, o conhecímento de que 
se trata de criancas pobres, precocernente imbuídas 
da responsabilidade de participarem do orcarnento 
familiar. 

Outras contribuicóes a nível de pesquisa podem 
ser identificadas nos últimos anos da década, embora 
ainda sejam predominantes os estudos de perfil das 
enancas. Destaca-se algumas pesquisas que apontam 
para o esforco de focalizar os demais grupos existen
tes nas vias públicas, como por exemplo as enancas 
que permanecem nas ruas com suas famílias (Lusk, 
1989) ou, ainda, a tentativa de incluir nas pesquisas 
sobre "meninos de rua" o tema da família, como ele
mento indispensável para o estudo do problema (ver 
Capítulos 5 a 7 desta publícacáo). Nesse sentido, nao 
se pode deixar de mencionar urna tendencia mais re
cente - os estudos sobre a violencia contra a popu
lacáo infamil nas ruas - provocada por urna seqüén
cia de denúncias a respeito de um outro fenómeno 
que desponta em todo o país: o extermínío de crian
cas (Dimenstein, 1990; MNMMR-IBASE-NEV/USP, 
1991)6. 

6. Os estudos que surgiram recentemcnte apresentam várias scme
lhancas metodológic..s. sendo fortemente marcados pelo teor de 
denúncia acerca do extermínio de enancas no país. Apesar de mio 
trabalharrnos com os resultados de taís estudos neste texto, seria fa
lho de nossa parte deixar de registrar a sua existencia como urna irn
portante tendencia presente no final da década de 80. 

76 



operfildos meninos edas meninasquese 

encontram nas roas 

Das pesquisas que surgiram no período de 1979 a 
1990, identificamos 16 que abordam as condic óes de 
vida e a vivencia das criancas nas ruas. Apresentaremos 
a seguir uma síntese dos resultados dessas pesquisas. 

As criancas e jovens que se encontram nas ruas sao 
em sua grande maioria, do sexo masculino, como s~ 
pode ver na Tabela 1. 

As pesquisas sugerem, embora nao aprofundem a 
questáo, que as famílias procuram, sempre que possí
vel, manter as meninas em casa, seja para ajudar nas 
tare fas domésticas, seja para evitar que caiam nas re
des da prostiruícáo, Cabe ressaltar, em relacáo a essas 
pesquisas, que como nao há uma preocupacáo em re
tratar O caso específico das meninas, os resultados nao 
sao discriminados de acordo com o genero. 

A faixa etária dos menores estudados vai em mé
d ía, dos 7 aos 17 anos, havendo uma maior c¿ncentra
~ao na faixa dos 11 aos 14 anos, o que parece indicar 
a existencia de um maior número de criancas traba
Ihando nas ruas neste período de suas vidas . 

As pesquisas apontarn que a idade de iníc íacáo das 
críancas em atividades de rua se situa na faixa dos 7 
aos 12 anos, com predominancia na idade dos 9 anos. 
Verifica-se que em geral os menores tendem a perma
necer nas ruas até a faixa dos 15-16 anos. No Rio de]a
neiro , da amostra considerada, havia nas ruas apenas 
17% de adolescentes com mais de 14 anos (Rizzini, 
1986) e, em Fortaleza, os jovens entre 14 e 18 anos 
compunham so mente 12,3% da amostra (Governo do 
Estado do CearálSAS, 1988) . As pesquisas nao focali
zam as ocupacóes dos adolescentes a medida que se 
aproximam da maioridade. Ao que tudo indica , boa 
parte deles abandona o setor informal, principalmen
te o trabalho exercido nas ruas, em busca de uma situ
acáo de emprego mais segura, no que se refere ao sa
lário e a aceitacáo na sociedade. 

Poucos estudos referem-se a origem étnica das 
enancas, No Rio de janeiro, Rizzíní (986) encontrou 
uma percentagem de 28% de menores de cor branca 
sendo, portante, a grande maioria da amostra corn
posta por negros e pardos. Quanto ao local de origem, 
as enancas, em geral , sao provenientes das favelas e 
das periferias das grandes cídades, onde se concentra 
a populacáo de baixa renda. 

o que se sabe sobre as familias 
das criancas que estao nas ruas? 

Apesar do reconhecimento expresso pela maioria 
dos pesquisadores de que é importante estudar as re
lacees familiares das enancas nas ruas para se obter 
um conhecimento mais adequado da questáo, a famí
lia nao tem constituido objeto de estudo específico 
das pesquisas. Normalmente, o tema da família é abor
dado apenas como uma das áreas em torno das quais 
precisa-se levantar informacóes a respeito das crian

-----( Tabela 1 ,r-----
A presenca de enancas e adolescentes 

nas ruas, segundo o genero 

3 
13 
10 
10 
16 
11 
12 

97 
87 
90 
90 
84 
89 
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Ríode ]aneiro 
Fortaleza 
Recife 
Recífe 

Salvador 
Goíánía 

Fontes: Goncalves, Rizzini; Governo do Estado do Ceará:
 
Oliveira;]uárez; Ibase e FLACSO . '
 

cas. Conseq üenternente, via de regra , os dados sobre 
a familia sao obtidos de forma indireta atrav és de en
trevistas com as enancas, o que resulta numa visao 
unilateral , nao contrastada com a visáo dos demais 
membros da família . Os dados publicados limitarn-se 
a apresentar um .perfil aproximado das famílias , atra
v és dos depoimentos prestados pelas, enancas, a par
tir de entrevistas realizadas em geral nas ruas . 

Uma pesquisa recente , realizada em Goiánia pela 
FLACSO, procurou superar esta dificuldade ao entre
vistar famílias de criancas que saíam as ruas para tra
balhar, bem como daquelas que moravam nas ruas. A 
pesquisa levantou dados sobre as famílias de ambos 
os grupos, procurando detectar a existencia de possí
veis d íferencas em sua estrutura e dinámica, assim 
como também nas condicóes de vida presentes, que 
justificassem a saída definitiva da enanca de casa '. 

Ao contrário do que se imagina, a maior parte das 
enancas que vemos nas ruas térn família e vivern com 
ambos os pais, como se pode ver na Tabela 2d

• As pes
quisas que abordam a questáo da composicáo fami
liar das enancas perrnitern afirmar que: a) há uma cer
ta predominancia de famílias nucleares entre as crian
cas e adolescentes que estáo nas ruas : b) encontra-se 
também uma parcela significativa de famílias organi
zadas em torno apenas da máe: e) registra-se, a índa, 
um pequeno grupo que reside nas ruas , tendo perdi
do o contato com a família ou o mantendo de forma 
irregular. 

Alguns comentarios sobre a pesquisa de Goiánia 
fazem-se necessários, em virtude de sua singularida
de metodológica. Essa pesquisa estabelece uma dis
t íncáo entre as enancas que trabalham nas ruas e re
tornam a casa e aquelas que residem nas ruas . De 
acordo com os resultados obtidos, 96% das enancas 
que trabalharn nas ruas residem com a família, sendo 
que 47% das famílias sao "nucleares" e 40% sao "de 

7. Para urna leítura detalhada da pesquisa da FLACSO consulte os 
Capítulos 5 a 7 deste Iivro. ' 
8. Cabe esclarecer aqui que se trata de familias o rganizadas em 
torno tanto da figura materna , quanto da paterna , nao envolvendo 
necessariamente laces de sangue. 
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