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Jarlicht, Carla; Kramer, Sonia. Infância e infâncias: narrativas de
abandono na ficção e na vida. Rio de Janeiro, 2011, 145p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
Esta dissertação compreende três eixos: infância, abandono e literatura
infantil e juvenil. Traz como objetivos analisar como a infância abandonada é
apresentada na literatura infantil e juvenil contemporânea brasileira e qual o
impacto causado por essa literatura nas crianças que se encontram em situação de
desamparo. Tomo o percurso histórico-sociológico sobre a construção do conceito
de infância realizado pelo historiador Philippe Ariès e as pesquisas das
historiadoras Mary Del Priore e Maria Luíza Marcílio que contemplam a infância
brasileira e a questão do abandono. Proponho um corte transversal nessa leitura
trazendo a contribuição filosófica de Walter Benjamin sobre a infância. No que
tange à literatura, foram escolhidas quatro obras que se sensibilizam com a
questão em debate: O Praça XV, de Paula Saldanha (1981), Cena de rua, de
Ângela Lago (1994), O menino que não se chamava João e a menina que não se
chamava Maria - um conto de fadas brasileiro, de Georgina Martins (1999) e
Uólace e João Victor, de Rosa Amanda Strausz (1999). A pesquisa de campo foi
realizada junto às crianças e adolescentes, freqüentadores do projeto Ao Encontro
dos Meninos e Meninas em Situação de Rua na Fundação São Martinho, entidade
civil de caráter filantrópico, situada na Lapa, Rio de Janeiro. Como proposta
metodológica, foram desenvolvidas oito rodas de leitura, com duração média de
50 minutos, ao longo de quatro meses.
Foi observado que a literatura despertou a reflexão e a fala desses meninos e
meninas. Mudança, sonhos, medo da morte, abandono foram temas levantados e
discutidos pelos participantes. A educação, a escola e a família surgem nas falas
como soluções de uma vida diferente. Nos fragmentos de história trazidos por
esses leitores contemplamos sentimentos e pensamentos que a história oficial não
conta. Ao mesmo tempo, esses fragmentos remontam uma história que é coletiva.

Palavras-chave:
Infância; Literatura infantil e juvenil contemporânea brasileira; abandono.

Abstract
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Jarlicht, Carla; Kramer, Sonia. (Advisor). Childhood and childhoods:
narratives of abandonment in fiction and in real life. Rio de Janeiro,
2011, 145p. MSc. Dissertation – Departamento de Educação, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
The present dissertation approaches three axes: childhood, abandonment,
and children’s and adolescent literature. The aim of this paper is to analyze how
child abandonment is presented in children’s and adolescent Contemporary
Literature, determining the impact caused by this kind of literature in helpless
children. Historical and sociologic trajectory studied by the historian Philippe
Ariès and the researches performed by the historians Mary Del Priore and Mary
Luíza Marcílio concerning Brazilian children and abandonment issues are the
connecting threads for the discussion about how to build the concept the
childhood. We propose a cross-sectional segmentation adding the philosophical
contributions of Walter Benjamin about childhood. Concerning literature, four
children’s and adolescent books that deal with the topics studied were chosen for
the analysis: O Praça XV (1981), by Paula Saldanha, Cena de rua (1994), by
Ângela Lago, O menino que não se chamava João e a menina que não se
chamava Maria [a Brazilian fairy tale] (1999), by Georgina Martins, and Uólace
e João Victor (1999), by Rosa Amanda Strausz. The field research included
children and adolescents, who attended the project Ao Encontro dos Meninos e
Meninas em Situação de Rua at São Martinho Foundation, a philanthropic civil
society, located in Lapa, Rio de Janeiro. The methodological approach included
eight reading circles, lasting around 50 minutes each, during 4 months.
It was observed that literature has led boys and girls to deep thinking and
speaking. Changes, dreams, fear of death, abandonment were the topics brought
about and discussed by the participants. Education, school, and family are subjects
present in the children’s speeches considered as solutions for a better and different
life. In the fragments of history brought by the readers we can see feelings and
thoughts that do not belong to the original story. At the same time, these
fragments are related to a collective story.

Key-words:
Childhood; children’s and adolescent contemporary Brazilian literature;
abandonment.
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Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo.
Carlos Drummond de Andrade

1
Iniciando a conversa
(...) Alguma coisa está fora da ordem
Fora da nova ordem mundial
(Caetano Veloso)1

Falar de infância pode parecer um assunto saturado. Falar de violência
social na infância pode parecer infrutífero... Entretanto, num país como o Brasil,
com tantos contrastes sociais, e nos dias atuais ainda é uma prioridade refletir e
discutir sobre esses assuntos.
A vida de hoje imprime o seu ritmo frenético e, nesse contexto, percebemos
a invasão das novas tecnologias em nosso cotidiano, mudando nossos hábitos,

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

comportamentos e nossas relações interpessoais. O descompasso existente entre
os avanços tecnológicos e os avanços da humanidade, no sentido mais estrito da
palavra, é algo absurdo. Mais absurda ainda é essa realidade hostil e violenta em
que vivemos e que vem, dia-a-dia, calando-nos diante de sua proporção.
Vivemos num país em que, apesar da existência de diversas instituições
preocupadas e ocupadas com atividades orientadas para a denúncia e proteção dos
direitos humanos dos diferentes sujeitos sociais, ainda se enxerga com certa
naturalidade a presença de um enorme contingente de crianças que vivem nas
ruas, que não freqüentam a escola, que passam fome, as que sofrem todo tipo de
violência física e psicológica e que, por muitas vezes, encontram na criminalidade
um caminho possível de sobrevivência. São diversas as formas de abandono e
diversas são as justificativas da sociedade e do governo para se esquivar do
problema como se ele não nos pertencesse.
Imbuída dessas constatações, percepções e sentimentos e acreditando na arte
também como possibilidade de questionamento da realidade que nos cerca, penso
que no encontro com a literatura temos a oportunidade de ampliar, transformar ou
enriquecer a nossa própria experiência de vida. Quem nunca presenciou uma
situação como a de Cena de Rua, contada por Ângela Lago (1994) ou se deparou
com meninos, como o Uólace de Rosa Amanda Strausz (2003), perambulando
pelas ruas com suas turminhas abordando quem passa para pedir dinheiro ou
1

As epígrafes escolhidas são trechos das músicas mais pedidas e cantadas nas oficinas de música
pelos meninos e meninas que freqüentam o Projeto Ao Encontro dos Meninos e Meninas em
Situação de Rua.
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comida? Quem já ouviu histórias como a de Praça Quinze, menino conhecido por
Paula Saldanha (1981)? E as crianças de Georgina Martins (1999)? Será que estão
tão distantes do universo infantil?
Tais histórias estão presentes no nosso dia-a-dia e possibilitam a escuta das
vozes que vem desse abandono. Mais do que nunca, é preciso abraçar tais
narrativas como pertencentes a cada um de nós, despindo-nos dos preconceitos
para podermos promover mudanças de pensamento e de ações. Nesse sentido, esta
dissertação pretende analisar o impacto da literatura infantil e juvenil
contemporânea cuja temática aborda a infância abandonada em crianças e
adolescentes que vivem em suas vidas essa mesma situação.
Esse é o desafio que me coloco na presente pesquisa. Aliás, muitos são os
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desafios quando falamos de infância abandonada e muitos também são os desafios
quando pensamos em literatura e leitura. As principais questões são: analisar
como a infância abandonada é apresentada na literatura infantil e juvenil
contemporânea; como esse assunto é visto por crianças que também se encontram
em situação de desamparo; o que elas falam sobre essas histórias; que relações
estabelecem entre essas histórias e as suas próprias histórias de vida; em que
medida a leitura dessas obras pode contribuir na (re)construção de suas próprias
narrativas. Ouvir o que elas contam é uma oportunidade de olharmos essas
crianças e adolescentes nas suas singularidades e também no que trazem da sua
experiência coletiva.
Para tal, faz-se necessária uma discussão inicial sobre a construção do
conceito de infância. Priorizarei o percurso histórico-sociológico sobre a
construção desse conceito e dois serão os aspectos focados: a infância de ontem e
de hoje e a infância abandonada. Como fio condutor, utilizarei a obra História
social da criança e da família do historiador francês Philippe Ariès (1981), a qual
faz um mapeamento sobre a construção do conceito de infância na Europa. Para
contextualizar a infância no Brasil, a leitura das obras História das crianças no
Brasil organizada por Mary Del Priore (2007) e História social da criança
abandonada de Maria Luíza Marcílio (2006) serão fundamentais para que seja
possível perceber as repercussões dessas pesquisas no Brasil e seus
desdobramentos através dos séculos.
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A fim de ampliar essa reflexão, proponho um corte transversal na leitura
sobre o conceito de infância concordando com Jobim e Souza (1998) quando
assinala que:
O tempo-lugar da infância, constituído de forma hegemônica nas práticas sociais
do mundo moderno ocidental, enfatiza a linearidade e a cronologia. Contudo, essa
visão, embora dominante, não é fixa, absoluta nem imutável, devendo ser aberta à
criação de novas manifestações de acordos intersubjetivos e compreensões
inovadoras. (idem, ibidem, p.33)

Desta forma, a contribuição filosófica de Walter Benjamin (2007, 1994,
1987) sobre infância será essencial uma vez que esse autor compreende a infância
na sua singularidade e na sua relação com a historicidade, com a totalidade da
vida social, isto é, como um ser na e da história.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

No que tange à literatura, serão trabalhadas as obras de autores
contemporâneos da literatura infantil que se sensibilizam com a questão em
debate. São elas as seguintes obras: O Praça Quinze, de Paula Saldanha (1981),
Cena de rua, de Ângela Lago (1994), O menino que não se chamava João e a
menina que não se chamava Maria - um conto de fadas brasileiro, de Georgina
Martins (1999) e Uólace e João Victor, de Rosa Amanda Strausz (2003).
Ao trazer o mesmo tema sob diferentes perspectivas, essa literatura
proporciona diversas possibilidades de elaboração individual, sem falsos
moralismos ou qualquer didatismo. Assim, a literatura de qualidade vem para
provocar questionamentos e novas leituras, para desacomodar o leitor, tirar o
sujeito da inércia. Desse modo, cabe dizer que também através do que se lê e de
como se lê é possível formar sujeitos conscientes do seu papel na sociedade.
Afinal, não é isso que é ser cidadão?
A pesquisa de campo, de base qualitativa, será realizada na Fundação São
Martinho com a qual já fiz um primeiro contato ainda no ano de 2009. Situada na
Lapa, bairro do Rio de Janeiro, a Associação Beneficente São Martinho é uma
entidade civil sem fins lucrativos e de caráter filantrópico que se dedica a
trabalhar em favor de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e
social, visando o resgate da dignidade e a reversão da situação de violação de
direitos em que se encontram. Seus quatro projetos desenvolvem-se nas áreas
sociopedagógica, de educação, de cultura e de profissionalização, além da defesa
dos direitos de crianças e adolescentes. São eles: Ao Encontro dos Meninos e

19
Meninas em Situação de Rua, o Núcleo Comunitário de Vicente de Carvalho, o
Centro de Defesa Dom Luciano Mendes de Almeida e o Mundo do Trabalho.
Nesse primeiro encontro, pude conhecer o trabalho realizado pela Fundação
e apresentar a minha proposta de pesquisa, que foi bem recebida. Assim, nossa
pesquisa se situa dentro do primeiro projeto citado: Ao Encontro dos Meninos e
Meninas em Situação de Rua que funciona no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro e
oferece às crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social nas ruas,
atividades sócio-educativas que estimulam o retorno ao convívio familiar e
comunitário. Como proposta metodológica, desenvolveremos rodas de leitura
sobre a temática da infância abandonada presente nas obras literárias escolhidas
com grupos de crianças e adolescentes na faixa de sete a dezessete anos. Acredito
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que através da literatura seja possível provocar os leitores a fim de que possam
questionar as diferenças sociais, resgatar a sua própria narrativa, promover novos
olhares e alavancar mudanças construtivas. Assim, a leitura de tais obras pode ser
o início de uma conversa.
Assim, faço minha a perplexidade de Ignácio de Loyola Brandão (1981) em
depoimento no livro O Praça Quinze, de Paula Saldanha (1981):
Li a história para o Daniel e o André. Ficaram meio assustados: “esse menino
existe, pai?” E então assustado fiquei eu. De pensar que meus filhos, classe média,
vestidos e alimentados, alfabetizados e aparentemente seguros, não sabem que são
exceções dentro desse país. Um país com cem milhões de “praças-quinze” a nos
rondar, tocar, a nos falar. Sem que a gente responda, se toque, perceba. Sem que a
gente se dê conta de que amanhã todos podemos estar transformados em praçasquinze, desamparados e carentes.(...) (BRANDÃO, 1981 apud SALDANHA,
1981).

Esses meninos existem sim. Eles nos rondam, nos tocam, nos chamam, nos
falam. E ouvi-los é preciso. Essa pesquisa é a proposta de um dos passos nesse
longo caminho.
A pesquisa está apresentada em três capítulos. O primeiro contempla a
construção do conceito de infância trazendo o percurso histórico-sociológico de
Philippe Ariès (1981) juntamente com as contribuições de Mary Del Priore (2007)
e Maria Luiza Marcílio (2006) no que tange a infância brasileira e a questão do
abandono. Tais leituras foram fundamentais para que pudesse perceber as
repercussões européias aqui no Brasil e seus desdobramentos através dos séculos.
Opto por um corte transversal nesse estudo trazendo as reflexões do filósofo
Walter Benjamin sobre a infância.
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O segundo capítulo apresenta o campo, a Fundação São Martinho,
situando o Projeto Ao encontro dos meninos e meninas em situação de rua - onde
a pesquisa propriamente dita foi realizada- e o público a ele vinculado.
O terceiro faz o diálogo entre a literatura infantil e juvenil brasileira
contemporânea, a infância e o abandono. Neste capítulo, explico a escolha dos
livros literários utilizados na pesquisa e faço a análise literária dos mesmos.
Quanto à essa escolha ressalto que dentre tantas obras de qualidade que abordam
o tema tratado os quatro textos escolhidos são representativos de algumas formas
de abandono. Temos, então, O menino que não se chamava João e a menina que
não se chamava Maria: um conto de fadas brasileiro de Georgina Martins (1999),
o livro de imagens Cena de rua da Ângela Lago (1994), o Praça Quinze, de Paula
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Saldanha (1981) e Uólace e João Victor, de Rosa Amanda Strausz (2003). Ainda
nesse capítulo, trato da opção metodológica por mim assumida, listando e
descrevendo as rodas de leitura desenvolvidas e, na sua dinâmica, trago as falas
dos meninos e meninas participantes das rodas a partir da leitura de cada um dos
livros.

2
Infância e infâncias
Há um passado no meu presente,
o sol bem quente lá no meu quintal;
toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá a mão...
(14 bis)

Tendo em vista os três eixos desta pesquisa - a infância, o abandono infantil e
a literatura - cabe esclarecer que trilhar o percurso histórico-sociológico da
construção do conceito de infância e também do abandono na infância foi uma
escolha necessária que teve como objetivo uma compreensão mais consistente sobre
tais assuntos. Desta forma, as idéias e pesquisas trazidas por Áries (1981), Marcílio
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(2006) e Del Priore (2007) juntamente com as pesquisas e análises de Bazílio
(2008) e Rizzini (2003) que nortearam esse caminho serão apresentadas nesse
capítulo.
A compreensão sobre a infância como um conceito em permanente
construção e o conhecimento sobre os caminhos e descaminhos do tratamento dado
à infância possibilitaram a ida a campo com o olhar mais crítico e esclarecido. As
contribuições filosóficas de Benjamin (2007, 1994, 1987), importantes cortes
transversais, começam a ser trazidas aqui e atravessarão toda a dissertação.

2.1
Infância, um conceito em construção
O conceito ou a idéia que se tem de infância foi sendo historicamente
construído. Por muito tempo, a criança foi considerada uma miniatura do adulto,
isto é, um apenas vir a ser. A idéia de que a criança é um ser em desenvolvimento,
com características e necessidades próprias, é recente. Para compreendermos todo
esse processo, faz-se necessário uma retrospectiva que nos levará à infância como
um período de vida que pertence a um contexto histórico, cultural, social e político
de uma determinada época. Essa é a razão pela qual a infância de hoje dialoga com
a infância de ontem. Não se trata de uma evolução. Cada época foi e será vivida de
maneira diferente e de acordo com os seres que a constituíram e a constituem.
Tomando como fonte a iconografia religiosa e leiga da Idade Média, o
historiador francês Philippe Ariès (1981) sinalizou que o sentimento de infância
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não existia nessa época, isto é, não havia consciência da particularidade infantil.
As crianças eram incluídas na vida adulta assim que tinham condições de viver
sem o auxílio constante da sua mãe ou da ama, como nos assinala o autor em sua
obra História social da criança e da família:
A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o filhote do
homem ainda não conseguia bastar-se; a criança, então, mal adquiria um
desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de seus trabalhos e
jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem
jovem, sem passar pelas etapas da juventude (...). (idem, ibidem, p.10).

Nesse sentido, as crianças eram consideradas adultos em miniatura. Não
havia trajes específicos, nem diversões ou trabalhos diferenciados. As crianças
podiam participar de atividades como execuções, enforcamentos e não havia
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restrições para lidar com questões sexuais, já que na maioria das casas dormiam
todos juntos no mesmo cômodo. Não havia preocupação com a marcação de idade
e a aprendizagem ocorria no próprio cotidiano. Nesse sentido, explicita o
historiador Robert Darnton (1986) em O grande massacre de gatos onde analisa a
cultura da França do século XVIII:
Famílias inteiras se apinhavam em uma ou duas camas e se cercavam de animais
domésticos, para se manterem aquecidos. Assim, as crianças tornavam-se
observadoras participantes das atividades sexuais de seus pais. Ninguém pensava
nelas como criaturas inocentes, nem na própria infância como uma fase diferente
da vida, claramente distinta da adolescência, da juventude e da fase adulta por
estilos especiais de vestir e de se comportar. (idem, ibidem, p.47).

O primeiro sentimento em relação à infância, sinalizado por Ariès (1981),
foi chamado de “paparicação”, atitude que teve origem na classe dominante do
século XVI estendendo-se e dominando o século XVII. Dessa forma, as pessoas
próximas à criança, principalmente as mães e as amas não mais escondiam o
prazer que lhes proporcionava brincar com as criancinhas, vistas como seus
objetos de diversão e alegria.
Havia também aqueles que expressavam o seu desagrado em relação a esse
sentimento e demonstravam preocupação com a educação. Esse outro sentimento
em relação à infância proveio de uma fonte exterior à família: dos eclesiásticos ou
dos homens da lei, raros até o século XVI e de um maior número de moralistas no
século XVII, preocupados com a disciplina e a racionalidade de costumes. Eles
viam nas crianças frágeis criaturas de Deus que era preciso preservar e disciplinar.
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Tal sentimento foi estendido para a vida familiar e, no século XVIII, dois outros
aspectos atrelaram-se a eles: a preocupação com a higiene e a saúde física.
A partir de fins do século XVI a escola toma o lugar na educação das
crianças. Assim, os internatos encarregaram-se dos meninos maiores e os conventos
incumbiram-se das meninas que sairiam de lá direto para o seu casamento.
Para uns a criança era um erro, para outros um pecado. Havia ainda aqueles
que a considerava um estorvo ou mesmo uma desgraça. Os argumentos para tal
atitude podiam variar entre a falta de condições econômicas para sustentar uma
criança até a falta de desejo em cuidar da mesma. Assim, eram consideradas
aceitáveis as soluções como o abandono físico e moral da criança.
No final do século XVII as mudanças sociais, econômicas, religiosas e
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políticas começam a criar o início da particularização da infância. A preocupação
com a infância surge com a organização da sociedade burguesa, pautada nos ideais
do liberalismo e com ela, a reestruturação do espaço destinado para as crianças. A
convivência social que ocorria no espaço público cede lentamente lugar para o
privado, acompanhada da reorganização da lógica espacial, que passa a se ordenar a
partir dos pressupostos criados pela nova ordem econômica e social.
Essas mudanças ocorrem também em relação à estrutura física da casa, que
passa a ter cômodos diferenciados de acordo com a sua função. A necessidade de
intimidade e privacidade encontra na reorganização da família um caminho para o
distanciamento da coletividade. Foi Rousseau, em 1762, (apud ARIÉS, 1981) com
a publicação de Émile, seu tratado sobre educação, quem cristalizou as novas
idéias e deu um verdadeiro impulso inicial à família moderna, fundada no amor
paterno e materno. Ainda assim, as mudanças nas mentalidades ocorreram muito
lentamente e variaram entre as diferentes classes sociais.
A partir da construção do mito do amor materno e paterno, como assinalou
Badinter (1985), a família torna-se o lugar de afeição e de aprendizado entre pais e
filhos. A escola passa a dividir com ela as responsabilidades sobre a infância
recém-inventada. A educação cotidiana cede lugar à educação escolar, onde as
crianças, vistas nessa nova ótica como seres “puros” e “frágeis”, serão preparadas
para a “vida”, para a entrada no mundo adulto.
Em fins do século XVIII, com o término da Revolução Francesa em 1789 e o
início da substituição do modo de produção feudal pelo modo de produção capitalista,
a criança passa a ter um valor mercantil. Dessa forma, começa a nascer uma
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preocupação com as crianças abandonadas que, juntamente com os excluídos da
sociedade - mendigos, prostitutas e pobres, tornam-se interessantes enquanto força de
produção em potencial, sendo utilizadas no povoamento das colônias francesas.

2.2
Ecos da infância no Brasil
Por volta de 1530, a Coroa Portuguesa deu inicio à implementação de uma
política de colonização em terras brasileiras. As caravelas portuguesas que aqui
aportavam traziam além dos muitos homens, poucas mulheres e também crianças.
De acordo com o historiador Fábio Pestana Ramos (2007) em seu artigo A história
trágico-marítima das crianças nas embarcações portuguesas do século XVI: “As
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crianças subiam a bordo na condição de grumetes ou pajens, como órfãs do Rei
enviadas ao Brasil para casarem com os súditos da Coroa, ou como passageiros
embarcados em companhia dos pais ou de algum parente.” (idem, ibidem, p.19).
A expectativa de vida das crianças em Portugal, durante os séculos XIV e
XVIII, era em torno de 14 anos. Cerca da metade dos bebês morria antes de
completar sete anos. Assim, parecia um bom negócio para os pais de famílias
menos favorecidas, alistar seus filhos para aumentar a renda familiar, além de ter
menos um membro para comer. Durante a navegação eram as crianças que
sofriam os piores abusos, maus tratos e perigos. Para elas eram destinadas as
tarefas mais árduas e perigosas. Isto porque nessa época, não se fazia diferença
entre a vida da criança e a do adulto. Como já vimos, a categoria “infância” não
existia tal como a compreendemos hoje. Ramos (ibidem) ao tratar da entrada da
criança no Brasil nos diz que:
Em meio ao mundo adulto, o universo infantil não tinha espaço: as crianças eram
obrigadas a se adaptar ou perecer (...). Ao que parece, embarcavam em Lisboa
crianças que no decorrer de sua primeira viagem, antes de chegar ao Brasil,
tornavam-se adultos, calejados pela dor e pelo sofrimento. (RAMOS, 2007, apud
DEL PRIORE, 2007, p.48-49).

Os padres desembarcavam aqui com a missão de converter os nativos à
doutrina cristã. Como os adultos mostraram-se arredios e extremamente apegados
aos seus costumes, eles viram nas crianças um meio de alcançar os seus objetivos.
Nas classes, misturavam-se crianças indígenas com as portuguesas de modo a
favorecer a aprendizagem. Muitas escolas foram abertas visando ensinar o maior

25
número possível de meninos. Do mesmo modo que na Europa ocidental a infância
estava começando a ser rascunhada, também no Brasil, colônia de Portugal,
iniciou-se um movimento de mudança nas relações entre adultos e crianças. Em
sua pesquisa, a historiadora e pesquisadora Mary Del Priore (2007) relata em seu
artigo O cotidiano da criança livre no Brasil entre a colônia e o império:
Brincava-se com crianças pequenas como se brincava com animaizinhos de
estimação. Mas isto não era privilégio do Brasil. Nas grandes famílias extensas da
Europa ocidental, onde a presença de crianças de todas as idades e colaterais era
permanente, criava-se uma multiplicidade de convivências que não deixavam
jamais os pequeninos sós. (idem, ibidem, p.96)

Também por aqui, os mimos e cuidados com a criança foram condenados
por alguns moralistas por serem vistos como exagero e um desencaminhamento
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da educação. Para eles, a boa educação consistia em castigos físicos e palmadas,
vistos como uma forma de amor, o que para os índios que desconheciam tal
prática, provocava estarrecimento.
Segundo Del Priore (ibidem), “meúdos”, “ingênuos”, “infantes” eram
algumas das denominações dadas às crianças na época. O que hoje chamamos de
infância, foi chamado entre os séculos XVI e XVIII de puerícia ou primeira idade,
delimitada do nascimento aos 14 anos. Na colônia, as mães eram incentivadas a
amamentar seus filhos, sendo o leite considerado o alimento principal do bebê,
possivelmente, por influência indígena. Caso faltasse o leite à mãe, nas famílias
mais abastadas, alugava-se uma ama de leite negra ou as papinhas eram incluídas
no cardápio do bebê. Práticas como embalar o bebê, cantar e contar-lhe histórias
eram comuns nas relações entre mães e filhos. O pai tinha como função
disciplinar o rebento, utilizando freqüentemente a punição física.
Dos quatro aos sete anos, as crianças já acompanhavam seus pais em suas
atividades. A partir dessa idade, elas estavam inseridas no mundo adulto: realizavam
trabalhos, estudavam em casa ou em escolas públicas ou aprendiam algum ofício,
tornando-se aprendizes. Aos poucos, no Brasil Colonial, educadores e médicos,
juntamente com os pais, vão preparando a criança para assumir responsabilidades. No
decorrer do século XVIII, havia alguma consciência sobre a importância desse
preparo para a vida social. Os códigos de comportamento eram bastante diferenciados
entre os núcleos sociais distintos: os escravos e os livres; os órfãos e abandonados e
os que tinham vínculo familiar; os ricos e pobres, além de outras diferenças.
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Apesar das diferenças, a idade os unia. Aos “meúdos” convinha uma formação
comum, quer dizer cristã, e as circunstâncias socioeconômicas convidavam-lhe a
amoldar-se a diferentes tradições culturais e costumes sociais e educativos. Entre
os séculos XVI e XVIII, com a percepção da criança como algo diferente do
adulto, vimos surgir uma preocupação educativa que traduzia-se em sensíveis
cuidados de ordem psicológica e pedagógica. (DEL PRIORE, 2007, p.105).

Com a chegada da Corte Portuguesa no Brasil no ano de 1808 e a posterior
abertura dos portos decretada por D. João, muitos estrangeiros vieram para cá. Ao
se estabelecerem por aqui, estranharam bastante os hábitos e costumes locais,
inclusive o tratamento dado às crianças. Para eles, as crianças daqui eram seres
hostis e indóceis, de uma falta de educação inaceitável.
As crianças da elite (aristocracia e da família real) eram conduzidas às escolas
por volta dos sete anos e tinham acesso ao conhecimento enciclopédico, cabendo à
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família o ensinamento moral. Havia diferença no ensino de meninos e meninas: aos
meninos cabia estimular suas habilidades intelectuais, enquanto as meninas eram
valorizadas pelas suas habilidades manuais. Também diferia a duração dos estudos
entre eles e elas: os meninos concluíam seus estudos com um diploma de doutor,
conseguido aqui ou no exterior ou então optavam por uma formação militar; já as
meninas saíam da escola aos 14 anos, aproximadamente, casavam-se e, em pouco
tempo, já se tornavam mães de outras crianças. Desde pequenos, já estavam sendo
definidos sob a ótica do adulto, os futuros papéis dos homens e mulheres da
sociedade. Dessa forma, Mauad (2007) se refere a essa questão:
Aos meninos, uma educação voltada para o desenvolvimento de uma postura viril e
poderosa, aliada a uma instrução civil ou militar, que lhes permitisse adquirir
conhecimentos amplos e variados, garantindo-lhes o desenvolvimento pleno da
capacidade intelectual. (...) Por outro lado, a educação das meninas, padecia de
ambigüidade, pois ao mesmo tempo que as circunscrevia no universo doméstico,
incentivando-lhe a maternidade e estabelecendo o lar como seu domínio, as
habilitava para a vida mundana, fornecendo-lhes elementos para brilhar na
sociedade. (idem, ibidem, apud DEL PRIORE, 2007, p.155)

Também a religião funcionava como um relógio da vida das crianças. Os ritos
como o batismo e a primeira comunhão marcavam a entrada dos pequenos não só
no mundo cristão como na vida adulta. A cada ritual abria-se um novo universo de
responsabilidades e atribuições. O mesmo pode ser notado com relação ao
vestuário, que a partir dos 12 anos já se aproximava bastante dos modelos adultos.
A vida das crianças cativas tinha um fardo a mais para ser carregado: o fato
delas não serem livres. Elas nem bem nasciam e já pertenciam a um senhor. A partir
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dos quatro anos, acompanhavam suas mães em seus afazeres e muitas já
executavam algum trabalho junto às mães ou sozinhas. Quando atingiam a idade de
12 anos, já eram consideradas aptas a aprender algum ofício e começavam a trazer a
sua profissão como seu sobrenome: João Pastor, Ana Mucama, Chico da Roça,
entre outros. Trabalhavam como qualquer adulto, sendo considerados valiosos no
mercado escravo, conforme suas habilidades. Esse adestramento era conseguido
também através do suplício. As crianças recebiam não só castigos físicos como
também sofriam humilhações que vinham muitas vezes de outra criança, a que era
livre. Em comum, as crianças livres e as escravas tinham a sua infância determinada
pelo adulto. De uma maneira ou de outra, o brincar, como característica e
necessidade primeira da criança, não foi encarado como uma prioridade pelo adulto.
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Em relação à saúde, o pouco conhecimento das doenças e a falta de higiene
contribuíram para a elevação do índice de mortalidade infantil nessa época. A
morte de crianças já era vista com sofrimento por parte dos pais fossem eles
pobres ou ricos, livres ou escravos. Embora esse fosse um aspecto comum entre as
famílias das crianças, o mesmo não ocorria com relação às suas infâncias, sempre
diferenciadas, diferença esta que foi aumentando com o passar dos séculos.

2.3
Infância abandonada: ontem e hoje, lá e aqui
A apresentação desse tema será norteada, prioritariamente, pela obra
História social da criança abandonada, fruto de um projeto de pesquisas amplo,
pioneiro e interdisciplinar concebido e dirigido pela professora Maria Luiza
Marcílio (2006), o qual resgata a trajetória do fenômeno do abandono de crianças
desde a Antiguidade até o Brasil contemporâneo. No desdobramento deste
percurso histórico, estarei me valendo das valiosas contribuições de Luiz
Cavalieri Bazílio (2008) e Irene Rizzini (2003).

2.3.1
O abandono como prática
No ocidente, o ato de abandonar crianças é muito antigo. Por muito tempo, foi
uma prática aceita nas mais diversas épocas e culturas sob as mais variadas
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justificativas e circunstâncias. Desde a Antiguidade, passando pelas civilizações
grega e romana, entrando na Idade Medieval até os dias de hoje, crianças foram e
são abandonadas pelos mais diferentes motivos: pobreza e miséria familiar, por
serem filhos ilegítimos, por nascerem com alguma deficiência, para controlar o
número de membros da família, para garantir uma herança melhor para os herdeiros
já existentes, dentre outros. Pode-se perceber que o abandono de crianças não foi e
nem é exclusividade de uma classe: estende-se a ricos e pobres, de acordo com as
circunstâncias e interesses sociais, econômicos, políticos ou pessoais da época.
Na Europa Medieval, houve períodos de extrema pobreza e fome onde
prevaleciam as economias de subsistência e pouco comércio. Assim, o abandono de
recém-nascidos era bastante freqüente. O primeiro sinal de abandono era a recusa

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

em amamentar o bebê que, ao nascer, era encaminhado para uma ama de leite. A
amamentação poderia ser feita na própria residência da família ou na residência da
ama que devolvia a criança após o desmame. As mortes eram freqüentes e causadas
pela falta de higiene, comida, cuidados e pelos maus tratos da ama.
Para os casais mais pobres, o nascimento de uma criança era uma ameaça à sua
própria sobrevivência. A vida das crianças camponesas na Idade Média não escapava
da relação senhorial imposta sobre as aldeias. O trabalho pesado do cultivo da terra
estendia-se do amanhecer ao anoitecer. A fome sempre presente e a escassa comida
geravam uma condição de subnutrição constante que justificava a baixa expectativa
de vida e a alta taxa de mortalidade infantil. Em condições tão precárias, as crianças
transformavam-se rapidamente em trabalhadores ou, em outras situações, eram
vendidas ou “soltas” pelo mundo para buscarem a sua própria sobrevivência.
Algumas vezes, elas eram abandonadas em orfanatos, outras, eram deixadas aos
cuidados da ama que cobrasse menos possível pelo seu trabalho. Seja qual fosse o
tipo de conduta, a morte da criança era apenas uma questão de tempo.
É difícil pensarmos em amor, quando se sofre de uma miséria absoluta.
Todavia, o abandono de crianças também ocorria nas famílias com algum recurso
e, desta forma, podemos pensar no aspecto social. A Igreja costumava ser
condescendente com relação ao abandono ocasionado pela pobreza e não via tal
prática como um pecado. A pobreza aproximava o homem de Deus, a caridade era
tida também como uma forma de aproximação e uma das virtudes mais louváveis.
Já o infanticídio e o aborto eram reprimidos. Por isso, encontrar uma criança
abandonada e não ajudá-la a sobreviver era um pecado grave. Em tempos difíceis
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era comum abandonar crianças na porta das igrejas e mosteiros, locais onde ela
poderia encontrar condições de sobreviver, pois teria o que comer, o que vestir e
receberia educação formal e religiosa. Uma minoria foi adotada formalmente por
famílias das classes altas e uma maioria informalmente por famílias pobres. A
maioria era vendida como servos ou como escravos.
No século IX, foi criada por reformadores, uma instituição chamada oblata,
que evitou a situação de servidão das crianças abandonadas. A oblata era a doação
da criança ao serviço de Deus e de sua religião. Assim, a família considerava estar
fazendo um bem espiritual a si mesma e à criança, que teria um futuro. Entretanto,
a vida dessa criança restringia-se aos limites da Igreja, não existindo meios de
desejar outra vida e nem resgatar a sua família. Podemos pensar a oblata como

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

outra forma de abandono, talvez.
A partir do século XII houve um aumento da população e da miséria
causado pelas guerras, acarretando o crescimento de casos de doenças como a
epilepsia, doenças da garganta e, sobretudo, a lepra. Diante desse quadro,
inúmeros doentes, andarilhos, peregrinos somaram-se às crianças abandonadas,
dificultando o seu acolhimento pelas igrejas e mosteiros. A idéia da necessidade
de assistência social, em casos de doenças ou de abandono de crianças,
desenvolveu-se muito na Idade Média. Os hospitais se originaram na Igreja, junto
às ordens monásticas e, a partir do século XIII, começaram a sair das mãos dos
religiosos e foram passando à jurisdição secular.
Nesse cenário, foi instituída a Roda dos Expostos, local onde se depositava
o bebê a ser abandonado sem que houvesse nenhum contato entre o expositor e a
pessoa que recebia a criança. De acordo com Marcílio (2006):
O nome Roda — dado por extensão à casa dos expostos — provém do dispositivo
de madeira onde se depositava o bebê. De forma cilíndrica e com uma divisória no
meio, esse dispositivo era fixado no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro
inferior da parte externa, o expositor colocava a criancinha que enjeitava, girava a
Roda e puxava um cordão com uma sineta para avisar à vigilante — ou Rodeira —
que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-se furtivamente do local, sem
ser reconhecido. (idem, ibidem, p.57).

Ao receber o bebê, a primeira providência era batizá-lo, garantindo a sua ida
para o Céu, caso morresse. Depois, entregavam-no a uma ama-de-leite que o
levava para a sua residência onde seria amamentado e criado.
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Era alta a taxa de mortalidade vinda de instituições que objetivavam
proteger a infância abandonada. Em decorrência, surgiu em toda Europa uma série
de tratados médicos a respeito dos cuidados com as crianças. Iniciou-se um
movimento contra a mortalidade infantil. Salvar a alma é importante, mas salvar o
corpo também é. A caridade passa a mostrar uma outra faceta, a do bem estar
social. Junto à pobreza e à miséria, a ilegitimidade foi um fator determinante do
crescimento do abandono de crianças. Na Europa do século XVII, tanto a
ilegitimidade quanto o abandono diminuíram, mas em meados do século XVIII, o
aumento da ilegitimidade fez crescer também o número de expostos. Nesta época,
generalizou-se a utilização da Roda dos Expostos uma vez que ela mantinha o
anonimato tanto da criança quanto de quem a abandonava, preservando desta
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maneira a moral e os bons costumes da família.
Estudos recentes apontam que o abandono de crianças na Roda não está
relacionado apenas à ilegitimidade já que uma parcela de expostos provinha de
famílias legítimas. Nesse caso, havia, possivelmente, uma preocupação com o
controle do tamanho da família.
Sob as idéias iluministas do século XVIII, “Século da Luzes”, iniciou-se
uma luta contra a mortalidade infantil. As crianças expostas passam a ser
consideradas cidadãos úteis que não deveriam ser perdidos. Os expostos ficavam,
então, à mercê do Estado e seriam utilizados para alavancar o progresso social e
econômico. Desse modo, eles poderiam servir a Nação como soldados nas guerras
ou ajudando o povoamento nas diversas colônias da África, Ásia e América  o
mesmo que aconteceu entre Portugal e Brasil. Além disso, poderiam também
servir de cobaias para experimentos científicos, conforme ocorreu com relação ao
experimento da inoculação da varíola. Uma nova concepção passou a dominar as
práticas do assistencialismo e dos serviços sociais no século XVIII: a do
utilitarismo e do higienismo que atentavam para o cuidado, a preservação e o
bem-estar das crianças.
As Rodas eram combatidas com o argumento de que era altíssima a
mortalidade de crianças nessas instituições. No século XIX aumentou o número
de Rodas, o que gerou um aumento do número de crianças abandonadas. O
crescimento do abandono de crianças acabou gerando mais problemas
administrativos e financeiros para os hospitais de expostos que não tinham
condições de acolher tanta criança. Esse aumento gerou também uma demanda
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maior de amas-de-leite que por sua vez não eram suficientes. Para resolver esse
problema começou a busca por alternativas como o aleitamento artificial. As
autoridades responsáveis pelos expostos discutiam políticas para diminuir o
abandono de crianças na Europa.
No final do século XIX, após sucessivos fechamentos das Rodas e com o
higienismo instalado, que combatia a morte precoce das crianças, a história da
infância abandonada em toda Europa foi mudando o seu rumo, como afirma
Marcílio (2006):
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Diante do quadro da elevada mortalidade infantil, organizaram-se
internacionalmente amplos debates sobre princípios e métodos para maior proteção
da infância e esboçou-se a formulação dos Direitos Universais da Criança. Do
terreno da vigorosa luta contra a mortalidade infantil passou-se progressivamente
ao da solidariedade social e ajuda às famílias numerosas.(idem, ibidem, p.84).

Nesse contexto, foi criada em Paris a creche, que representou uma revolução
dos costumes. Com ela, as mães pobres e operárias não precisavam recorrer ao
abandono de seus filhos para conseguir sobreviver. Juntamente com os médicos,
moralistas e filantropos, a literatura fortaleceu o debate acerca da criança
abandonada. O romance social, gênero surgido na França entre 1830 e 1840,
substituiu o romance histórico com obras como Martin, l´Enfant-Truvé, de
Eugene Sue (1847 apud MARCÍLIO, 2006) e Oliver Twist, de Charles Dickens
(1837 apud MARCÍLIO, 2006).
Lentamente, a adoção de crianças sem família, abolida na Idade Média,
retoma a sua integração na legislação. Inicialmente, as leis para adoção eram
ainda extremamente restritivas, visto que a Europa vivia o auge do liberalismo e
da defesa da propriedade privada e assim a adoção colocava em risco as leis de
sucessão biológica e o patrimônio familiar. Somente após a Primeira Guerra
Mundial, diante da legião de órfãos de guerra, houve mudanças nesse setor.
Depois da Segunda Guerra Mundial, os governos se conscientizaram de que
a intervenção do Estado era necessária às políticas sociais públicas de assistência,
e encerrou-se, assim, a fase da filosofia filantrópica. Com a Declaração Universal
dos Direitos da Criança, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1959, o
ato de abandono passa a ser recriminado e a criança ganha o status de Sujeito de
Direito. Surgem as leis de adoção plena.
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2.3.2
A infância abandonada no Brasil
No Brasil, o sistema de colonização implementado era baseado na
escravidão e na concentração de riqueza em torno de uma grande propriedade
monocultora para exportação. Essa realidade determinou uma linha de pobreza
abaixo da qual se situou a maioria das pessoas livres. Como em tantos outros
países da Europa, a causa primeira do abandono estava relacionada à pobreza.
Associada a ela vinha a necessidade de controle do tamanho da família, a
ilegitimidade e outros fatores como a morte da mãe, o nascimento de gêmeos, a
falta de leite materno e outras razões não especificadas.
Por ser colônia de Portugal, o Brasil conheceu através dos colonizadores
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portugueses a prática do abandono de crianças. Os indígenas que aqui viviam não
tinham como costume abandonar os seus, uma vez que a criança ocupa em sua
cultura um lugar diferenciado e é vista como responsabilidade de toda a aldeia.
Entre 1550 e 1551, houve chegada dos meninos do Colégio de Jesus dos
Meninos Órfãos de Lisboa que auxiliariam os padres jesuítas na catequese dos
“não civilizados”, incutindo-lhes o “temor a Deus e a um Rei” com a finalidade de
torná-los mão de obra para a Coroa portuguesa. O método funcionou muito bem e
por aprenderem rapidamente a língua, esses meninos tornaram-se importantes
auxiliares nesse trabalho. Entretanto, com a vinda do primeiro Bispo do Brasil, em
1552, a atividade dos órfãos diminuiu, pois ele não via com bons olhos a maneira
com que ensinavam os indígenas.
No que diz respeito ao abandono da criança, o Brasil, ao longo de sua
história, fez percurso semelhante ao da Europa. No início da colonização, as
crianças abandonadas poderiam ser recolhidas por qualquer família. A partir do
século XVIII, a Coroa Portuguesa permitiu a criação de instituições de amparo à
criança exposta. Surgiram então as Rodas de Expostos e os Recolhimentos de
meninas pobres, seguindo o modelo dos abrigos de Portugal. No século XIX
houve um aumento significativo no número de crianças abandonadas,
principalmente nas cidades e o Brasil seguiu os modelos estrangeiros,
principalmente o modelo francês.
Em sua pesquisa sobre a trajetória do fenômeno do abandono de crianças ao
longo da História a professora Maria Luiza Marcílio (2006) assinala que:
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Só depois da “Declaração Universal dos Direitos da Criança”, promulgada pelas
Nações Unidas, em 1959, a infância obteve o reconhecimento de ser considerada
sujeito de direito. Antes disso, o ato de abandonar os próprios filhos foi tolerado,
aceito e, por vezes, estimulado. Pensava-se nos supostos interesses dos adultos e da
sociedade- nunca nos da criança. (idem, ibidem, p.12)

Por volta de 1920, três esferas da sociedade brasileira - Direito, Medicina e
Educação - passam a se preocupar com a questão da assistência às famílias pobres e o
conseqüente abandono de seus filhos. Instituem-se políticas públicas, criam-se
códigos de leis dirigidas à infância desamparada, creches, centros de saúde maternoinfantil e outras tentativas de amparo às crianças e adolescentes desprotegidos.
Ao resgatar a história do atendimento à infância desamparada, Couto &
Melo (1998) afirmam que os juristas e os médicos foram os principais
responsáveis pela luta de novas formas de assistência à infância no início do
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século. Esse grupo culpabilizou as famílias pobres pelo aumento da criminalidade
e pelo abandono infantil exigindo que o Estado assumisse a moralização dos
hábitos da população. Para o grupo, higienizar os comportamentos das classes
pobres era uma condição básica para uma melhora da “raça brasileira” sendo
necessário o afastamento das crianças de suas famílias e, consequentemente, a
internação das mesmas em instituições regidas dentro das normas e preceitos da
ciência. Além disso, a outra luta desses juristas era a criação de uma lei para os
então chamados de “menores”. Assim, em 1923 foi criado o Juizado de Menores
e, em 1927, entrou em vigor o Código de Menores.
Na década de 60, após a Declaração dos Direitos da Criança, estabelece-se o
Estado do Bem Estar Social do Menor Carente, que não obteve sucesso devido à
ditadura militar. Restabelecido o Estado de Direito, o Brasil criou um novo
Código da Criança. Mas foi em 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o ECA, que ocorreu uma verdadeira mudança nas questões da
infância. Esse estatuto garante os direitos da criança e do adolescente: o direito a
ter vida, saúde, liberdade, educação, cultura e dignidade. Além do direito ao
esporte e ao lazer, devendo ser protegida sempre. O ECA também prevê, entre
outras coisas, a criação dos conselhos tutelares e os conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente. Esses últimos são responsáveis pela formulação e
deliberação de políticas públicas voltadas para a população infantil e juvenil,
acompanham a atuação de órgãos públicos e participam da elaboração do
orçamento do governo para garantir recursos a esse público. Já o Conselho Tutelar
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é o encarregado de atender meninos e meninas que têm seus direitos ameaçados
ou violados pelo Estado, pela sociedade ou pela família.
Segundo Bazílio (2008), as principais diferenças do ECA em relação aos
outros códigos foram a ampla participação de setores da sociedade civil na
elaboração e implementação da nova lei e a mudança de espectro. Uma vez que
antes, os códigos destinavam-se a elucidar os direitos e deveres dos chamados
“menores infratores”, o ECA tratou de contemplar os direitos e deveres do Estado
e da sociedade em relação à infância:
O Estatuto abandona o paradigma da “infância em situação irregular” e adota o
princípio de “proteção integral à infância”. (...) Não estamos mais diante de uma lei
da exceção, mas incluindo e explicitando direitos de todos. (idem, ibidem, p.21)
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Todavia, sabemos que na prática, ainda hoje, existe um abismo entre as
normas estabelecidas e a realidade infantil. Isto pode ser observado em cada
esquina, nos noticiários da televisão, na internet, nas reportagens e documentários.
A importância que o fenômeno do abandono da infância tem na dinâmica cultural
contemporânea se reflete também nas artes como o cinema, o teatro, as artes
plásticas, a música e a literatura2.

2.4
Infância por Walter Benjamin: um outro olhar
Refletir sobre a noção de infância proposta por Walter Benjamin (1987,
1994, 2007) é tarefa bastante complexa, desconcertante e, ao mesmo tempo,
instigante. Borrifando suas reflexões, o autor nos traz o tema da infância ao longo
dos diversos textos que compõem a sua obra. Aliás, esse é o método de escrita do
autor - uma escrita filosófica não dedutiva e descontínua, que provoca
questionamentos e deixa brechas para a reflexão do leitor.

2

Filmes como Pixote, a lei do mais fraco, de Hector Babenco (1981); Falcão, meninos do tráfico,
produzido pelo rapper MV Bill, Celso Athayde e pelo Central Única das Favelas (CUFA) (19982006); O contador de histórias, de Luis Villaça (2009), entre outros. Nas artes, destacam-se os
grafites do artista plástico Loro Verz e de Braga. Na literatura, narrativas como Capitães da Areia,
de Jorge Amado (1937), primeiro romance sobre meninos de rua da literatura brasileira, que
ganhou os palcos com diversas direções e ganhará as telas em 2010/2011 no filme de Cecília
Amado. Na música, O meu guri, de Chico Buarque (1981).
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Ao dirigir o seu olhar para a infância, Walter Benjamin (ibidem) traz o
universo da criança sob a forma de fragmentos que, ao falarem de sua própria
infância, remetem-nos às sutilezas de um pensar e de um fazer próprios da
criança, apontando assim para a existência de uma história que é coletiva. Ao
mesmo tempo em que fala sobre o menino Walter, em Infância em Berlim por
volta de 1900, Rua de mão única e Imagens do pensamento, o autor revela
também um contexto, um momento da história e da sociedade. “A memória
evocada (em Infância em Berlim) não é aquela, intransferível, do autor, mas a que
não está restrita à subjetividade e pode ser partilhada em uma experiência
coletiva.” (MURICY, 1999, p.14), esclarece Kátia Muricy. As imagens trazidas
em tais textos desequilibram a idéia de uma história linear uma vez que foi tecida
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a teia entre passado, presente e futuro como tempos que se entrecruzam, é o que
afirma Gagnebin (1994): “A lembrança do passado desperta no presente o eco de
um futuro perdido do qual a ação política deve, hoje, dar conta”.(idem, ibidem,
p.101). Em outras palavras, o passado não está nem estanque e nem perdido em
um tempo que já se foi, mas depende de uma ação presente retomá-lo e
ressignificá-lo. Nesse sentido, destacamos um trecho do fragmento Jogo das
letras de Benjamin (1987) em Rua de mão única:
(...) de todas as coisas com que me envolvi em meus primeiros anos de vida, nada
desperta em mim mais saudades que o jogo das letras. A saudade que em mim
desperta o jogo das letras prova como foi parte integrante de minha infância.
O que busco nele na verdade, é ela mesma: a infância por inteiro, tal qual a
sabia manipular a mão que empurrava as letras no filete, onde se ordenavam como
uma palavra. A mão pode ainda sonhar com essa manipulação, mas nunca mais
poderá despertar para realizá-la de fato. Assim, posso sonhar como no passado
aprendi a andar. Mas isso de nada adianta. Hoje sei andar; porém nunca mais
poderei tornar a aprendê-lo. (idem, ibidem, p.104-105 - grifos meus).

Em Ampliações, outro fragmento de Rua de mão única, Benjamin (1987a)
contempla imagens ampliadas da criança: criança lendo, criança que chegou
atrasada, criança desordeira, criança petiscando, criança andando de carrossel,
criança escondida. Como se fossem flashes de um cotidiano, observamos e (nos)
reconhecemos em cada uma das situações, peças de um mosaico em construção
que se entrelaça com a história e com a linguagem, conceitos caros ao autor.
Em Canteiro de obra, Benjamin (1987) colocará a infância em foco ao
retomar a idéia da criança como a construtora de mundo, do seu mundo a partir de
detritos, de fragmentos que condensam a totalidade e falam da dimensão social:
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(...) As crianças estão inclinadas a procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde
visivelmente transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se irresistivelmente
atraídas pelo resíduo que surge na construção, no trabalho de jardinagem ou
doméstico, na costura ou na marcenaria. Em produtos residuais reconhecem o
rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas
unicamente. Neles, elas menos imitam as obras dos adultos do que põem
materiais de espécie muito diferente, através daquilo que com eles aprontam no
brinquedo, em uma nova, brusca relação entre si. (idem, ibidem, p.19 - grifos
meus).

Para Benjamin (2007), compreender a infância significa compreendê-la na
sua singularidade e na sua relação com a historicidade, com a totalidade da vida
social, isto é, como um ser na e da história, como ele mesmo pontuou. “Pois se a
criança não é nenhum Robinson Crusoé, assim também as crianças não
constituem nenhuma comunidade isolada, mas antes fazem parte do povo e da
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classe a que pertencem.” (idem, ibidem, p.94). De acordo com Kramer (1996),
será no entrecruzamento das perspectivas histórica, filosófica, psicológica,
política, cultural, antropológica, artística e ética que a infância será costurada pelo
autor com o fio da linguagem: “Ao se apropriar da linguagem o homem se
constitui como sujeito histórico diferenciando-se da besta” (idem, ibidem, p.38).
Dessa forma, relacionando-a com a história e com a linguagem, Benjamin (1994)
apresentou uma visão mais crítica e ampla sobre a infância.
As idéias desenvolvidas pelo autor têm sua morada na crítica que ele tece à
modernidade e, desse modo, o lugar da criança e o olhar para infância caminham
dentro dessa perspectiva. Foi diante do mundo moderno, que Benjamin (1994)
questionou a visão de progresso construída juntamente com a mudança acelerada
das tecnologias de comunicação, de produção e de artes e que transformou o
modo de se pensar a sociedade. De acordo com o autor, o anseio pelo progresso e
pelo desenvolvimento desenfreado e acrítico provocou o empobrecimento da
experiência humana que, por sua vez, implicou no declínio da arte de narrar e na
alienação da linguagem. Com um “q” de ironia, Benjamin (1994) escreveu:
(...) é como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e
inalienável; a faculdade de intercambiar experiências. Uma das causas desse
fenômeno é óbvia: as ações da experiência estão em baixa e tudo indica que
continuarão caindo até que seu valor desapareça como um todo. (idem, ibidem,
p.197-198).

E ainda acrescenta que apesar de recebermos informações do mundo todo,
“somos pobres em histórias surpreendentes” (idem, ibidem, p.203). Portanto,
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Benjamin (1987) se interessa pelos ecos, pelos ruídos, por aquilo que foi calado
pela pressa da modernidade e que não se deu significado no passado: “Como um
molusco em sua concha, eu vivia no século XIX, que está agora diante de mim
como uma concha vazia. Levo-a ao ouvido.” (idem, ibidem, p.99).
Perpassando essa ideia esteve a crítica à uma concepção linear e
evolucionista de história na qual passado, presente e futuro seguiriam uma
sequencia natural. Devido a essa obcessão pelo progresso, o passado passou a ser
compreendido como algo a ser superado e suplantado pelo futuro. Nesse contexto,
as relações com o outro foram se deteriorando e desaparecendo e o homem,
transformado em autômato, foi se fechando em seu individualismo, restando
assim pouca chance para que o aspecto da coletividade se impusesse como
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constituidor (que é) do ser humano. Aí foi desenhada a crítica e a preocupação de
Benjamin (1994): o enfraquecimento dos laços de coletividade provocou o
definhamento do ato de narrar que, por sua vez, anunciou o que o autor chamou
de barbárie, pois desprovido de experiência o homem não deixa rastros.
E qual seria o antídoto contra a barbárie? O resgate da narrativa. Esta não
se limita a voz, mas envolve tudo o que foi e é aprendido na vida social
reconduzindo o homem à história e à linguagem. Cabe relembrar o que já foi
colocado por Kramer (1996) ao dizer que o que difere o homem da besta é a
linguagem. É ela que funda o homem enquanto sujeito de sua história e na
história. E é na infância que a linguagem humana surge como significação.
“Sendo um momento na história do homem que se repete eternamente, manifesta,
nesse eterno retorno, aquilo que essencialmente permanece como fato
humano”(idem, ibidem, p.151)
É por meio da linguagem que a criança constrói a representação da realidade
na qual está inserida. Nas brincadeiras, rompe com o conceito dos objetos, ou
seja, para a criança o objeto está para além daquilo para o qual foi concebido. É na
brincadeira que ela se apropria do mundo e o ressignifica, colocando em xeque
aquilo que é entendido por verdade pela cultura dominante. Assim, a criança
mostra o quão provisória é essa noção de verdade. Em outras palavras, a criança
subverte a ordem estabelecida propondo uma ou várias possibilidades de
apreensão das coisas do mundo e da vida. Ela é sujeito e autora no mundo.
Nos diversos ensaios, Benjamin (2007), critica a postura autocentrada do
adulto e nomeia-o de filisteu, como aquele se coloca em um patamar do saber
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absoluto, mas não mais acredita na grandiosidade da vida estando atado àquilo
que já lhe é conhecido e que lhe serve de máscara, que o esconde e o impossibilita
de ver o novo. Desse modo, denuncia a sua necessidade de infantilizar a criança
como se ela ainda não se constituísse sujeito. Rompendo com o status quo,
criando outros significados para o objeto diferentes daqueles esperados pela
cultura dominante a criança é aquela que lança um olhar novo sobre as coisas e ao
fazê-lo, vai de encontro a um modo de fazer e pensar que pretende massificar,
robotizar, desumanizar. Como assinala Jobim e Souza (1996):
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Construindo seu universo particular no interior de um universo maior reificado, ela
(a criança) é capaz de resgatar uma compreensão polifônica do mundo,
devolvendo, por meio do jogo que estabelece na relação com os outros e com as
coisas, os múltiplos sentidos que a realidade física e social pode adquirir. (idem,
ibidem, p.49)

O lugar do ser dócil, frágil e passivo, daquele que ainda não é (mas o será
no futuro), é questionado por Benjamin (2007) ao delinear a imagem ativa e
atuante da criança inserida na cultura da qual é também produtora. Descreve a
criança como aquela que “faz história do lixo da história.” Esta é a imagem da
criança colecionadora de Benjamin (1987):
Tudo o que era guardado a chave permanecia novo por mais tempo. Mas meu
propósito não era conservar o novo e sim renovar o velho. Renovar o velho de
modo que eu, neófito, me tornasse seu dono-eis a função das coleções amontoadas
em minhas gavetas. Cada pedra que eu achava, cada flor colhida, cada
borboleta capturada, já era para mim o começo de uma nova coleção, e tudo o
que, em geral, eu possuía, formava para mim uma única coleção. Uma ‘
arrumação’ teria aniquilado uma obra. (idem, ibidem, p.124 - grifo meu)

Nesse fragmento, a criança constrói um significado para cada uma das peças
da sua coleção: a cada pedaço, a cada material (re) constrói uma história. Ela não
aniquila o passado, mas o renova. O tema da história é aqui iluminado por
Benjamin (ibidem) e a relação entre infância e história é destacada, como ressalta
Oswald (1996): “Longe de ser um tempo contínuo e linear que predetermina o
agir do homem, a história é feita da renúncia do homem à segurança do previsível,
renúncia que lhe permite ser livre” (idem, ibidem, p.67). Bem como a criança, o
filósofo Walter Benjamin dirige o seu olhar para o que parece não ter relevância,
para o que foi calado ou desprezado.
As reflexões tecidas por Benjamin (1987, 2007) sobre a infância nos levam
a perceber a forma original e concreta que a criança tem de tratar as coisas e
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conhecê-las. A criança colecionadora, a desordeira, a corcundinha e tantas outras
nos possibilitam olhar para a infância nas suas dimensões política e cultural. O
que ocorre é que ainda nos dias de hoje, continuamos atados a uma visão centrada
na nossa maneira de ver e de estar no mundo, impondo a nossa forma de pensar e
de apreender. O lugar de infância trazido por Benjamin (1987, 2007) encoraja a
romper com o motum continuum presente na modernidade, resgatando o passado
no presente possibilitando outros futuros que não aquele já construído e
conhecido. A criança é aquela que “no limiar do labirinto, não manifesta medo;
pelo contrário, o desejo de exploração predomina como se soubesse,
confusamente, que só poderá se reencontrar se ousar perder-se” (GAGNEBIN,
1994, p.103). A criança não se deixa censurar pelos sentidos e nem pela norma
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imposta. O seu olhar inaugural sobre a realidade permite (se) fazer novas leituras
do mundo, desestruturando uma suposta normalidade. Com o olhar crítico da
criança, aprendemos a questionar o presente, resgatar o passado e ver novas
possibilidades de reescrever o futuro.

3
Onde foi realizada a pesquisa
3.1
A Fundação São Martinho
Porque se chamavam homens
Também se chamavam sonhos
E sonhos não envelhecem...
(Milton Nascimento)

Em 2009, fiz o meu primeiro contato com o superintendente da Fundação
São Martinho. Conversamos por e-mail e ele me colocou em contato com a
coordenadora do Centro de Formação. Combinamos um primeiro encontro para
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que eu conhecesse o trabalho realizado na instituição e também apresentasse o
projeto de pesquisa.
Nesse primeiro encontro, fui recebida pela Coordenadora da Formação, pude
conhecer o trabalho realizado pela Fundação e apresentar a proposta de pesquisa, que
foi bem recebida. A coordenadora falou sobre os meninos e meninas atendidos pela
Fundação São Martinho, meninos e meninas em situação de rua e que também
moravam nas comunidades no entorno da instituição. Confesso ter saído deste
encontro perplexa e instigada, pois percebi que a questão dos meninos e meninas em
situação de rua é bem mais complexa do que imaginava. Ao final, a coordenadora
entregou-me diversos folhetos com explicações sobre o trabalho realizado e uma
revista com artigos sobre o tema “para eu ir me inteirando” - disse ela.
Em tais folhetos encontrei frases e expressões que emolduram idéias que
parecem fazer parte da filosofia da instituição: Ação; Fazer para acontecer;
Realizar. Todo dia; Tem certas coisas que só funcionam por inteiro. Educar é
uma delas; Quanto mais a gente realiza, mais a gente continua a sonhar. Muito
mais do que slogans, são frases que expressam a consciência do seu papel e a
vontade de escrever junto com crianças e jovens uma história diferente.
Situada na Lapa, bairro do Rio de Janeiro, a Fundação São Martinho é uma
organização não governamental, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico que
há 25 anos se dedica a trabalhar em favor de crianças e adolescentes em situação
de risco pessoal e social, visando o resgate da dignidade e a reversão da situação
de violação de direitos em que se encontram. Ligada à província Carmelitana de
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Santo Elias, a associação é mantida através de convênios de cooperação nacional e
internacional, empresas e doadores da sociedade civil.
Seus quatro projetos envolvem crianças e jovens de seis a dezoito anos
incompletos e desenvolvem-se nas áreas sociopedagógica, de educação, de cultura
e profissionalização, além da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Com
exceção do projeto Educagente - Núcleo Comunitário São Martinho, os outros
três projetos situam-se na sede da Fundação São Martinho, na Lapa. A
Superintendência, o Centro de Formação, o setor de Assistência Social, Direito e
Recursos Humanos (Departamento Pessoal) também ficam nesse espaço.
Mundo do Trabalho é um projeto multidisciplinar e integrado que
desenvolve ações com o jovem, a família e a empresa. Visando a capacitação
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técnica e profissional, o jovem após receber a formação adequada, é encaminhado
a uma das organizações conveniadas a Fundação São Martinho, onde poderá
trabalhar na condição de Jovem Aprendiz até completar 18 anos.
Por sua vez, o Educagente-Núcleo Comunitário São Martinho é destinado a
crianças e jovens de sete a dezesseis anos, do entorno de Vicente de Carvalho.
Esse projeto coloca em prática a educação integral e busca ampliar o potencial
desse público que divide o seu tempo entre a escola e o Educagente. O Centro de
Defesa Dom Luciano Mendes de Almeida presta assistência jurídica a crianças e
adolescentes e participa de fóruns para a discussão de políticas públicas e
promoção da garantia dos direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
A pesquisa desta dissertação foi desenvolvida no âmbito do Projeto Ao
encontro dos Meninos e Meninas em situação de rua que visa atender as crianças
e adolescentes em situação de rua e será apresentado em detalhes a seguir.

3.2
O Projeto Ao encontro dos meninos e meninas em situação de rua
O Projeto Ao Encontro passou por algumas mudanças desde a sua
implantação em 2004, como indica o seu folheto de divulgação. No seu antigo
formato, o projeto viabilizava apenas quinzenalmente o acesso de meninos e
meninas em situação de rua ao espaço do Centro Sócioeducativo. Desta forma, o
vínculo desse público com a instituição era muito frágil, pois as crianças e
adolescentes acabavam perdendo a referência do espaço.
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Atualmente, o projeto já se enquadra em uma nova proposta, abrindo suas
portas diariamente para a entrada dessas crianças e adolescentes que vivem nas
ruas e também para outras da comunidade do entorno do Projeto, dos bairros do
Centro e de Santa Tereza. O projeto conta com um coordenador, uma assistente
social, seis educadores sociais (quatro homens e duas mulheres) e uma voluntária,
que coordena a oficina de hip-hop, que ocorre uma vez por semana.
Chamarei aqui a atenção para o nome: Ao encontro de meninos e meninas
em situação de rua. Esse nome aponta para dois aspectos importantes do projeto:
o movimento que a instituição faz em direção a esses meninos e a idéia
circunstancial que nos traz a expressão “em situação” de rua. Também é
interessante pontuar que essas crianças e adolescentes são chamados de meninos e

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

meninas, independentemente da sua idade.
Acreditando na possibilidade de mudança, todos os dias, uma dupla de
educadores sociais parte pela manhã para os locais onde esses meninos e meninas
costumam ficar tanto na zona sul quanto na zona norte da cidade. Essa ida aos
locais, chamada de abordagem, é também onde se inicia o processo de “namoro”
com essas crianças. Os educadores levam uma bolsa com biscoito, suco e jogos e,
quando chegam ao local, conversam com as crianças procurando se inteirar da sua
situação atual e da sua história de vida, fazendo anotações que depois serão
registradas em um arquivo da instituição. Eles aproveitam também para convidálos a participar das atividades do Centro socioeducativo estabelecendo assim, um
primeiro contato com aqueles que ainda não conhecem o trabalho e resgatando
outras crianças e adolescentes já conhecidas.
Concomitantemente, os outros quatro educadores do projeto que
permanecem na instituição recebem as crianças e jovens que chegam
espontaneamente ao local. Pela manhã, elas são conduzidas para o banho e, em
seguida, é servido um café da manhã (leite/suco e pão com manteiga) numa
grande mesa colocada sob uma árvore do pátio, nos dias de sol. Os educadores
preocupam-se também em oferecer uma muda de roupa limpa para que eles
troquem. Há também aqueles que precisam tratar seus ferimentos ou algum malestar e esses são minimamente medicados. Quando a situação é mais grave, são
encaminhados para o médico, sempre com a supervisão de um (a) educador (a).
Depois, ocorrem as oficinas de letramento, arte-educação, música e atividades
livres coordenadas pelos educadores.
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O espaço do projeto conta com uma área externa e outra interna. Na externa,
ao ar livre, é onde se situa a quadra de futebol, pequena área com churrasqueira, a
arquibancada e um cantinho recuado com bancos bem debaixo de uma árvore. Há
também um espaço livre onde são realizadas as oficinas de hip hop. Os banheiros,
um feminino e outro masculino, utilizados pelas crianças e adolescentes
encontram-se aí.
No prédio, o projeto ocupa o piso térreo e aí se encontram cinco salas: a dos
educadores, a da coordenação, uma sala da assistente social, uma enfermaria e a
sala do letramento. Há uma área recuada onde ficam os armários utilizados pelos
meninos e meninas. Jogos como o “Totó” são levados diariamente ao pátio para
recreação livre de todos. As oficinas de música, arte-educação e as livres ocorrem
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nas áreas do pátio, frequentemente, sob a mesma árvore do café da manhã ou na
arquibancada, ao lado da quadra de futebol. Os educadores costumam buscar o
espaço mais propício para a realização das oficinas. Apenas a oficina de
letramento tem uma sala exclusiva, com cadeiras, mesas e estantes com livros
literários e didáticos entre outros materiais, como jogos e revistas3. Duas paredes
desse espaço têm murais onde são expostas algumas das produções realizadas
pelas crianças e adolescentes. Cabe informar que as atividades são planejadas
pelos educadores e não têm um caráter muito formal variando de acordo com o
interesse e disponibilidade dos meninos e meninas. Semanalmente, a equipe do
Projeto se reúne para o planejamento do mês e também para discussão de caso.
Às 11 horas e 30 minutos termina o turno da manhã. As crianças e
adolescentes saem da instituição, mas podem retornar às 13 horas para as
atividades do turno da tarde. Nesse intervalo, muitos deles acabam procurando
outras instituições que oferecem alimentação. Na parte da tarde, as oficinas
ocorrem primeiro e o lanche é servido antes deles retornarem às ruas, às 16 horas.
Esse Projeto visa a diminuição de danos, isto é, quanto menos tempo esses
meninos e meninas ficarem nas ruas, menos eles fazem uso drogas, um dos mais
terríveis problemas, menores as chances de se envolverem em “confusão” e maior
a chance de reinseri-los no ambiente familiar. Enquanto estão dentro da
instituição, os educadores conversam muito com eles e tentam convencê-los a ir
3

O acervo dos livros literários possui títulos de autores consagrados da literatura infantil e juvenil
como Ana Maria Machado, Sonia Junqueira, Silvia Orthof, Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ziraldo,
entre outros. Há ainda livros não literários, enciclopédias, dicionários e gibis. Os livros didáticos
são utilizados como recurso nas atividades de letramento.
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ao Conselho Tutelar que por sua vez os encaminhará para algum dos abrigos e,
finalmente, para casa.
Para uma maior aproximação do Projeto Ao encontro dos meninos e meninas
em situação de risco, destacarei, na próxima seção, alguns “cliques” do seu dia-adia experimentados por mim ao longo do período exploratório da pesquisa.

3.2.1
Um ponto de partida: a pesquisa exploratória
Assim que defini qual seria o meu objeto de pesquisa e procurei a Fundação
São Martinho para realizá-la, percebi também o quanto era urgente me aproximar
deste universo tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante de mim. Como
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

poderia contar histórias para meninos e meninas que vivem nas ruas sem ao
menos saber quem são eles?
Senti que o conhecimento que tinha a respeito dessas crianças e
adolescentes fazia parte do senso comum e este, frequentemente, cria imagens do
outro, classificando e excluindo pessoas que diferem de nós. Não é fácil nos
desvencilharmos de nossas certezas absolutas, principalmente quando o que está
em pauta é de conhecimento comum. Meninos e meninas de rua todos nós vemos,
principalmente nas grandes cidades, de modo que é trivial construir um saber a
respeito. Entretanto, a nossa principal questão - Quem são esses meninos e
meninas? - aponta para as contribuições de Malinowski (1978) e Geertz (1978),
pois o desafio de acessar o olhar do outro, estranhar o familiar e compreender o
outro em seus próprios termos parece-me uma abordagem necessária ao
desenvolvimento do trabalho. Cabe aqui ressaltar a contribuição de Malinowski
(1978) quando fala que o pesquisador no campo:
deve analisar com seriedade e moderação todos os fenômenos da vida tribal sem
privilegiar aqueles que lhe causam admiração ou estranheza em detrimento do fatos
comuns e rotineiros. Deve, ao mesmo tempo, perscrutar a cultura nativa na
totalidade de seus aspectos. (idem, ibidem, p.24).

Ademais, a familiaridade que todos nós temos com a dinâmica da rua é
grande, o que nos faz naturalizá-la. Desse modo, minha idéia sobre esses meninos
e meninas era de que eles vivem nas ruas porque são abandonados, vítimas de
todos, de suas famílias (se é que as tinham) e do Estado: poderiam ser pequenos
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delinqüentes ou simplesmente meninos e meninas desgarrados sem opção melhor
de vida. Além disso, era preciso também conhecer o trabalho da própria Fundação
junto a esse público. Para mim, era impossível conceber a idéia de que chegaria à
instituição, contaria para as crianças as histórias escolhidas por mim, faria meus
registros e pronto - pesquisa feita. Não era tão simples e cartesiano assim.
Percebo agora que antes mesmo de iniciar a pesquisa exploratória, eu já
estava imbuída pelas questões apontadas por Malinowski (1978) como essenciais
à pesquisa. A pergunta - Quem são os meninos e meninas que freqüentam a
Fundação São Martinho?- aponta para o outro, para como acessar o olhar desse
outro e tentar compreender como ele se vê e o que tem a dizer sobre si mesmo.
Ressalto também que a idéia do autor sobre “mergulho na vida nativa” (idem,
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ibidem, p.31) indicou mais claramente a importância da pesquisa exploratória no
sentido de permitir uma maior e mais transparente compreensão do modo de vida
daqueles meninos e meninas e de sua maneira de ser em suas relações sociais.
Assim, o período da pesquisa exploratória foi entendido como fundamental e
compreendeu os diversos momentos do dia pelos quais os meninos e meninas estão
vinculados à Fundação: a abordagem nas ruas, a abordagem nas ocupações, as
oficinas de letramento, de arte-educação e de música, as atividades livres realizadas
na instituição (como jogos de futebol, sessões de filme, festas comemorativas - Dia
das mães, Festa junina, etc.) e as atividades “extras”, isto é, atividades fora da rotina
da Fundação, como recepção de visitantes, participação em passeatas e mutirões.
Tal como a proposta de Geertz (1978), a pesquisa exploratória procurou me situar
enquanto pesquisadora, ou seja, “(...) não estamos procurando, pelo menos eu não
estou, tornar-nos nativos ou copiá-los. O que procuramos, no sentido mais amplo do
termo, (...) é falar com eles” (idem, ibidem, p.19-20 - grifo meu). Durante um mês e
meio freqüentei a instituição com esse intuito. Ao todo, foram dezenove dias de
pesquisa exploratória antes que começasse a minha pesquisa propriamente dita, com
a proposta das rodas de leitura.
Nesses dezenove dias, observei e participei das abordagens, dos preparativos
de algumas atividades e das próprias atividades junto aos meninos e meninas da
instituição. Ao mesmo tempo, procurei compreender a estrutura e a dinâmica do
Projeto Ao encontro dos meninos e meninas em situação de risco. Procurei
comparecer à instituição nos diferentes turnos: manhã e tarde. As conversas com os
educadores sociais, com o coordenador do Projeto, com a assistente social e com as
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próprias crianças e adolescentes do Projeto, foram também importantes no
entendimento da proposta do trabalho e das expectativas sobre o mesmo.
Esse período foi de extrema importância não apenas por possibilitar a minha
aproximação das crianças e adolescentes com as quais eu realizaria as oficinas de
leitura como também para compreender a dimensão do que estava em jogo na
pesquisa: o impacto das narrativas escolhidas sobre esses sujeitos ou, em outras
palavras, como eles compreendem e o que têm a dizer a respeito e a partir de tais
narrativas. Pretendo, portanto, fazer um recorte desse período uma vez que, pelo
objetivo desse trabalho, não será possível descrever e analisar todo esse percurso
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integralmente.

3.2.2
Cliques de um dia

3.2.2.1
Uma chegada
As portas da Fundação são abertas às oito horas da manhã e a entrada é
permitida até às dez horas. Os meninos e meninas vão chegando em duplas ou em
pequenos grupos, normalmente vêm com outros colegas com os quais passaram a
noite. A primeira atividade da manhã é o banho. Enquanto alguns tomam banho,
outros aproveitam para jogar bola na quadra. A instituição fornece um pedaço de
sabão para cada um e eles se dirigem aos banheiros (feminino ou masculino). É
interessante notar que alguns dos meninos e meninas que chegam trazem uma
mochila ou uma bolsa/sacola com seus pertences, normalmente alguma roupa.
A instituição oferece roupa limpa a todos na medida do possível, pois nem
sempre tem a roupa necessária, do tamanho adequado. Tais roupas são frutos de
doações e são recebidas e separadas pelos educadores para este fim.
O combinado entre os educadores do Projeto e os meninos e meninas é que
só pode tomar café aquele que já estiver de banho tomado. Então, apesar da
resistência ao banho por parte de alguns- o que é bastante comum- eles acabam
sucumbindo em meio aos resmungos. Aguarda-se que a maior parte do grupo já
tenha realizado essa tarefa e então o café é servido pelos educadores. Esse
momento me chamou a atenção, pois quase não existe a solicitação ou a
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colaboração dos meninos no sentido de arrumar a mesa, preparar o café, servi-lo.
Tudo é realizado pelos educadores, a não ser que algum dos meninos se ofereça
para ajudar. Antes do café, todos rezam o Pai-Nosso e a Ave-Maria. Nem todos
fazem a reza, alguns só balbuciam as palavras, mas não há uma cobrança por parte
dos educadores em relação a isso. Assim que terminam de rezar, tomam o café.
Quando não tem leite, eles reclamam. Gostam de tomar leite com Nescau e
não suco, principalmente nos dias frios. A reclamação também ocorre quando tem
pouca manteiga no pão. Assim que terminam, deixam suas canecas na mesa,
levantam-se e imediatamente procuram a bola para jogar futebol. Os meninos não
gostam que o jogo seja interrompido para que as oficinas possam ser realizadas.
São freqüentes as falas: “não quero fazer nada, quero jogar bola”; “eu não vim
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aqui pra fazer atividade”.

3.2.2.2
Uma abordagem
Cheguei à Fundação pela manhã. Era o meu primeiro dia. Alguns
educadores preparavam o café dos meninos. Outros preparavam o lanche que
levariam na abordagem (guaraná natural e biscoito). Fiquei meio sem ter o que
fazer, mas tentei participar da conversa.
A abordagem daquele dia seria em São Cristóvão. Acompanhei dois
educadores, um homem e uma mulher. Saímos por volta das nove horas e nos
dirigimos ao ponto de ônibus da Praça Tiradentes. Fomos conversando ao longo
do caminho para nos conhecermos melhor.
Chegando ao nosso destino, dirigimo-nos até debaixo do viaduto, local onde
os meninos costumam ficar. Pude observar todo aquele concreto, os buracos no
viaduto, a sujeira, as pedras, os meninos encolhidos pelo chão.
Nesse dia, segundo os educadores, o local estava um pouco vazio. O
educador apontou para um enorme buraco no viaduto e me disse que ali era o
local onde os meninos costumavam ficar, principalmente nas noites frias. Porém,
há algum tempo atrás atearam fogo no local e havia meninos dormindo lá. Alguns
sofreram queimaduras. Desde esse dia, os meninos já não ficam ali dentro.
Encontramos dois meninos e três jovens. Um dos meninos ainda dormia encolhido
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e os outros já estavam de pé apesar da cara de sono. Todos bastante sujos, pés
descalços e com a aparência cansada. Apesar disso, fomos bem recebidos.
Chamados de “tia” e “tio”, os educadores eram conhecidos por aqueles
meninos. Todos sabiam quem eles eram e o que faziam ali. Quando os educadores
abriram a sacola do suco, me surpreendi: não houve “avanço”. Mesmo vivendo
na rua, esses meninos que, muito provavelmente, estavam com fome pediram com
educação, aguardaram a sua vez, mostrando-se cordiais. Era uma atmosfera de
muito respeito.
Os educadores conversaram com os meninos e perguntaram onde estavam
os outros. Eles responderam que na noite anterior a polícia tinha passado por ali,
então alguns mudaram de local e logo pela manhã, os outros meninos partiram
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para uma instituição que dava café da manhã.
Um dos meninos era conhecido por Cometa4. Segundo o educador, ele não
anda em grupo, diferentemente da maior parte dos meninos que está sempre junto.
“Cometa” tem casa, tem mãe e volta para casa de vez em quando. Ele disse que
naquele dia iria voltar conosco para a Fundação. Um outro menino foi chamado
pelos educadores para ir à Fundação, mas disse sorrindo que não iria não. Os
outros começaram a dizer que ele só queria saber de “abafar tinner” (cheirar o
solvente). O tal menino pegou o guaraná e o biscoito, afastou-se do grupo e ficou
deitado em um colchão velho e sujo.
Ficamos ali por algum tempo, tentando conversar mais com os meninos,
mas eles estavam calados. Tomavam o suco, comiam o biscoito e não se
comunicavam muito. Limitaram-se a responder às perguntas feitas pelos
educadores, que sempre levam para a abordagem uma prancheta onde anotam
dados gerais sobre as crianças que encontram e depois passam para o arquivo da
Fundação. Os dados são: nome completo, idade, tempo que se encontra na rua, se
tem casa, se tem pais ou familiares próximos, se é usuário de droga.
Na hora de voltar, Cometa sabia qual ônibus precisávamos pegar. Sentou-se
primeiro ao lado da educadora, mas depois preferiu ficar sozinho passeando pelos
bancos do ônibus. No meio do caminho, mudou de idéia e resolveu descer na
Praça XV, pois logo passaria uma van da prefeitura que o conduziria para um

4

A fim de manter o anonimato, todos os nomes e apelidos que se referem às crianças, adolescentes
e educadores do Projeto são fictícios.
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abrigo que servia almoço. Chegamos à Fundação por volta das 11 horas e 30
minutos, sem nenhum menino. Em meu diário de campo anotei:
Isso também me chamou a atenção. Quando pensava nos meninos que vivem nas
ruas sempre me veio uma idéia de total desamparo, como se eles próprios
estivessem largados, completamente à deriva. Porém, a destreza com que esses
meninos se viram nas ruas, o conhecimento que eles têm sobre as ruas da cidade e
sobre as instituições que cuidam deles é tamanha que me fez repensar. É claro que
a situação deles é de risco, é claro que não deveriam estar nas ruas, deveriam ser
cuidados pelas famílias e pelo Estado. Mas as formas com que eles se defendem e
como encontram maneiras de (sobre) viver nessas condições, por mais tortas que
possam ser, são realmente impressionantes. De certa maneira, eles aprendem a
manipular todo um sistema seu favor. (Diário de Campo, terça-feira, 24 mar. 2010
- primeiro dia de pesquisa).
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3.2.2.3
Um dia livre
Cheguei à Fundação na parte da tarde.
Ainda do outro lado da rua, avistei uma pequena aglomeração de meninas
na porta da Fundação. Elas queriam entrar. Fazia parte do grupo uma menina
altíssima (que depois, através dos educadores, soube que era um travesti). Elas
tinham na mão garrafinhas de refrigerante e de água que, de longe, pareciam
vazias. Mas, continham tinner. Estavam todas exaltadíssimas e o porteiro da
Fundação barrou a entrada do grupo justamente por causa do tinner.
Entrei na Fundação e o clima lá dentro estava um pouco agitado, pois duas
das meninas que entraram se mostravam na dúvida entre ficar ou seguir com
aquele grupo da porta. Elas pediam aos educadores que deixassem o grupo entrar
e eles explicavam que a regra era clara: não é permitida a entrada de nenhuma
droga na instituição - para entrar elas deveriam jogar o tinner fora.
Sexta-feira é um dia de atividades livres. Não havia nenhuma oficina
organizada e crianças e adolescentes brincavam e conversavam livremente. Os
educadores circulavam entre eles. Reencontrei o Cometa, que a princípio não se
lembrou de mim na abordagem da semana passada. Conheci Álvaro, um menino
da comunidade que logo estabeleceu uma conversa comigo. Quis saber o meu
nome, contar-me sobre os estudos na escola, mostrar-me o seu caderno. Leu
muitas coisas para mim, pediu-me explicações, principalmente sobre os conteúdos
de inglês. Ele lia com pouca fluência e pouca reflexão. O conteúdo do caderno me
pareceu bastante informativo e pouco reflexivo.
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Em determinado momento, iniciou-se uma pequena confusão com uma das
meninas. O educador encontrou o tinner dela escondido e jogou fora o conteúdo.
Isso foi o suficiente para que se desse início a uma série de xingamentos por parte
dela. Outras confusões se davam por causa da tentativa de entrada fora do horário
de outros meninos (que decidiram ficar lá fora cheirando tinner) - entradas
barradas pelos educadores.
Os educadores colocaram no DVD o filme Homem de Ferro. Demorou
muito até que os meninos conseguissem o mínimo de concentração para assistir ao
filme. Eles entravam e saíam da sala. Poucos conseguiram se concentrar e ficar. O
conteúdo do filme é forte: muitas cenas de ação, explosões, quedas, violência. Um
dos meninos achou importante alertar os demais sobre a personalidade de um dos
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personagens, que segundo ele, finge ser “do bem”, mas na verdade é “do mal”.
Uns viam o filme, outros jogavam totó ou conversavam na arquibancada. Álvaro
tirou algumas dúvidas do seu dever com a educadora.
No final da tarde, por volta das 16 horas, os educadores serviram o lanche
(suco e biscoito). Antes de lancharem, fizeram com os meninos uma oração (PaiNosso). Ao final da mesma, os educadores se despediram de todos recomendando
para o fim de semana: “pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa”. No
diário de campo foi feita a seguinte anotação:
Achei o dia meio tumultuado. Fiquei um pouco apreensiva com aquela situação do
começo da tarde por conta das meninas estarem drogadas. Ainda fui abordada por
um passante que comentou “agora você vê, elas cheiram isso na porta da
instituição.”- o tom era de desaprovação, como se a instituição devesse fazer algo
a respeito. Me perguntei: como o faria?Será que combinar as regras e fazê-los
cumprir não é o bastante?A sensação que tive é de que se espera que as
instituições dêem conta de uma questão que é muito complexa e que envolve a
todos. E que se dê um jeito nesses meninos. Eles provocam um incômodo muito
grande. (Diário de Campo, sexta-feira, 26 mar. 2010 - segundo dia de pesquisa)

3.2.2.4
Uma atividade extra
Cheguei pela manhã para a abordagem e soube que haveria uma passeata. A
Fundação estava com aproximadamente 30 meninos e meninas. Daquelas, apenas
10 iriam para a passeata. O alvoroço era grande. Pelo o que me foi explicado, essa
passeata foi combinada na sexta-feira e envolvia várias instituições que trabalham
com crianças e adolescentes em situação de risco. A intenção era chamar a atenção

51
da sociedade para os meninos em situação de rua. O coordenador considerou
interessante que eu fosse junto com outros dois educadores e me fez o convite.
Dez crianças e adolescentes foram escolhidos. Os outros ficaram na
Fundação, alguns muito contrariados, pois queriam “passear”. Os que foram
conosco estavam animados. Um dos meninos puxou conversa comigo que
começou assim: “o tio, ela (eu) ‘fecha’ 5 com a São Martinho?” Depois da resposta
afirmativa do educador, quis saber o meu nome e eu devolvi a pergunta, mas ele
respondeu: “Não posso falar. O meu nome é sagrado”. Depois de um par ou ímpar
o qual eu perdi, tive que dizer o meu nome primeiro e, finalmente, ele disse que se
chamava Evandro. Não conversamos mais.
Chegamos à Praça da Avenida Princesa Isabel. Os meninos colocaram a

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

blusa da Fundação. Estava vazio - havia apenas uma outra instituição. Os
educadores de lá se mostravam entusiasmados. Havia também um veículo da
Guarda Municipal, que daria um suporte à passeata. Ficamos todos aguardando a
chegada de dois outros ônibus da mesma instituição. Esperamos por quase uma
hora e meia. Enquanto isso, os mais velhos foram e voltaram do banho de mar.
Três meninas ficaram conversando. Uma delas muito falante e sorridente,
chamada Angélica. Contou-me que os pais eram separados, que ela não gostava
do padrasto, que sua mãe não concordava com o seu jeito: “ela acha que tudo o
que eu faço está errado”. Foi por isso que decidiu sair de casa. Falou também que
estava na oitava série e que queria terminar os estudos. Leu com fluência o seu
horóscopo no jornal e ficou feliz. Disse-me que o que queria mesmo era ficar
morando na rua com o apoio de sua mãe e justificava isso com a afirmação de que
os seus amigos eram tudo para ela. Perguntei se ela tinha amigos sem serem os da
rua e ela confirmou. Quando a menina viu as cruzes de madeira que seriam usadas
na passeata, achou “muita palhaçada” e disse: “não vou carregar isso não, tia”.
Evandro resolveu dar uma volta e quando retornou estava com um salgado e
uma bebida na mão. Brincou um pouco e decidiu ir embora, apesar da insistência
dos educadores para que ficasse. Junto com ele foi também outro menino, o Dan,
ambos de 11 anos.

5

‘Fechar’, na gíria atual, quer dizer fazer parte.
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Conheci e conversei com outra menina, chamada Rafaela, de 17 anos, que
disse ter uma filha. Ela também já tinha estado presa em Padre Severino 6 por estar
junto do namorado/marido quando este foi pego roubando. A filha é educada pela
sua mãe, que a impede de ver a criança. Sua expressão é de profunda tristeza, não
sorriu em nenhum momento. Perguntei a ela o que achava da passeata. Ela fez
uma cara de desaprovação e disse: “isso não adianta nada porque o prefeito não
faz nada”. Depois, leu uma das frases dos cartazes que dizia: “Eu sou capaz de
amar” e, em seguida, completou: “gostei dessa”.
Conheci Oto, um menino de 11 anos, jeito pacato e que é da comunidade dos
arredores da Fundação. Conversamos um pouco, ele me contou que estava na escola,
na quarta série e que a matéria que mais gostava era Ciências. Todos estavam
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impacientes com aquela espera e a fome apertava. Ouvia-se o tempo todo: “Ai, tia, eu
estou com fome”, ou até, “se eu não tivesse aqui já teria arrumado o que comer”.
Finalmente, o padre da outra instituição chegou e a passeata saiu. As cruzes
foram distribuídas e o grito era: “criança não é de rua, queremos sair da rua”. A
passeata estava esvaziada e acabou se resumindo a uma caminhada até o Posto
quatro, pelo calçadão. O padre parou em frente ao quiosque da Rede Bandeirantes
de Televisão e ao quiosque de turismo do Rio de Janeiro.
No meio da passeata, Angélica já estava carregando uma das cruzes
maiores. Comentei com ela: “para quem não queria carregar cruz, essa aí é bem
grandinha”. E ela respondeu sorrindo: “a minha cruz é muito maior do que essa”.
Fiquei sem palavras. Entramos para a praia, fizemos um círculo e colocaram-se as
cruzes na areia. As maiores ficaram no centro da roda e alguns meninos foram
“crucificados” em analogia ao que, segundo o padre, o governo e a sociedade
fazem com eles. O tom era de protesto e ao mesmo tempo colocava os meninos na
situação de vítima de uma sociedade insensível. Parecia que a única saída para
esses meninos era a criminalidade já que ninguém faz nada por eles. Rezou-se o
Pai-Nosso e a Ave-Maria. Foi servido o lanche no calçadão e nós, fomos embora.
Viemos com 10 meninos e voltamos com cinco.
No caminho de volta, Rafaela, conta para Angélica que está grávida. A sua
preocupação é com o parto já que no passado teve um eclampsia. Ela pediu que a
amiga cuidasse de seu filho, caso ela morresse. Angélica perguntou ao educador
6

Instituto Padre Severino é um centro público de reclusão para menores infratores localizado na
Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.
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se o juiz deixaria e ele disse que sim, caso ele percebesse que ela teria condições
para cuidar da criança. Durante o papo, outra menina disse que tinha três filhos
(gêmeos e uma menina). Essa tem apenas 16 anos.
As meninas chegaram à Fundação, tomaram banho e saíram, pois era hora
do almoço. Disseram que iriam voltar para Copacabana para tomar banho de mar.
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Do grupo, apenas João ficou. No Diário de Campo, anotei:
Os educadores da São Martinho não pareceram concordar com tudo o que foi dito
pelo padre. Falei sobre a minha impressão: o discurso do padre vitimiza os
meninos. Suas vidas são difíceis e sofridas sem nenhuma sombra de dúvida, mas
será que o que eles precisam é ficar no lugar de vítimas da sociedade e tendo seus
atos ilícitos justificados pela sua condição? Será que não era hora de colocar a
responsabilidade pelas suas vidas também nas suas próprias mãos? Comparando
os educadores da São Martinho com os outros, percebo que os primeiros
procuram tratar os meninos com naturalidade, sem um discurso pedagogizante ou
paternalista. Os educadores procuram conversar muito com os meninos e
acreditam nos progressos pelo poder do convencimento. São MUITAS questões.
Confesso não ter me sentido nem um pouco à vontade com aquela cruz na mão.
Além disso, achei a passeata sem propósito para os próprios meninos e meninas.
Algumas questões surgiram: O que foi dito aos meninos sobre a passeata? Será
que eles achavam aquele tipo de manifestação importante na vida deles e para
vida deles? Será que aquela manifestação falava realmente deles, sobre eles? Ali,
mais se ouviam as vozes dos adultos do que as vozes dos meninos, os que seriam
supostamente os maiores interessados.
Achei curioso os meninos e meninas fazerem tanta questão de participar de uma
passeata chamando-a de passeio, como se eles precisassem das instituições ou da
passeata para andar pela cidade. Era como se eles quisessem fazer parte de um
grupo, estar inseridos e se sentirem importantes... Não sei.
Algo que eu notei nas conversas e atitudes dos meninos e meninas é que mesmo
estando nas ruas e tendo sofrido muito para a sua pouca idade, eles continuam
sendo crianças e adolescentes. Querem e desejam coisas respectivas a sua idade:
querem brincar, namorar, ficar bonitos, conhecer outras pessoas, rever amigos.
No caso dos adolescentes, a liberdade e os amigos têm um peso grande em suas
vidas. No caso das crianças, querem atenção e o carinho dos adultos. (Diário de
Campo, segunda-feira, 29 mar. 2010 – terceiro dia de pesquisa).

3.2.2.5
Uma ida às ocupações
Cheguei pela manhã. Havia um grupo de fora filmando os meninos ao
mesmo tempo em que a atividade de música estava acontecendo. O grupo
formado era de dez meninos.
A educadora me chamou para entregar os convites do evento do Dia das
Mães na ocupação conhecida como Casarão. O Casarão fica na mesma rua da
Fundação São Martinho. Não subimos. O cheiro de urina e de sujeira eram
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sentidos da calçada. Esse Casarão era um prédio do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) que foi ocupado pelas pessoas em situação de risco social. Há mais

ou menos três bocas de fumo funcionando ali. Segundo os educadores, o local é
insalubre, escuro e imundo - o que percebi sem precisar entrar.
Encontramos na porta a mãe de um dos meninos que freqüentam o projeto.
Ela nos recebeu muito bem e disse que irá amanhã ao lanche. Quando já
estávamos saindo, a educadora foi abordada por uma menina conhecida. Ao
reparar que a menina estava chorando, perguntou por quê. Ela respondeu que sua
avó tinha lhe batido. Quando questionada sobre a sua mãe, a menina contou com
naturalidade que esta tinha ido embora, que o pai mora em São Paulo com o seu
irmão bebezinho e ela ficou com a avó. Voltamos.
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Acabei ficando para atividade da tarde, pois iríamos até a outra ocupação na
rua Taylor, atrás da Fundação. Trata-se de um casarão antigo, muito bonito, que
reformado e restaurado seria um deslumbre. Lá moram aproximadamente 12
famílias. A educadora foi recebida por um menino grande que gritou para ela:
“Mããããããããããe!!!”. Ela cumprimentou a todos e me apresentou.
A parte interna dessa casa é muito ventilada, iluminada, os quartos dão vista
para uma espécie de quintal arborizado. As escadas de madeira oferecem risco
para os passantes, pois estão muito velhas, mas as crianças sobem e descem por
ela correndo. Uma casa que provavelmente foi morada de uma família abastada é
agora a morada de 12 famílias que não têm absolutamente nada. Uma das mães
recebeu a gente no seu espaço. O lugar estava arrumado e equipado: tinha fogão,
geladeira, dois colchões, os sapatos e brinquedos estavam guardados em caixotes
de madeira (de fruta), as roupas penduradas em cabides e os cabides pela parede.
Do seu modo, tudo parecia bem organizado e a mãe parecia tranqüila e feliz.
Disse que gostou da visita. Essa era uma mãe que já havia estado na Fundação em
uma outra vez e se mostrou completamente alterada, gritando com os filhos. Hoje
estava amorosa e serena. Essa mesma família já morou no Casarão e agora está
mais feliz com a nova casa - que considera um avanço.
Havia muitas crianças na casa. Um grupinho de cada família. Havia também
uma adolescente grávida. As crianças se reuniram no quintal para conversar e
brincar. Logo se aproximou um bebê peladinho, indo atrás do irmão maior. Pensei
no futuro daquele menininho cuja vida estava apenas começando. Observei
também como os maiores olham e cuidam dos menores. As crianças circulam
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pelos cômodos com liberdade, mesmo se a casa não for a delas. Ficamos na casa
dessa família conversando. Um dos meninos começou a gritar à procura de um
chinelo e a mãe o repreendeu: “Que é isso? Não está vendo que tem visita?”.
Animadíssima com o convite, a mãe confirmou a presença de todos na
Fundação no dia seguinte. No final, levaram a gente até a porta.
Voltamos à Fundação e lá estava o mesmo grupo da manhã com algumas
aquisições. Haveria aula de hip-hop. A professora estava lá, os meninos também,
mas a aula não deslanchava. Apenas um menino se arriscou nos passos... Acabei

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

saindo mais cedo. Do Diário de Campo destaco a seguinte anotação:
Eu fiquei me perguntando sobre a menina do Casarão: o que pensa ela
sobre essa saída, esse abandono da mãe? Como ela lida com o fato do
irmão estar com o pai e ela sobrar com a avó? Como ela se sente? O que
faz a prefeitura a respeito daquela ocupação tão insalubre e indigna?
(Diário de Campo, quinta-feira, 06 mai. 2010, décimo dia de pesquisa).
3.2.2.6
Uma oficina de letramento
Cheguei à Fundação pela manhã. Havia cinco meninos e uma menina, com
idades entre 11 e 15 anos, todos do Casarão (ocupação que fica na mesma rua da
Fundação). Eles estavam na sala de letramento envolvidos em atividades
pedagógicas. Alguns faziam exercícios de leitura e interpretação de texto, outros
exercícios de matemática. As duas educadoras auxiliavam no que era preciso e se
desdobravam para atender às necessidades de todos.
O grupo era bastante heterogêneo. Um dos meninos demonstrava maior
dificuldade – depois, soube através dele que há dois anos não freqüenta a escola e
que tinha parado no quarto ano. Sua leitura não era fluente, mas ele parecia
entender o que lia. A menina parecia ter alguma dificuldade de entender as
propostas. Um menino de 15 anos realizava exercícios de equação com
dificuldade. Os outros faziam os exercícios com mais autonomia. As educadoras
costumam perguntar o que eles têm trabalhado na escola para poderem, então,
fazer uma proposta mais adequada.
Os exercícios propostos eram bem tradicionais e exigiam pouca reflexão.
Textos pouco elaborados e exercícios mecânicos. O mesmo vale para os de
matemática (contas para armar e efetuar, problemas primários). Questionei a
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qualidade de tais exercícios e as educadoras esclareceram que tentam se
aproximar das atividades da escola já que essa é a realidade com a qual esses
meninos se deparam todos os dias.
Auxiliei nas tarefas quando as crianças ou as educadoras me solicitavam.
Tentava fazê-los pensar um pouco mais, no entanto qualquer pergunta mais
reflexiva não encontrava muito eco. Aqueles que tinham maior familiaridade com
o texto escrito e com fluência na leitura nem liam o texto na íntegra. Perceberam
que as perguntas eram feitas de acordo com a ordem do texto, assim era só ir
direto para as perguntas e, depois, encontrar a resposta apropriada.
Quando terminavam, pediam que nós conferíssemos os exercícios e
atribuíssemos os conceitos MB (muito bom), B (bom), R (regular) ou I
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(insuficiente). Resolvi me expressar de outra forma e escrevi “ótimo!”, “jóia!”,
porém, eles não se conformaram. Era como se aquilo não dissesse nada para eles.
Só ficaram plenamente satisfeitos quando estampei um MB no trabalho. Ainda
perguntei se não poderia colocar E, de excelente, mas eles disseram que não tinha
E, o máximo era MB. Tais conceitos são heranças da prática escolar.
Depois dessa atividade, o grupo dos meninos foi jogar futebol e a menina
ficou brincando com um quebra-cabeça. Ela está no segundo ano do Ensino
Fundamental e montava um quebra-cabeça de 30-40 peças. Um menino de quatro
anos brincava junto com ela. Antes, esse menino pediu uma folha para desenhar e
eu dei. Ele se sentou no chão para desenhar. Depois de algum tempo mostrou o
seu desenho, mas pediu que eu desenhasse para ele colorir. Apesar do meu elogio
ao seu desenho, ele me disse que não sabia desenhar, como era bastante comum
nos meninos e meninas da Fundação. Insisti e dei uma idéia. Ele, então, sentou-se
e desenhou várias bolas coloridas. Depois, se entreteve com uma folha de
atividade na qual tinha que seguir um caminho predeterminado sem extrapolar as
linhas. Mostrou-se muito satisfeito com aquele trabalho, aproveitou e coloriu os
desenhos daquela folha.

3.2.2.7
Uma oficina de música
Toda quinta-feira ocorre a oficina de música. Um dos educadores toca o
violão e canta. De acordo com as suas instruções, os meninos acompanham no
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tantan, no tambor e em dois pandeiros. Segundo o educador a idéia dessa
atividade não é aprender a tocar um instrumento. O objetivo é estimular as
crianças e os adolescentes a entenderem as mensagens das músicas, a se
encantarem com elas, a descobrirem em si algum talento e a possibilidade de
mudar o seu rumo. Ele cantou duas músicas de sua autoria com batida de hip hop
e conteúdo sobre a rua. Estas tinham como tema as drogas, os seus efeitos, suas
consequências sobre os meninos e meninas que vivem nas ruas e etc. Também
cantou outras músicas da MPB. Uma das músicas de autoria do educador que os
meninos pediram chamava-se Pedra do mal e diz: “Há uma pedra no meio do
caminho, mas que não é a pedra do poeta; há uma pedra levando morte às vidas;
há uma pedra fechando a porta aberta (...)” Os meninos conheciam tanto as de
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autoria do educador como as outras que iam de Caetano Veloso à Legião Urbana.
A oficina aconteceu na arquibancada, ao lado da quadra de futebol.
Enquanto havia o grupo da música, os meninos se revezavam no jogo de futebol e
outros assistiam a um DVD do show do Molejo, grupo de pagode. O grupo da
oficina de música estava bem animado. Logo cada um assumiu um instrumento.
Havia um menino de cinco anos que pegou o pandeiro e não o largou mais.
Mostrava-se bem a vontade em acompanhar as músicas, não se intimidava pelo
fato de ser o menor, tinha ótimo ouvido e uma concentração grande para a pouca
idade - fiquei impressionada com a desenvoltura!
Um adolescente de 17 anos mostrava sua habilidade no tantan e disse que
aprendeu a tocar em um abrigo, na oficina de percussão. Disse que queria voltar
pra lá e que falaria naquele dia com a assistente social.
Ao longo da oficina, esse adolescente e o menino pequeno permaneceram do
início ao fim. Os outros iam e vinham. Quando a atividade já estava chegando ao
fim outros dois se juntaram: Alex, de 17 anos e Evandro, de 11 anos, que tocaram e
sugeriram músicas. Enquanto estávamos ali cantando e tocando, assisti ao jogo de
duplas que ocorria no campinho. Percebi novamente que apesar da diferença de
idade entre os meninos, existe um respeito muito grande tanto do menor em relação
ao maior quanto vice-versa. Eles compartilham da mesma brincadeira e a idade não
se mostra um problema. Os maiores têm uma postura de proteção em relação aos
menores. No jogo de futebol, muitas vezes, o chute é aliviado pelo maior. Quando
algum menino pequeno começa a “abusar” , o maior o repreende, avisa que está
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abusando, que vai dar um cascudo, mas não dá (não que eu tenha visto). Os
meninos menores são chamados frequentemente de “menor”.
Houve distribuição de camisinhas para os maiores e uma conversa das
educadoras e da assistente social com as meninas em relação ao sexo. Olga, de 13
anos, e Ivan, de 17, são namorados e precisam se prevenir. Tudo é dito sem
nenhuma formalidade e nem meias palavras. O sexo entre meninos e meninas a
partir dos 12 anos (às vezes até antes) é algo comum. Eles trocam muito de
parceiros, o que perigoso.
As educadoras se interessaram em me ajudar com a pesquisa. Fiquei de
trazer os livros escolhidos para que conhecessem. Elas ficaram de ver na reunião
do dia seguinte os horários para as rodas de história. Levei uns livros sobre o tema
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“mãe” que será trabalhado junto às crianças pelas educadoras. Fiquei feliz por
esse retorno positivo da equipe e também por contribuir de alguma forma com o
trabalho que eles realizam. No diário de campo escrevi:
Achei interessante Evandro ter sugerido a música do Caetano Veloso “Fora
da ordem”, inclusive alguns sabiam cantá-la. Ele sabia cantar o refrão em
espanhol. Percebi também uma vontade de aprender incrível, os meninos
estavam concentrados, queriam acertar o ritmo. Outro fato que chamou
minha atenção foi a diferença de idade entre os garotos no jogo de futebol.
Quantas vezes, nas escolas em que trabalhei, ouvi dizer que o recreio dos
pequenos e dos grandes tinha que ser em horários distintos justamente por
causa da diferença de idade e da falta de respeito entre eles?Nesse jogo,
não presenciei falta de respeito entre eles. (Diário de Campo, quinta-feira,
15 abr. 2010, sexto dia de pesquisa).
3.2.2.8
Uma oficina de arte – educação
Os educadores estavam reunidos com um grupo de adolescentes em volta de
uma mesa fazendo uma atividade de artes relacionada ao Dia das mães. A
primeira parte da atividade consistia em escolher nas revistas pessoas que
simbolizassem a figura da mãe. Foram selecionadas figuras bem variadas, da mãe
muçulmana àquela mais ocidental - o que me chamou atenção pela diversidade.
Depois, cada um escolheu um desenho relativo ao Dia das mães para
colorir. Os desenhos já estavam prontos e eram bem estereotipados, alguns tinham
mensagens de Feliz dia das mães, corações, flores, etc. Quando convidados a fazer
o seu próprio desenho, a resistência foi grande. Diziam que não sabiam desenhar.
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Nesse dia, mais uma vez, me senti à vontade para participar. Sentei ao lado deles e
resolvi desenhar a minha mãe. Logo, alguns também se sentiram à vontade de
fazer os seus próprios desenhos. Um deles se desenhou, uma moça, que depois,
disse ter 22 anos, fez uma paisagem (dois coqueiros curvados um sobre o outro e
fincados numa ilha), outro desenhou um rosto sem nenhuma feição,
completamente vazio. Pelo que soube através dos educadores esse adolescente
está nas ruas desde muito pequeno, cresceu na rua e hoje tem 17 anos.
Ao longo da atividade, muitos foram os pedidos pelo lanche. Todos disseram
que estavam com muita fome. Os menores não se animaram a colorir, nem a fazer
seus próprios desenhos. Ficaram jogando bola. Durante a atividade, um dos
educadores ficou tocando no violão músicas pedidas pelos meninos, o que deu uma
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animada na atividade. Os pedidos eram variados. Uns queriam ouvir Djavan, outros
Legião Urbana, Pais e filhos, outros Fora de ordem, de Caetano Veloso.
À medida que os meninos acabavam seus desenhos, a educadora colocavaos na parede (mural) explicando para mim que aquela era uma forma de valorizar
os trabalhos.
No final dessa atividade, ela resolveu contar uma história para os meninos.
A princípio, houve uma pequena resistência, pedidos por lanche, mas logo que ela
mostrou o livro, teve a atenção dos meninos. O livro era A bruxa Salomé, de
Audrey Wood (1999), sugerido por mim quando a educadora procurava livros
onde a temática “mãe” aparecesse e requisitou a minha ajuda.
Todos logo se ligaram na história, ouvindo-a com atenção, sem interromper,
com concentração e, embora o ambiente não ajudasse (havia gente jogando bola,
pessoas passando pelo local o tempo todo), todos permaneceram sentados e
atentos. Um dos meninos, o mais falante, estava completamente envolvido, queria
ver as imagens bem de perto. Mesmo tendo sugerido o livro acima citado, achei
que uma história de bruxa pudesse ser rejeitada pelos adolescentes como se fosse
coisa de criança. No entanto, não houve nenhum comentário desse tipo. E mais:
quando surgiu a bruxa, um deles falou: “que bruxa feia, hein?”.
Ao final da atividade, eles disseram que gostaram da história. A educadora
fez perguntas pontuais sobre a mesma, alguns meninos responderam e uma das
meninas, cuja irmã está grávida, comentou sobre a atitude da mãe: “que a mãe faz
qualquer coisa para salvar os filhos”. É interessante esse comentário vindo de uma
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menina que é órfã de mãe e de pai e que vive nas ruas com a irmã. Apesar de ter
uma casa que é cuidada pelo irmão, nem ela nem a irmã ficam em casa.
Em seguida, alguns meninos ajudaram os educadores a preparar a mesa para
o lanche. Após o lanche todos foram embora. Do Diário de campo cabe destacar a
conversa com uma das educadoras:
Conversei com a educadora (que me chamou para conversar). Ela se
mostrou muito interessada nas atividades que eu pretendo realizar com os
meninos. Deu muitas sugestões e também explicou que, apesar de não
gostar de oferecer os trabalhos estereotipados, ela acha importante porque
a escola oferece trabalhos assim e, de certa forma, esse é o modelo que
esses meninos têm e sentem segurança para realizar. Porém, ela sempre
tenta propiciar uma atividade menos formal. (Diário de campo, terça-feira,
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27 abr. 2010, oitavo dia de pesquisa).

3.2.3
Quem são os meninos e meninas da pesquisa: uma tentativa de
compreensão
As crianças e os adolescentes que freqüentam o projeto Ao encontro dos
meninos e meninas em situação de risco parecem buscar um vínculo, seja ele com a
própria Fundação São Martinho ou com os educadores, alguns conhecidos há anos
por eles. A forma de chegar e a maneira de falar com os educadores, indicam o
respeito desses meninos pela instituição e o reconhecimento pelo trabalho dos
educadores, como vimos na abordagem descrita. Por outro lado, aqueles que
permanecem nas atividades, mesmo que com alguma resistência inicial, parecem ver
a instituição como um lugar protegido, que os separa da rua e por isso, lá dentro,
podem se mostrar como qualquer outra criança ou adolescente, ainda que mantenham
uma postura defensiva tão necessária adquirida por quem anda e vive nas ruas.
Apesar do Projeto atender à faixa etária de sete a dezessete anos, a presença
maciça é de adolescentes e, na sua maioria, do gênero masculino. Eles chegam à
Fundação pela manhã, sujos e, muitas vezes, exaustos devido às noites mal
dormidas. Mesmo resistentes ao banho, gostam de ficar limpos e sentar-se a mesa
para tomar o café. Eles são servidos pelos educadores e raramente ajudam nas
tarefas espontaneamente. Essas crianças e adolescentes são oriundos dos mais
diversos bairros do Rio de Janeiro: Belford Roxo, Vaz Lobo, Duque de Caxias,
Santa Cruz, Mangueira, Jacaré, Santa Tereza, morro de São Carlos, entre outros.
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Os educadores conhecem a fundo a história de todos que freqüentam o
Projeto e, em nossas conversas, fui informada de que a maioria desses meninos e
meninas tem casa e família. É comum eles voltarem por algum período às suas
casas, principalmente quando a polícia fecha o cerco ou quando encontram
problemas na rua. No entanto, tão logo podem, escolhem voltar, muitas vezes,
pela liberdade que a rua oferece, como pontuado, por exemplo, na fala de uma
adolescente de 16 anos. Em uma conversa informal, ela me conta que tem mãe e
tem casa. Quando indagada sobre o porquê de não voltar para casa, ela responde:
“Em casa eu não posso transar, não posso fumar, não posso cheirar tíner. Na rua é
muito melhor.” Esse argumento sobre a liberdade pode ser verificado nos arquivos
da instituição, onde estão registrados os motivos de cada um se encontrar na rua.
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A maioria das respostas é “liberdade”. Outros motivos, em ordem de prevalência,
são: conflito familiar, dependência de drogas e ociosidade (categoria criada pelos
educadores para caracterizar respostas como “porque eu quis”, “não tenho o que
fazer”). O desejo de liberdade pode ser lido também na resistência inicial que
muitos demonstram ao não querer participar das atividades propostas.
Analisando essa descrição, talvez essas crianças e adolescentes não pareçam
muito diferentes da maioria que conhecemos. Paremos para pensar: gostam de jogar
bola; se apaixonam, ficam, namoram; passam por gravidez indesejada; gostam de
cantar, de se arriscar com algum instrumento; conhecem as músicas mais tocadas
nas rádios; andam em grupo; não têm paciência para a escola, muitos nem fazem
questão de freqüentar a escola; se arrumam, gostam de roupa nova; reclamam dos
pais, principalmente do pai; demonstram dificuldade em lidar com autoridade,
alguns fumam cigarro, outros também usam alguma outra droga; de vez em quando
se estranham e brigam; falam muito palavrão; falam gírias; costumam respeitar os
mais velhos, mas só aqueles com quem têm algum vínculo; seu jeito de falar nem
sempre é doce, mas apreciam um carinho espontâneo; alguns são muito calados,
não permitem a entrada no seu mundo; outros, ao contrário, contam vantagens,
querem se mostrar; querem ser totalmente livres, andar por aí, sem dar satisfação da
onde vão, com quem vão ou quando voltarão. Esse é o grupo de meninos e meninas
com o qual convivi durante os sete meses da pesquisa.
Ao mesmo tempo, o que os difere de outros grupos da mesma idade que não
estão nas ruas?
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O conflito familiar é também um aspecto bastante citado pelos adolescentes.
As famílias de uma maneira geral estão desestruturadas, principalmente pela
ausência paterna e/ou materna (por prisão, uso de drogas, abandono) ou por
dificuldades na relação agravadas pela precária situação econômica. As figuras
parentais são substituídas por padrastos ou madrastas. É comum a criança ou o
adolescente ficar sob os cuidados de uma avó ou uma tia. Em uma das
abordagens, encontramos um adolescente conhecido como Pingo. Ele disse que
iria para Realengo, na casa da avó. Dizia também que não queria ver mais a cara
de seu pai, pois este só dizia que ele fazia coisas erradas: “Será que eu nunca faço
nada certo?”. Ouvi um discurso similar de uma adolescente cuja mãe não aceitava
o seu “jeito”: “eu queria ficar na rua com a autorização dela. Mas ela acha que
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tudo o que eu faço está errado”. Disse ainda que “seus amigos eram tudo”.
A questão da liberdade merece uma análise mais extensa e é um fator
relevante na descrição desse grupo. A liberdade surge em todas as falas
(apresentadas aqui ou não), quando o assunto é rua. Uma vez na rua, com a tal
liberdade de que usufruem, esses meninos e meninas se deparam com outra
questão: as drogas, em especial o tíner e a maconha. O crack é uma droga presente
no cotidiano deles, embora o uso seja menos freqüente. Essa droga é vista como
uma droga que mata rápido e, por isso, ainda não se propagou entre eles. Ademais,
os poucos usuários são mal vistos pelo grupo e chamados pejorativamente de
“crackudos”. Na medida em que vão fazendo uso irrestrito dessas substâncias,
distanciam-se cada vez mais de suas casas e familiares. Alguns se tornam
dependentes e, por causa da droga, acabam permanecendo mais tempo na rua.
Agravando esse quadro, como forma de conseguir dinheiro para o vício, eles
assumem outros riscos como envolver-se em pequenos delitos e até se prostituir.
Conversei com uma adolescente, Amanda, de 16 anos. Ela tinha um ar cansado
e um olhar sem esperança. Disse que tinha muitos “coroas”. Um deles tinha 52 anos e
é policial. Ele dá de trinta a cinquenta reais para ela ter relações sexuais com ele.
Como esse, há outros. Disse que ia comprar tíner com os dois reais que tinha e iria
ficar andando por aí. Contou ainda que um desses “coroas” gosta de fazer sexo com
meninas novas, entre oito e onze anos, então ela leva as meninas para ele. Eu
pergunto se elas sabem onde estão indo e ela me responde que sim, pois como
precisam de dinheiro acabam indo. Perguntei: “Você sabe que isso é crime? Você
pode ir presa”. Ela diz ser menor, que vai presa e sai em oito dias. Eu falei: “é menor
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por enquanto, já, já fará 18 e a situação muda.” Ela não se intimida e diz que não tem
medo de ir presa, só tem medo do pai e da mãe dela. Então, se levanta e diz que vai
“meter o pé”7, vai ver suas colegas. No Diário de campo relatei:
A garota fala tudo isso, sem parecer preocupada, como se não tivesse
sentimento nenhum em relação a essa história. Nesse momento, não fala
que quer sair dessa vida, parece resignada. Ela me deu a impressão de que
se “coisificou”, não é mais humana, e muito menos uma adolescente com a
vida toda pela frente. Hoje foi duro ouvir toda essa história e ver tanta falta
de perspectiva numa garota tão jovem. (Diário de campo, quinta-feira, 01
jul. 2010 –19º dia de pesquisa).
Outro aspecto a ser considerado é o afastamento da escola. Quanto maior o
tempo que esse sujeito fica na rua, menos ele conseguirá adaptar-se ao sistema
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escolar. Por isso, a razão dos educadores oferecerem também tarefas similares às
da escola, tais como o desenho pronto para ser colorido ou as perguntas pontuais
sobre uma história ouvida. Talvez seja uma tentativa de resgate. O interessante é
que os meninos parecem apreciar essas tarefas.
Ainda sobre essa questão, é importante colocar que os meninos e meninas
sabem que o projeto visa reinseri-los no âmbito familiar e que o procedimento
mais comum é o encaminhamento para um abrigo até que o contato com a sua
família seja feito. Entretanto, eles precisam ‘querer’ ir para o abrigo, o que não
acontece com freqüência. Muitos já passaram por abrigos, sabem quais são os
bons abrigos e preferem as ruas à um abrigo que considerem ruim, por mais que
seja só circunstancial. Aqui, entramos na seara da política governamental que
atravessa esse assunto e, muitas vezes, emperra o processo. Devemos ainda
considerar que muitas de suas histórias falam de maus tratos, violência, de pais
usuários de drogas sem condições de educá-los, de miséria. Não é simples, não é
linear e isso os difere dos demais.
Inúmeras são as variáveis que atravessam esse contexto e inúmeros são os
questionamentos que vão surgindo ao longo de todo esse processo de pesquisa.
Esta é apenas uma tentativa de compreensão sobre quem são esses meninos e
meninas da Fundação São Martinho. Com o desenvolvimento da pesquisa, com a
leitura das histórias, a observação do seu impacto nos meninos e meninas e a
escuta de suas narrativas, seja possível, cada vez mais, aproximar-me do núcleo
dessa questão.
7

“Meter o pé”, gíria muito utilizada que significa ir embora.

4
Trançando os fios: Literatura infantil e juvenil brasileira
contemporânea, infância e abandono.
Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com você; estou com medo, tive
um pesadelo, só vou voltar depois das três (...)
Renato Russo
Todo bom texto é para sempre jovem.
Bartolomeu C. de Queirós

Na Literatura infantil e juvenil brasileira, Monteiro Lobato é o divisor de
águas. Segundo Nelly Novaes Coelho (2006), essa literatura pode ser dividida
historicamente em três períodos: o período Pré-Lobatiano (1808-1919), o
Lobatiano (1920-1970) e o Pós-Lobatiano (1970 – até os dias de hoje). É nesse
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último período em que situamos os livros escolhidos para essa pesquisa.
Como toda e qualquer produção cultural, a literatura está inserida em
determinado contexto histórico do qual faz parte, da qual é produto e produtor. Ela é
uma linguagem e como tal expressa uma determinada experiência humana. Assim,
a cada um desses períodos a literatura está vinculada a formas de ver o mundo, a
determinados valores e maneiras de pensar num dado contexto e relaciona-se a um
modo de compreender a infância (e a juventude). Como assinala Coelho (2000):
Cada época compreendeu e produziu literatura a seu modo. (...) Conhecer a
literatura que cada época destinou às suas crianças e jovens é conhecer os ideais e
valores ou desvalores sobre os quais uma sociedade se fundamentou (e se
fundamenta). (idem, ibidem, p.27-28).

No Brasil, as primeiras formas de literatura, basicamente as narrativas orais,
chegaram com os colonizadores portugueses. Eram narrativas populares
exemplares ou moralizantes destinadas às crianças, jovens e adultos, sem
distinção. Foram transmitidas ao longo dos séculos em reuniões familiares e
também através da ação catequizadora dos jesuítas até que em 1789, a Reforma
Pombalina extinguisse as ordens religiosas e também a rede escolar que havia
aqui. A partir desse momento, foi proibido qualquer tipo de movimentação
cultural que pudesse ameaçar o domínio da metrópole.
Nesse sentido, o período pré-lobatiano foi decisivo para a literatura destinada
às crianças e aos jovens brasileiros. Com a chegada de D. João VI ao Brasil, em
1808, muitas mudanças ocorreram valorizando a instrução pública, incentivando a
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criação de escolas por todo o país e instalando a Imprensa Régia, o que modificou
bastante o panorama relativo à literatura escolar. Esse foi o período da proclamação
da República e da abolição da escravatura, que ocasionou mudanças políticas e
econômicas. Junto a isso, o desenvolvimento urbano acarretou a aceleração das
atividades econômicas tendo como conseqüência o aparecimento de novas
profissões e a consciência da importância da instrução, do conhecimento intelectual,
como forma de aperfeiçoamento do indivíduo e como ascensão econômico-social.
O sistema educacional passa por reformas, dando especial ênfase à leitura,
considerada como base para uma sociedade letrada, aos moldes europeus. Criou-se
um terreno fértil para o surgimento de um mercado leitor que justificasse a
importação de livros, primeiramente, seguida das traduções e adaptações de obras
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que, na Europa, faziam sucesso entre os leitores-mirins.
Assim, a literatura infantil e juvenil desse período expressava valores como
o individualismo e suas verdades absolutas, a obediência inquestionável aos
padrões consagrados pelo saber da autoridade (Igreja, governo, pai, marido,
patrão), moral dogmática e maniqueísta de caráter religioso, reverência ao passado
como modelo a ser seguido, racismo, racionalismo, a visão adultocêntrica, entre
outros. Compreendia-se que era preciso educar, disciplinar a criança e o jovem e
isso poderia ser feito através dos argumentos das histórias, os tipos de
personagem, a linguagem literária, etc. Desse modo, os personagens como modelo
de virtudes consagradas pela sociedade, a rigidez da conduta certa ou errada, a
exemplaridade, os ensinamentos, dominaram a literatura infantil e juvenil da
época. Entre os autores, destacam-se: Figueiredo Pimentel (1869-1914), no que se
refere à tradução de obras portuguesas e francesas como Contos da Carochinha,
de 1896; Alexina de Magalhães Pinto (1870-1921), que marca a importância do
folclore brasileiro resgatando histórias, brincadeiras infantis, cantigas de roda em
obras como As nossas Histórias, de 1907 e Olavo Bilac (1865-1918), poeta
preocupado em documentar a realidade brasileira e transmitir valores cívicos e
morais com obras como Contos Pátrios de 1894, Poesias infantis de 1904,
Através do Brasil de 1910, entre outras.
Até o aparecimento de A menina do Narizinho Arrebitado, escrito por
Monteiro Lobato em 1921, tudo o que se refere à literatura para crianças e jovens
permaneceu na mesma. Foi pelas mãos de Monteiro Lobato (1882-1948) que essa
literatura deu o salto qualitativo, abrindo caminho para que as inovações surgidas na
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literatura adulta com o Modernismo atingissem também a infantil. Em suas obras, o
autor traz para o centro do debate temas considerados, até então, inadequados para o
público infantil e juvenil. O seu Sítio do Picapau Amarelo, cenário principal de suas
narrativas, e seus personagens compõem um microcosmo de uma sociedade onde
prevalecem a paz, a sabedoria, a diversidade e a liberdade. Guerras, política,
ciência, petróleo são apresentados de maneira clara e consistente para o leitor, sem
pesar na leitura. A linguagem é marcada pelo coloquialismo, neologismo, humor e
por uma brasilidade originais. Como assinala Laura Sandroni (1987):
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Com Lobato, os pequenos leitores adquirem consciência crítica e conhecimento de
inúmeros problemas concretos do País e da humanidade em geral. Ele desmistifica
a moral tradicional e prega a verdade individual. Instaura, portanto, a liberdade.
Sem coleiras, pensando por si mesma, a criança vê, num mundo onde não há
limites entre realidade e fantasia, que ela pode ser agente de transformação. (idem,
ibidem, p.53).

Desiludido com os adultos, Monteiro Lobato investe no olhar da criança,
tratando-a com respeito e acreditando na sua sensibilidade e capacidade de
compreender e questionar o mundo da qual faz parte. A fantasia está presente e tornase mais acessível através do seu pó do pirlimpimpim ou o faz-de-conta, mas não de
forma alienante. O maravilhoso é apresentado como possível de ser vivido por
qualquer um e como parte do cotidiano, isto é, o real é penetrado pela magia. No Sítio
cabe de tudo: burro que fala, porco com título de Marquês, boneca de pano falante,
uma espiga de milho cientista, crianças, adultos. Os personagens viajam pelo
universo dos contos de fadas, seus personagens visitam o sítio, pode-se viajar até a
Lua e conhecer São Jorge, perder-se no labirinto do Minotauro entre outras aventuras.
O saber erudito de Dona Benta alia-se ao saber popular de Tia Nastácia e Tio
Barnabé. A literatura para crianças e jovens muda, então, a sua perspectiva, passando
de reprodutora de modelos para fonte de reflexão, crítica e questionamento.
A partir da década de 70, período pós-lobatiano, ocorreu a chamada
explosão da literatura infantil e juvenil brasileira conhecida pelo seu surto de
criatividade. Essa época foi apontada como um marco definitivo entre a antiga e a
nova visão de literatura destinada às crianças e aos jovens brasileiros. Com ela, as
palavras de ordem: experimentalismo com a linguagem e com a imagem, o
surgimento de uma literatura questionadora e inquietante que põe em xeque as
convenções, os valores da sociedade e o status quo. No rastro deixado pela
perseguição ideológica, fruto da ditadura militar brasileira, surgem nomes como
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Lygia Bojunga8, Ana Maria Machado9, Ruth Rocha10, Bartolomeu Campos de
Queirós11, entre outros tão conhecidos e consagrados hoje, que tiveram o seu
início naquela época estruturando uma literatura não comprometida com
moralismos, mas repleta de possibilidades a serem preenchidas pelo leitor.
Para que toda essa produção inovadora e essa explosão de criatividade
ocorresse, outros fatores, como a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) 2.024/1961, reformulada pela Lei 5692/1971 que exigia o ensino da
Língua Portuguesa através dos textos literários e a consequente expansão do
mercado literário, foram cruciais. No entanto, nada disso aconteceu de forma
imediata, isto é, nem todas as produções literárias estavam sintonizadas com as
exigências do momento.
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A partir desse momento, a ilustração começa a ganhar terreno e a imagem
passa a reivindicar o mesmo valor que o texto escrito. Nos anos 80, surgem os
livros de imagens, isto é, livros onde a narrativa, a efabulação, se dá através das
ilustrações e despontam ilustradores como Ângela Lago12, Eliardo França13,
Ziraldo14, Eva Furnari15, Rui de Oliveira16 entre outros ases da ilustração. A década
de 90 trouxe inovações no campo gráfico e editorial aumentando a qualidade do
livro, configurando-o como um todo, isto é, texto, ilustrações e projeto gráfico.
No entanto, o que essa nova literatura dedicada às crianças e jovens trazia
de novo? Bem, ela resgata a herança deixada por Lobato e, segundo Zilberman &
Lajolo (2006), faz da inversão de valores ideológicos seu compromisso com a
modernidade, comprometendo-se com valores menos tradicionais e mais

8

Premiada em 1982 com o prêmio Hans Christian Andersen pelo conjunto da obra, conta hoje
com vinte e duas obras, todas premiadas, entre elas: Os colegas, 1972; A casa da madrinha, 1978;
Tchau, 1984; Querida, 2009.
9
Atualmente, sua obra conta com mais de cem títulos. Em 2000, ganhou o prêmio Hans Christian
Andersen, considerado o prêmio Nobel da literatura infantil mundial. Responsável pelas primeiras
publicações para crianças na revista Recreio-SP/Editora Abril; História meio ao contrário, 1977; BentoQue-Bento-É-O-Frade, 1977; Menina bonita do laço de fita, 1986; Era uma vez um tirano, 1981.
10
Autora de aproximadamante 130 títulos quase todos premiados ou distinguidos pela crítica,
entre eles: Marcelo, marmelo, martelo, 1976; O reizinho mandão, 1978; Sapo vira rei vira sapo,
1982; Uma história de rabos presos, 1989.
11
Autor de 43 obras publicadas e premiadas, entre elas O peixe e o pássaro, 1974; Onde tem bruxa
tem fada, 1979; Indez, 1989; Por parte de pai, 1995; De não em não, 1998.
12
Sangue de barata, 1980; Outra vez, 1984; Cântico dos Cânticos, 1992; Cena de rua, 2004;
Marginal à esquerda, 2009.
13
O menino que voa, 1973; O rei de Quase-Tudo, 1974; Coleção Gato e Rato, 1978.
14
Flicts, 1969; O menino Maluquinho, 1980; Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, 1997.
15
Coleção Peixe Vivo, 1980; Trucks, 1991; Cocô de passarinho, 1998; Cacoete, 2005.
16
Manu, a menina que sabia ouvir, de Michael Ende, 1978; Uma ilha lá longe, de Cora Ronai,
1987; A Bela e a Fera, 1994; Cartas lunares, 2005; O vento, 2007; Romance sem palavras, 2007.
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libertadores. O lúdico, o humor, a presença do imaginário, a valorização do
folclore brasileiro, a linguagem inovadora e poética, presentes na obra lobatiana,
são trazidos de volta tematizando desde o folclore brasileiro até situaçõesproblema da realidade brasileira. Passando também pelas questões relativas às
relações humanas, consideradas tabus, como por exemplo, a morte e a separação.
Tudo isso tendo como prioridade o ponto de vista da criança.
Enveredando pela temática urbana, ressaltamos a presença de obras
importantes no que concerne à discussão de nosso tema. A primeira que
desencadeou a leva foi Rosa dos Ventos, de Odette de Barros Mott (1972). Em
seguida, vieram Lando das ruas, de Carlos Marigny (1975), Pivete, de Henry
Corrêa de Araújo (1977), A casa da madrinha, de Lygia Bojunga (1978), Os

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

meninos da rua da praia, de Sergio Caparelli (1979). Todos são exemplos de
narrativas que abordam a questão social marcada pela presença das temáticas do
abandono, da infância pobre e marginalizada.
Rosa dos ventos (MOTT, 1972) trouxe as temáticas do uso e tráfico de drogas,
o homossexualismo, o anseio de realização pessoal vividas pelos seus personagens,
rapazes e moças, moradores do subúrbio de uma cidade grande. A pobreza, o trabalho
e o estudo fazem parte desse contexto. Já Lando das ruas (MARIGNY, 1975), Pivete
(ARAÚJO, 1977) e Os meninos da rua da praia (CAPARELLI, 1979) têm em
comum seus personagens - crianças e adolescentes, a importância do grupo e trazem
para o centro da narrativa questões como a injustiça social, a infância sacrificada pela
miséria e os desvios de conduta provocados pela carência material e afetiva. Por sua
vez, a narrativa de Bojunga (1978) enfoca duros problemas de sobrevivência na
história de um garoto que vende coisas nas praias de uma grande cidade.
Aproximando o realismo cotidiano do maravilhoso, a autora conta a busca do garoto
pela casa da madrinha, lugar de refúgio e aconchego. Contemplando essa temática,
temos ainda o conto O bife e a pipoca (BOJUNGA, 1984), onde a autora conta uma
história vivida por dois garotos: Tuca, um menino morador de uma favela e
Guilherme, menino de classe média. O contraste e as semelhanças entre essas duas
infâncias são colocados e convidam o leitor à reflexão.
Outras obras ainda mais recentes abordam as temáticas da diferença social,
do abandono e do desamparo, revelando o desejo e a necessidade de autores
consagrados em expor os seus olhares sobre tais temas. Aproximando o leitor
dessas histórias e dando visibilidade às crianças e adolescentes em situação de
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risco social merecem ser citadas: De não em não, de Bartolomeu Campos de
Queirós (1998), Pivetim, de Délcio Teobaldo (2009), Marginal à esquerda, de
Ângela Lago (2009), dentre outras17.
O que está em jogo a partir desse momento não é tanto ‘o que’ se conta
através das narrativas, mas ‘como’ se conta. Coelho (2000) defende como
característica da contemporaneidade de uma literatura:
estimular a consciência crítica do leitor; levá-lo a desenvolver sua própria
expressividade verbal ou sua criatividade latente; dinamizar a sua capacidade de
observação e reflexão em face do mundo que o rodeia; e torná-lo consciente da
complexa realidade em transformação que é a sociedade, em que ele deve atuar
quando chegar a sua vez de participar ativamente do processo em curso. (idem,
ibidem, p.151).
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Essa síntese aponta diretamente para o que se entende por qualidade em
literatura e por o que, com Walter Benjamin, consideramos leitura como experiência,
seja direcionada à criança e ao jovem ou aos adultos, como falaremos a seguir.

4.1
Sobre a escolha dos livros
Por muito tempo, a literatura infantil e juvenil foi considerada como um
gênero menor, bem como o público para o qual ela se destinou. A palavra infantil
sugere de imediato algo pueril, ingênuo e ao pensarmos em literatura infantil vêm
à tona a idéia de livros coloridos, texto reduzido às frases pouco elaboradas,
histórias felizes destinadas ao prazer, ao aprendizado e ao entretenimento gratuito
dos pequenos leitores. De acordo com Sandroni (1987) “não existem diferenças,
do ponto de vista estético, entre a obra literária destinada a adultos e aquela escrita
para crianças” (idem, ibidem). Ao refletir sobre os livros direcionados à criança,
nos idos de 1924, Benjamin (2007) já considerava que “a criança exige do adulto
uma representação clara e compreensível, mas não ‘infantil’. Muito menos aquilo
que o adulto costuma considerar como tal” (idem, ibidem, p.55). Com o passar do
17

As temáticas da infância desamparada e do abandono, eixos desse trabalho, fizeram-se presentes
na literatura ao longo dos séculos haja visto os clássicos Joãozinho e Maria, dos irmãos Jacob e
Wilhelm Grimm e A pequena vendedora de fósforos, de Hans Christian Andersen, ambos do
século XIX. Citamos também os Meninos da rua Paulo, novela juvenil do húngaro Ferenc Molnár,
publicada pela primeira vez em 1906. No Brasil, destacamos a obra Capitães da areia do escritor
baiano Jorge Amado, publicada em 1937.
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tempo, acompanhamos a mudança de trajetória da literatura infantil e juvenil
juntamente com o novo olhar sobre a criança e o jovem.
Como toda arte, a literatura abre janelas para infinitas leituras de mundo,
rompendo fronteiras, questionando modelos, promovendo mudanças. A literatura
infantil, por iniciar o ser humano no mundo literário, precisa ser um instrumento
para a sensibilização da consciência, para a expansão do olhar, para a reflexão,
sem estar a serviço de qualquer interesse. Assim, mais do que qualquer outro
ganho, a leitura literária possibilita a entrada do sujeito na sociedade em que vive,
permitindo a sua atuação como cidadão. Segundo Marisa Lajolo (2006), a
literatura possibilita o caminho do sujeito do “mundo da leitura para a leitura do
mundo e vice-versa.” (idem, ibidem, p.8).
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Nesse caminho de mão dupla, o diálogo entre leitor e texto estimula o ser
em suas dimensões cognitiva, ética, estética, favorecendo a expressão de
sentimentos, pensamentos e do imaginário. Com Benjamin (1994) entendemos
que a leitura como experiência aponta para uma reflexão além-texto, isto é, o
leitor leva algo do vivido no momento da leitura para fora ou para depois daquele
momento sendo compartilhada na coletividade, no encontro consigo mesmo e
com os outros. E isso é possível através dos bons textos. A leitura pode levar o
leitor da informação imediata através da história à formação interior, a curto,
médio e longo prazo pela fruição de emoções e gradativa conscientização dos
valores ou desvalores que se defrontam no convívio social. Estamos com Ninfa
Parreiras (2009) quando diz que:
(...) não somos os mesmos depois de ler uma obra literária. A leitura nos afeta, nos
tira do lugar em que estávamos. (...) A literatura não é linear, nem objetiva, nem
tem data de vencimento; ela vai além do plano racional, está mais próxima do
plano dos afetos, da subjetividade. (idem, ibidem, p.24).

Quando pensamos em literatura de qualidade, incluímos necessariamente a
função metalingüística do texto e das imagens. A literatura é a expressão lírica de
um artista, traz um trabalho poético com a palavra, com as imagens, com as
figuras de linguagem. As palavras, as frases e orações têm um propósito ao serem
escolhidas e escritas pelo autor. Elas querem encantar, incomodar, provocar o
leitor. Há uma intenção de suscitar no leitor seus sentimentos, suas reflexões,
desacomodando-o, acrescentando algo ao seu olhar. Se antes, o texto literário

71
caminhava para uma verdade única, um único desfecho; agora o que se busca é a
pluralidade de verdades.
Dessa maneira não há como descolar o que chamamos de literatura do que
entendemos por qualidade, pois esta última é condição da literatura. É o trabalho
poético com as palavras e com as imagens que definem a qualidade literária ou,
nas palavras de Bartolomeu Campos de Queirós, consagrado escritor da literatura
infantil e juvenil, “se a escrita não permite vôos aos leitores ela não é literária.”
(QUEIRÓS, 2005, p.170).
Ademais, em se tratando de literatura destinada às crianças e aos jovens, o
livro passa a ser visto sob três aspectos: texto, ilustrações e projeto gráfico.
Falemos um pouco sobre a questão da ilustração. Ângela Lago, ilustradora de um
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dos livros analisados nesse trabalho, definiu o que é qualidade em ilustração: “É
um desenho inesperado, um achado poético.” (LAGO, 2008, p.173). O achado
poético e o inesperado remetem-nos a idéia de pluralidade, de subjetividade, de
múltiplas leituras, isso inclui o que foi dito por Queirós (2005) sobre os vôos
propiciados por um bom texto. Tal abertura de possibilidades oferece ao leitor um
convite para um retorno à narrativa, propiciando uma nova leitura.
Nesse sentido, a ilustração não pode ser legenda, tradução ou enfeite do
texto. Ao trazer outra linguagem para o texto expressa por imagens, amplia-o de
outra forma. Assim, como o texto pode encantar ou não, também as imagens
exercem um impacto sobre o leitor, podendo ser fascinantes, instigantes ou até
repulsivas. Benjamin (2007) já apontava para essa questão ao escrever sobre o
colorido das ilustrações:
(...) os livros infantis não servem para introduzir os seus leitores, de maneira
imediata, no mundo dos objetos, animais e seres humanos, para introduzi-los na
chamada vida. Só aos poucos o seu sentido vai se constituindo no exterior, e isso
apenas na medida em que se estabelece uma correspondência adequada com o seu
interior. A interioridade dessa contemplação reside na cor, e em seu meio
desenrola-se a vida sonhadora que as coisas levam no espírito das crianças. (idem,
ibidem, p.62)

Nesse sentido, uma ilustração de qualidade não reproduz as palavras do
escritor, mas as complementa indo além. Ela precisa estar em sintonia com o
texto, isto é, sendo a continuidade do caminho já trilhado pelo texto de acordo
com o ritmo, com os mesmos tons. As cores, as linhas, a luminosidade, o material
utilizado, os movimentos dos desenhos não são escolhidos e nem estão dispostos

72
de determinada forma à toa - existe a intenção do ilustrador em trazer a sua
leitura, incorporá-la ao texto, sendo um diferencial. Bem como o texto, as imagens
existem para conduzir o leitor a outras viagens, despertando o seu olhar, fazendoo experimentar novas sensações, inaugurando um ponto de vista ainda não
pensado, fugindo do óbvio, do esperado.
Quanto ao projeto gráfico, esse não se resume aos aspectos técnicos
necessários ao acabamento da obra como: tipos de letra, diagramação, distribuição
do texto, tipo de papel, paginação. O projeto gráfico precisa compor o livro,
apresentá-lo em consonância com o texto e as ilustrações. De acordo com
Parreiras (2009), ele “pode surpreender o leitor pela maneira como joga com o
texto, com as imagens, com o conteúdo, com a forma”. (idem, ibidem, p.53)
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Tendo em vista essa dimensão da literatura, em especial a literatura infantil
e juvenil, escolhemos para serem trabalhadas na pesquisa quatro obras que
abordam a temática da infância e do abandono. São elas:

 O Praça Quinze (1981) - Escrito e ilustrado pela carioca Paula
Saldanha. A história foi inspirada em uma reportagem realizada pela
própria autora, na época jornalista, com o menino Praça Quinze.

 Cena de rua (1994) - Livro de imagens da escritora e ilustradora
mineira Ângela Lago.

 O menino que não se chamava João e a menina que não se
chamava Maria: um conto de fadas brasileiro (1999) - Escrito pela
carioca Georgina da Costa Martins e ilustrado por Victor Tavares.

 Uólace e João Victor (2003) - Escrito pela carioca Rosa Amanda
Strausz e ilustrado por Pinky Wainer.
Cada uma dessas obras apresenta uma forma de narrativa singular e em cada
uma delas o abandono é abordado sob diferentes perspectivas. A riqueza está nas
diferenças e na possibilidade de aproximação entre as crianças que vivem nas
histórias e as que habitam a realidade, como nos diz Lajolo (2001):
A criança que habita romances e poemas é parente muito próxima da criança que,
em “outdoors” vende sabonetes ou planos de saúde, da outra criança que é objeto
de recomendações da UNESCO e também daquela que inspira pedagogias e
puericulturas. (idem, ibidem, p.232)

Assim, também as crianças trazidas pela literatura variam quanto à idade, ao
motivo de sair de casa, suas condições de (sobre) vida na rua, sua história
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familiar, seu jeito de ser, viver e falar a própria condição de abandono. Algumas
como as de Georgina Martins (1999) trazem o sonho para dentro da narrativa, já o
menino de Cena de rua de Lago (1994), o Praça Quinze de Saldanha (1981) e o
Uólace de Strausz (2003) parecem ser o retrato de uma situação dramática.
Porém, em todas as narrativas, como nesta pesquisa, os pontos de vista são os das
crianças e dos adolescentes.
No encontro com a literatura, os homens têm a oportunidade de ampliar,
transformar ou enriquecer sua própria experiência de vida. A literatura apresentase não só como manifestação de cultura, mas também de ideologias e a leitura se
apresenta como uma maneira de se fazer pensar criticamente sobre diversas
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questões. Nesse sentido, estamos de acordo com Kramer (2003):
(...) com a literatura, o teatro, o cinema, a poesia, a música, as conquistas da mídia,
da informática e também com a escola podemos nos constituir como seres humanos
críticos, imbuídos de uma ética e de uma vontade de agir em prol da justiça, da
solidariedade e de um espírito de coletividade que teimo ainda em defender. (idem,
ibidem, p.25)

A literatura pode desempenhar um importante papel na formação do sujeito.
A literatura é prazer e sofrimento, liberdade e possibilidade de conhecer outros
mundos e também de penetrar de outra forma no próprio mundo e refletir sobre o
próprio lugar.
As crianças e jovens da Fundação São Martinho tiveram pouco contato com a
literatura e desconhecem as histórias escolhidas, uma vez que não são histórias
clássicas. Considerando a situação de abandono na qual se encontram tais crianças,
é possível pensar que suas histórias de vida se encontram também abandonadas ou
fragmentadas bem como as dos personagens das obras com as quais terão contato.
Pensando na literatura como formadora, a nossa questão gira em torno de como
essas crianças e adolescentes se expressam em relação a tais histórias.
4.2
As Rodas de leitura, uma opção metodológica
As crianças e adolescentes do projeto Ao Encontro dos Meninos e Meninas
em Situação de Rua constituem um público flutuante já que a Fundação não é um
abrigo e todos têm a liberdade de ir e vir. Dessa forma, a cada dia de atividade nas
rodas de leitura um grupo diferente foi formado, tanto em número de participantes
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quanto em relação à variação das idades. Apenas dois meninos foram exceções ao
longo da pesquisa, um de 12 anos e outro de 15, moradores da ocupação no
entorno da Fundação. Como eles freqüentam a escola na parte da tarde, pela
manhã participavam das atividades do Projeto, sendo presenças constantes em
todas as rodas e no dia-a-dia da instituição.
Reconheço que a presença dos meninos facilitou um pouco a minha
aproximação com os demais, pois, ainda que eu estivesse na instituição duas vezes
por semana, essas crianças e adolescentes não me reconheciam como uma
referência estável. Assim, quando os demais percebiam que esses dois me
conheciam e já tinham trabalhado comigo, a minha entrada com o grupo se
tornava um pouco mais tranqüila.
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A bagagem de leitura dos participantes das rodas e a sua familiaridade com
o objeto livro foram também aspectos observados. Compreendendo a escola como
o lugar privilegiado da leitura e da escrita, o fato de a maior parte dos
freqüentadores do Projeto não ter freqüentado a escola com regularidade foi
considerado relevante. Dos 22 participantes que se manifestaram com opiniões,
observações ou narrando sua história, metade freqüentou a escola até o quarto ano
do Ensino Fundamental, de forma intermitente apontando para um descompasso
entre idade e série. Quatro cursaram até o quinto ano. Dos sete restantes, dois são
analfabetos, dois cursaram até o sexto ano, um fez o sétimo ano e dois cursaram
até o oitavo ano, sempre de maneira interrompida. De modo algum tais fatores
foram vistos como um problema na pesquisa, mas coube ao pesquisador a
flexibilidade de avaliar constantemente o rumo das atividades e fazer alterações na
estratégia escolhida, caso fosse necessário.
A pesquisa esteve direcionada para a investigação sobre o impacto das obras
da literatura infantil cuja temática envolve a infância abandonada e também a
possibilidade dessa leitura abrir caminho para que o sujeito se aproprie da própria
história. Como Benjamin (1994), estamos em busca dos fragmentos, queremos
ouvir os ruídos, as vozes emudecidas pelo atropelo da história: o que falam esses
meninos e meninas sobre as narrativas escolhidas?
Assim, as atividades de rodas de leitura foram uma opção metodológica que
contemplou o diálogo e a interação crianças - pesquisador e também funcionou
como disparadora de todo o processo. Na leitura, nas discussões levantadas, nas
narrativas ouvidas, a possibilidade de trocar experiências e a construção de um novo
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texto, coletivo. Bem como Ritti (2010, em Adolescentes de periferia subjetividades
construídas entre o poder e a violência, entendo também que a roda de leitura “no
seu próprio movimento já é a resposta a várias questões e o suscitar de outras tantas;
é a voz do campo se fazendo presente.” (idem, ibidem, p.18).
Entendendo essa interação como primordial para a nossa pesquisa, temos
afinidade com Mikhail Bakhtin, lingüista e filósofo da linguagem, quando
apresenta como princípios de seu pensamento a alteridade e a dialogia. O
princípio da alteridade pressupõe o outro como existente e reconhecido pelo “eu”
como outro não-eu. Desse modo, as crianças e adolescentes dessa pesquisa são
esse outro e eu o sou em relação a elas. Por dialogia, compreende-se essa relação
que se estabelece entre o eu e o outro, ou seja, entre mim, pesquisadora, e eles,
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sujeitos da pesquisa bem como entre eles.
Dessa forma, podemos pensar que nos constituímos enquanto sujeitos pelo
olhar do outro. O outro possui uma abrangência do olhar sobre esse “eu” que ele
não possui. Nesse sentido, Bakhtin (2003) trará a idéia de excedente de visão,
como algo que observo sobre o outro, mas que ele próprio não consegue ver:
Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos
horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em
qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em
relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de
mim, não pode ver (...). (idem, ibidem, p.21).

Com base nesse excedente de visão, são realizadas as análises a partir dos
discursos das crianças e adolescentes sobre as histórias ouvidas. Nesse sentido,
uma vez em que pesquisador e pesquisado estão implicados no processo da
pesquisa, cada qual com suas histórias de vida e, portanto, suas leituras de mundo,
consideramos que a neutralidade do pesquisador é uma ilusão, como afirma
Marília Amorim (2003) quando diz que entre o discurso do pesquisador e o do
pesquisado existe uma vasta gama de significados e portanto, é preciso que se
trabalhe a opacidade de tais discursos, o que não quer dizer que se abra mão da
teoria e da busca da objetividade.
Essa dinâmica das rodas remete-nos a importância do pesquisador em
“estranhar o familiar”, como assinala Gilberto Velho (2003):
As possibilidades desse empreendimento [estranhar o familiar] ser bem sucedido
dependem, sem dúvida, das peculiaridades das próprias trajetórias dos
pesquisadores, que poderão estar inclinados ou aptos a trabalhar com maior ou
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menor grau de proximidade de seu objeto. Logo, para variar, não há fórmulas nem
receitas, e sim tentativas de armar estratégias e planos de investigação que evitem
esquematismos empobrecedores. Assim, cada pesquisador deve buscar suas trilhas
próprias a partir do repertório de mapas possíveis. (idem, ibidem, p.18).

Tendo em vista esse aspecto apontado por Gilberto Velho (ibidem), o
período de pesquisa exploratória que precedeu as rodas de leitura foi importante.
Somente após esse período é que as rodas de leitura foram desenvolvidas.
As rodas de leitura foram incluídas na rotina do Projeto da instituição. Uma
das educadoras me orientou quanto ao melhor momento para realizar a leitura pela manhã - justificando que as crianças e os adolescentes se mostravam mais
tranqüilos e receptivos nesse horário, diferentemente do turno da tarde quando
eles chegavam à instituição mais agitados devido, segundo ela, ao uso de drogas
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ou confusões na rua. No entanto, houve vezes em que eles chegavam tão cansados
pela manhã por causa de noites mal dormidas ou por conta do recolhimento que
acabavam relaxando e dormindo ao ouvir as histórias.
Após a chegada dos meninos e meninas à instituição era freqüente o jogo de
futebol no campinho. Enquanto alguns jogavam, outros tomavam banho e depois
que todos já tinham se lavado era servido o café da manhã. Nesse momento, o
educador presente explicava a programação do dia. A roda de história nem sempre
era bem recebida pelos meninos que queriam continuar jogando bola após o café.
Inicialmente, eles se mostravam contrariados e reclamavam bastante. Apesar da
relutância, acabavam se sentando nas cadeiras em volta da mesa e aguardavam a
atividade. Então, eu começava a me apresentar e a explicar brevemente a pesquisa.
Mesmo perguntando a eles se queriam fazer alguma pergunta sobre a condução da
roda, nunca houve nenhum tipo de questionamento a não ser em uma única vez: um
dos meninos vê o MP318 e quer mexer. Peço a ele que não mexa e explico que está
gravando. Então, ele repete com uma entonação desconfiada: “Não mexe, não. Tá
gravando!” Ele contrai o rosto, franzindo a testa e mostrando-se desconfortável com
a gravação. Explico novamente a função da gravação. Apesar de não parecer
convencido, permaneceu na roda e ouviu a história. Alguns se mostraram inquietos
e apressados, pois queriam jogar bola e tentaram encurtar a conversa inicial. Mas
tão logo a leitura começava, todos se mostravam envolvidos.

18

Aparelho utilizado para gravação.
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Em todas as rodas contei com a presença de pelo menos um (a) educador
(a), que me apresentava para o grupo e também participava como ouvinte. Em
cada uma delas, os participantes ouviram uma das histórias selecionadas por mim.
Entendendo a roda como um espaço para ressonâncias, a leitura foi seguida de
uma discussão sobre a temática trazida pelo livro onde os participantes tiveram a
oportunidade de expor a sua opinião sobre a história, falar sobre o que os
sensibilizaram, se houve algum tipo de identificação com a história, entre outros
assuntos. Ao final, eles foram convidados a comentar, escrever e/ou desenhar suas
impressões e opiniões a respeito da história ouvida.
A princípio, foi planejada uma única roda de leitura de cada história,
contabilizando quatro rodas de leitura no total. À medida que a pesquisa foi se
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desenvolvendo, percebi a necessidade de fazer uma segunda rodada de leituras a
fim de favorecer e escutar mais falas dos meninos e meninas, pois nem sempre
houve uma participação efetiva de todos, conforme indicam as tabelas abaixo:

TABELA 1: Primeira rodada das Rodas de leitura.
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TABELA 2: Segunda rodada das Rodas de leitura.

Entre uma rodada de leitura e outra, continuei freqüentando a instituição e
participando das oficinas de música, letramento e arte-educação e também de
atividades em geral. Houve dias em que os educadores me convidaram para contar
história. Assim, entre outros livros, li também alguns que não estavam ligados
diretamente a pesquisa tais como: Um garoto chamado Rorbeto, de Gabriel O
pensador (2005), Strega Nona, a avó feiticeira, de Tomie de Paola (1997), João e
Maria, dos irmãos Grimm (2004), Marcelo marmelo martelo, de Ruth Rocha (1999).
Ao final da pesquisa foram realizadas duas rodas de leitura de cada história,
totalizando oito rodas. Cada uma delas teve duração aproximada de cinqüenta
minutos, compreendendo a leitura da história, o momento de conversa/troca de

79
ideias sobre a mesma e o registro que ocorreu sob a forma de desenho, escrita ou
gravação, dependendo da disponibilidade dos participantes.
Quatro aspectos foram relevantes em relação à dinâmica das rodas:
1)

Como o público é flutuante, em todas as rodas houve um momento

prévio para apresentações pessoais (minha e dos participantes) e para
esclarecimento do trabalho. Na roda, digo: “Sou Carla. Estou aqui na São
Martinho fazendo uma pesquisa que envolve duas paixões: histórias e o
trabalho com crianças e adolescentes. Para essa pesquisa, eu escolhi quatro
histórias para contar (uma a cada dia) e eu gostaria que vocês ouvissem com
atenção para que depois a gente possa conversar um pouco sobre elas e
também fazer uma atividade”.
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2) Todas as rodas foram gravadas em MP3, com a prévia explicação e
autorização verbal dos participantes com a finalidade de mantermos na
escrita da dissertação a fidelidade ao relato dos mesmos.
3) Embora tenham sido planejadas propostas de registro das impressões
dos participantes sobre cada história, tais como desenho e escrita, foram
respeitadas as diferenças em relação às preferências de registro de cada um
bem como a sua recusa em relação ao mesmo.
4) Contemplando a questão relativa ao tempo de duração da roda, outro
critério para a escolha dos livros foi o volume de leitura. O livro Uólace e João
Victor, de Rosa Amanda Strausz (2003) sofreu uma adaptação no que se refere
ao número de páginas, isto é, foram suprimidos alguns capítulos da narrativa.
Tal adaptação não prejudicou a compreensão geral da história, devido à própria
estrutura da narrativa, como veremos a seguir com mais detalhes.
Para uma maior compreensão, seguem abaixo as sinopses dos livros
selecionados e as dinâmicas das rodas de leitura:

4.2.1
O menino que não se chamava João e a menina que não se chamava
Maria: um conto de fadas brasileiro
O livro O menino que não se chamava João e a menina que não se chamava
Maria - um conto de fadas brasileiro foi escrito por Georgina da Costa Martins e
ilustrado por Victor Tavares, no ano de 1999.
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Trata-se de uma releitura do conto clássico Joãozinho e Maria, compilado
pelos Irmãos Grimm (2004). A história traz um menino que não se chamava João e
uma menina que não se chamava Maria, moradores de uma grande cidade que são
expulsos de sua casa por um “monstro-padrasto”, sob a indiferença de sua mãe. Elas
saem de casa, às pressas, levando consigo sua irmã ainda bebê, passando nas ruas
por diversas situações difíceis. Tais situações são permeadas pelos elementos do
maravilhoso, dando à narrativa a característica de um conto de fadas.

4.2.1.1
Dinâmica da roda
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1º momento:



Apresentação da pesquisa/pesquisadora



Apresentação do livro



Apresentação da autora e do ilustrador



Leitura da história: O menino que não se chamava João e a menina que
não se chamava Maria- um conto de fadas brasileiro



Troca de ideias: perguntas gerais sobre a história em si (visando a
compreensão geral); perguntas opinativas sobre a história: Você já tinha
ouvido uma história assim? O que você sentiu/ percebeu ao ouvir a
história? O que mais chamou a sua atenção? O que achou da história?
Qual a parte que mais gostou e por quê? Teve alguma parte que não tenha
gostado e por quê?
Tais perguntas podem fazer a ligação entre a literatura e as suas próprias

narrativas e também podem ser mais específicas quanto à questão do impacto de
tais histórias sobre os leitores.

2º momento:



Atividade: (Visando uma perspectiva de futuro/ de esperança/ de sonho):

 O menino que não se chamava João e a menina que não se chamava Maria
tinham o sonho de encontrar uma casa de doces, pois pensavam que assim
a sua vida melhoraria. E você tem um sonho? Qual é o seu sonho na vida?



Registro: Desenho e gravação
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4.2.2
Cena de rua
O livro de imagens Cena de Rua de Ângela Lago foi lançado em 1994, pela
editora RHJ. Através das imagens e do colorido fortes e impactantes, a autora narra
uma história do cotidiano da cidade grande: um menino que tenta ganhar a vida
vendendo frutas no meio do caótico trânsito da cidade. Lago (1994) traz para dentro
da narrativa a rua e alguns de seus personagens: um menino vendedor de frutas,
motoristas nervosos, pessoas amedrontadas. No (des)encontro entre eles, a história
se constrói e chama o leitor a olhar para essa cena tão rotineira de outras formas.
O livro recebeu diversos prêmios no Brasil e no mundo19. Aqui no Brasil ele
inspirou a criação de um outro texto intitulado Rap rua, de Douglas Silva Lima
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(2005), menino baiano de Entre Rios que foi um dos finalistas do Primeiro
Concurso Cena de rua, da Secretaria de Educação da Bahia. Baseado no livro de
Lago (1994), ele criou uma narrativa em ritmo de rap, ritmo das ruas, falando das
mazelas sociais que conhece. Emocionada com o seu trabalho, a autora convidouo para fazer o livro Rap rua que foi publicado pela editora RHJ no ano de 2005.

4.2.2.1
Dinâmica da Roda
1º momento:

 Apresentação da pesquisa/pesquisadora
 Apresentação da proposta do livro Cena de rua: “Este é um livro onde a
história é contada só com imagens, uma seguida da outra. Não há texto
algum. É importante vocês ficarem atentos a tudo, a cada detalhe.”

 Apresentação da autora e ilustradora
 Leitura da história: Nessa leitura, o livro foi folheado lentamente de modo
que todos os participantes conseguissem ler e apreciar as imagens.

19

Cena de rua recebeu importantes prêmios nacionais: o Jabuti, o da Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Nos Estados
Unidos, o livro foi selecionado e publicado em uma coletânea pela Abrams Press, de Nova York,
sendo classificado entre os quinze melhores livros de imagem do mundo.
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 Perguntas gerais sobre a história em si (contextualização) O que achou da
história? Qual a parte que mais gostou e por quê? Teve alguma parte que
não tenha gostado e por quê?

 Pergunta: Vocês repararam como inicia a história e como finaliza a
história? O que vocês têm a dizer sobre isso? Por que vocês acham que a
autora escolheu terminar assim?
2º momento:

 Atividade: Visando o presente – Realizada através de uma conversa onde
são feitos alguns questionamentos. Por exemplo: Na sua opinião, qual é a
cena mais importante? O que foi mais marcante da história? Por quê? Ela
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tem algo a ver com a sua história? O quê?

 Registro: Atividade com desenho e gravação.
 Atividade: Visando o futuro – Também é realizada através de uma
conversa onde são feitos questionamentos como, por exemplo: Se você
fosse terminar essa história, como seria a última cena? Por quê?

4.2.3
Uólace e João Victor
Publicado em 2003 pela editora Objetiva, o livro Uólace e João Victor foi
escrito pela carioca Rosa Amanda Strausz e ilustrado por Pinky Wainer.
A história conta sobre o cotidiano de dois meninos da cidade do Rio de
Janeiro que vivem em realidades completamente diferentes e se cruzam pelas ruas
da cidade. João Victor é um menino de classe média, filho único de um casamento
desfeito. Uólace é um menino que vive na rua, filho de uma mãe alcoólatra. Nos
encontros entre os personagens, o leitor conhece as duas versões da mesma
história e pode identificar as semelhanças e as diferenças entre eles.

4.2.3.1
Dinâmica da Roda
1º momento:

 Apresentação da pesquisa/pesquisadora
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 Apresentação da estrutura da narrativa: “Essa história conta sobre dois
meninos com vidas bem diferentes que se cruzam e se esbarram pelas ruas
da cidade grande. A cada capítulo temos a versão de cada um deles sobre a
história; por isso temos dois capítulos um, dois capítulos dois e assim,
sucessivamente. Como o nosso tempo é curto, eu reduzi a história, pulando
alguns capítulos”.

 Apresentação da autora e da ilustradora.
 Leitura da história: Uólace e João Victor.
 Conversa sobre a mesma – São realizadas perguntas gerais sobre a história
em si (contextualização): O que achou da história? Qual a parte que mais
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gostou e por quê? Teve alguma parte que não tenha gostado e por quê?

2º momento:

 Atividade: Realizada através de uma conversa onde são feitos alguns
questionamentos. Por exemplo: Se você fosse um desses personagens, qual
você seria? Por quê? Como você acha que o outro perceberia você?

 Registro: gravação

4.2.4
O Praça Quinze
Escrito em 1981, o livro O Praça Quinze traz texto e ilustração de Paula
Saldanha e foi inspirado em uma reportagem realizada pela própria autora,
jornalista, com o menino Praça Quinze.
O livro traz a história de um menino nascido em Paquetá. Ele leva uma vida
simples com sua mãe. Tudo muda com o nascimento do irmão menor, pois a mãe
precisa trabalhar na casa de uma família que não o aceita: o patrão permite que
apenas o irmão menor fique junto da mãe. Então, ele foi levado para um internato
no Rio de Janeiro do qual fugiu inúmeras vezes por preferir a sua liberdade. Com
o passar do tempo, o menino ganha as ruas. Ele passa a ser conhecido como
“Praça Quinze”, tamanha é a sua intimidade com o local e a distância cada vez
maior de sua mãe e de seu irmão.
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4.2.4.1
Dinâmica da Roda
1º momento:

 Apresentação da pesquisa/pesquisadora
 Apresentação do livro: “A história desse livro é uma mistura de realidade e
ficção.” (Apresentação de Paula Saldanha)

 Apresentação da autora e da ilustradora
 Leitura da história: O Praça Quinze
 Conversa sobre a mesma: Perguntas gerais sobre a história em si
(contextualização); o que achou da história? Qual a parte que mais gostou
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e por quê? Teve alguma parte que não tenha gostado e por quê?

2º momento:

 Atividade: Realizada através de uma conversa onde são feitos alguns
questionamentos, tais como: Essa história conta parte da vida de um
menino. O que vc pensa, o que você sentiu sobre essa história do Praça
Quinze?



Se você contasse a sua história num livro, como ela seria?

 Registro: gravação
Tendo em vista a pouca intimidade com o objeto livro e também o tempo
restrito para a realização da oficina, julgamos necessário fazer algumas
apresentações breves sobre os livros, de modo a otimizar o tempo e garantir ao
máximo a compreensão das histórias. O objetivo é saber o que essas crianças
falam sobre as histórias oferecidas, histórias essas que tentam narrar sobre a rua,
sobre o abandono, sobre meninos e meninas desamparados; qual o impacto que
tais histórias provocam nelas. Portanto, as explicações prévias foram as mínimas
possíveis e procuraram não interferir no modo como esses meninos e meninas
interagem com as histórias ouvidas e se expressam sobre as mesmas.
Algumas propostas buscam sob a forma de “por quê” uma justificativa para
a resposta dada. É importante ressaltar que ao pensar sobre o porquê das respostas
cada um entrará em contato com os seus próprios conteúdos, sua própria história e
poderá esclarecer suas respostas e não apenas dar uma resposta automática.
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4.3
Desdobrando as histórias: infâncias na ficção e na vida
Cada uma das histórias escolhidas trouxe a tentativa de cada autora e
ilustrador(a) em narrar, de dizer a infância em situação de risco. Cada uma das
leituras realizadas por mim foi também uma tentativa de expressar algo sobre essa
situação, visto que foi o meu olhar sobre as histórias contadas que me
impulsionou a contá-las para crianças e jovens que vivem em suas vidas situações
semelhantes (ou não) às dos personagens dessas histórias. Foi com esse olhar
sobre as narrativas que fui para o campo.
Por sua vez, a possibilidade do diálogo entre os participantes das rodas com
os livros e a troca de histórias, idéias e opiniões entre eles proporcionaram, muitas
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vezes, a mudança do meu olhar sobre a história e momentos reveladores.
Nesta seção, teceremos os fios das infâncias na ficção e na vida. Fios de
coloridos e brilhos distintos e que a cada combinação compõem a trama de um
único tecido. Apresentarei a leitura literária de cada livro seguida da dinâmica
ocorrida nas rodas, isto é, a leitura das histórias e o diálogo entre os participantes
das rodas e as histórias ouvidas.

4.3.1
O menino que não se chamava João e a menina que não se chamava
Maria: um conto de fadas brasileiro
Mas no sonho da gente tudo pode acontecer. Outro dia eu sonhei que a mãe me
dava um monte de beijos e me botava para dormir (...) sonhei também que lá em
casa tinha um monte de comida- só coisa gostosa.
(MARTINS, 1999, p, 11)

Em seu primeiro livro, O menino que não se chamava João e a menina que
não se chamava Maria: um conto de fadas brasileiro, Georgina Martins (1999)20
traz o sonho para dentro de uma realidade dura e cruel.
Ilustrado por Victor Tavares a história é uma releitura do conto Joãozinho e
Maria, compilado pelos Irmãos Grimm (2004). No livro de Martins (1999), a
realidade de uma infância pobre e sofrida é amenizada pela presença do
maravilhoso nas figuras de uma casa de doces, de uma fada e de um livro mágico.
20

De 1999 para cá, a autora publicou mais de dez títulos por diversas editoras, alguns deles
premiados. Neles, aborda temas relacionados aos universos infantil e juvenil que suscitam
questões sobre as diferenças sociais, raciais, existenciais e outras.
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A crença dos personagens nesse maravilhoso marcam a presença do olhar infantil,
ainda que diante de tanto sofrimento. Essa é uma das características da infância
explorada pela autora: a de transitar entre realidade e fantasia sem cerimônias,
trazendo a idéia de que determinadas características inerentes à criança
independem do seu contexto.
O conto dos Grimm (2004) começa de modo realista. Diante de uma
situação de extrema pobreza, os pais de Joãozinho e Maria decidem abandoná-los
a sua própria sorte numa floresta. Essa prática foi comum na Idade Média e
também em épocas anteriores. Séculos mais tarde, a história contada por Georgina
Martins (1999) começa também do mesmo modo. Desta vez, duas crianças, um
menino que não se chamava João e uma menina que não se chamava Maria,
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moradoras de uma grande cidade são expulsas de casa por um monstro, sob a
indiferença de sua mãe. Elas saem de lá às pressas levando consigo Nininha, sua
irmã ainda bebê.
A ilustração de Victor Tavares oferece outras informações sobre os
personagens. O colorido marrom escuro da pele das crianças e o lugar onde
moram, uma casa no alto do morro, são trazidos pelo ilustrador. No rosto, a
expressão de medo. Medo daquela situação e do caminho ainda incerto.
No conto dos irmãos Grimm (2004), as crianças deixadas na floresta tentam
desesperadamente voltar para a sua casa, lugar que lhes parecia protegido.
Entretanto, as crianças de Martins (1999) tomam uma decisão contrária: fogem
em busca de um outro lugar, uma casa de doces, como aquela encontrada pelas
crianças dos Grimm (2004). Em sua aventura à procura da tão sonhada casa, o
menino que não se chamava João e a menina que não se chamava Maria, passam
por diversas situações difíceis e, muitas vezes, cruéis: a falta de comida, a
necessidade de dormir nas ruas, a doença e a morte da irmãzinha. Tais situações,
tão presentes nas vidas de grande parte das pessoas nos dias de hoje, são
permeadas pelos elementos do maravilhoso, dando à narrativa a característica de
um conto de fadas.
Segundo o teórico russo Vladimir Propp (2002), os contos maravilhosos e
os contos de fadas apresentam uma estrutura narrativa comum com cinco
invariantes: a aspiração ou desígnio, que leva o herói à ação; a viagem em busca
da realização desse desígnio; os obstáculos ou desafios que o herói precisa
transpor; o auxílio do elemento mágico na empreitada do herói e finalmente, a
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conquista do objetivo. Essas invariantes são encontradas ao longo de toda
narrativa em questão, conferindo-lhe o caráter de conto de fadas. É importante
lembrar que devido a sua natureza esses contos encontram-se intimamente ligados
à existência humana, sendo considerados estruturantes na formação do sujeito.
Benjamin (2007) ressalta a ligação entre a criança e o conto de fadas ao observar a
facilidade que ela tem de lidar com o conteúdo desses contos: “Ela constrói o seu
mundo com os motivos do conto maravilhoso, ou pelo menos estabelece vínculos
entre os elementos do seu mundo.” (idem, ibidem, p.58).
Como no conto dos Grimm (2004), em que a realidade da época é exposta
através da situação de fome e conseqüente abandono dos filhos na floresta, a
história trazida por Martins (1999) revela um retrato triste do tratamento dado à
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infância nos tempos atuais. A realidade das crianças brasileiras pobres dos
grandes centros é permeada pela violência física e moral, pelo abandono da
família e do Estado. Essa intertextualidade, característica das narrativas
contemporâneas, estende-se também ao conto A pequena vendedora de fósforos,
de Andersen (1997). Nininha, uma das crianças da história, bem como a menina
dos fósforos é salva do sofrimento através da morte, representada pela fada e no
conto de Andersen (ibidem), a menina é levada pela alma da avó.
Apesar de tantos séculos se passarem, parece que ainda nos dias de hoje a
conscientização da particularidade infantil levantada por Ariès (1981), continua
frágil. Atualmente, crianças tais como os personagens de Martins (1999) são
incluídas precocemente na vida adulta e têm de enfrentar situações as quais não
estão preparadas para suportar, tais como a violência e o desamparo, entre outras.
A situação de abandono pode ser notada logo no título do livro: o não se
chamar João e o não se chamar Maria indica um estado de abandono.
Considerando que o nome caracteriza, dá forma e sentido à coisa, delimitando a
sua existência, o não chamar, o não ser nomeado aponta para uma ausência de
sujeito. O não ter nome também sinaliza a falta de identidade e de reconhecimento
social, uma espécie de indigência.
É possível pensar que esse menino que não se chama João e essa menina
que não se chama Maria podem ter qualquer nome, ser quaisquer pessoas, como
milhares que circulam pelas nossas ruas, o que aponta para uma indiferenciação.
Ser qualquer um ou não ser ninguém, remete-nos à idéia de ausência. Ausência de
olhar, ausência de desejo, o ser que fica à margem, no desamparo. A partir do
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momento em que as crianças decidem ir à busca da casa de doces, elas passam a
se chamar João e Maria. São elas que se nomeiam e, assim, começam a escrever a
sua própria história. A história é narrada primordialmente através dos diálogos
entre os personagens, prevalecendo assim a voz e a leitura de mundo da criança.
A história se inicia com o narrador em primeira pessoa familiarizando o
leitor com o conto clássico dos Grimm (2004) e colocando o mesmo dentro dessa
nova história:
Era uma vez um menino que não se chamava João e uma menina que não se
chamava Maria, mas que, mesmo assim, tiveram de sair de casa como aqueles dois
daquela outra história (lembra?). O menino que não se chamava João queria
encontrar a tal casa (aquela feita de doces!), mas a menina que não se chamava
Maria não acreditava que ela existisse. (MARTINS, 1999, p.4 - grifos meus)21.
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Como em todo conto de fadas, partimos de um conflito inicial: a expulsão
das crianças de casa por um monstro. Como todo monstro que se preze esse
também amedrontava e era violento. Além disso, o tal monstro foi trazido para
casa pela própria mãe das crianças, o que aumenta o seu poder – era o monstropadrasto.
As crianças querem acreditar na existência de uma outra vida que,
simbolizada pela casa de doces, é um sonho. Afinal, qualquer criança pode
sonhar. Entretanto, como muitas crianças que vemos nas ruas, crianças que
sonham, eles têm sua infância roubada. Não existe casa, não existe colo e ainda é
necessário assumir os papéis de pai e mãe de Nininha, sua irmãzinha. Acabam
dormindo na rua e o menino demonstra a sua familiaridade com a situação quando
acalma a irmã dizendo que já teve que dormir ali várias vezes. A necessidade de
dormir na rua e o trabalho infantil são abordados pela autora através da conversa
das crianças:
 João, quantas vezes você já dormiu na rua?
 Um monte de vezes. Quando você ia morar com a vó, sempre que a mãe trazia
um monstro pra casa eu tinha que dormir na rua.
 Por que você não ia morar com a vó também?
A mãe não deixava, ela queria que eu ajudasse nas despesas. Agora, deita, Maria,
já tá muito tarde. (MARTINS, 1999, p.6).

Esse diálogo e muitos outros ao longo da narrativa são marcados pela
linguagem coloquial e expressam a realidade na qual essas crianças vivem. Assim,
21

Foram mantidas as formas prá, ta, entre outras usadas pela autora.
Na ausência de paginação, adotamos a numeração das páginas a partir da folha de rosto.
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o leitor é convidado a testemunhar tais conversas e, estando mais próximo, pode
perceber as angústias e sonhos desses personagens. Ampliando essa idéia trazemos
o pensamento de Benjamin (1994) sobre a relação entre ouvinte e narrador na qual
“o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a
relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência de seus ouvintes”
(idem, ibidem, p.201). Tal relação é mantida pelo interesse em conservar o que foi
narrado e ressalta a função da memória nessa situação.
A fantasia invade a realidade dos irmãos. A figura do monstro, bem como a
de um lobo que surge em outro diálogo entre as crianças, representam as ameaças
sofridas por elas na jornada em busca do seu objetivo: a sonhada casa de doces.
Esse sonho sempre é posto à prova ao longo da história. Não há uma concordância
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de sua existência entre os irmãos. Existe a necessidade da crença numa casa de
doces, que os move em direção à vida.
Em seguida, a menina olha para o céu e sente saudades da avó. Ela vê uma
estrela e pensa que tem uma fada dentro. As imagens da estrela e da fada são
elementos que transmitem segurança e alento para essas crianças, além de
despertar sentimentos como a esperança que impulsionam a busca do sonho.
No dia seguinte, as crianças acordam com o barulho do caminhão de lixo
que quase leva Nininha como se fosse um embrulho, situação infelizmente
presente nas manchetes de nossos jornais22.
Podemos entender essa imagem como a máxima do abandono, quando se
considera a criança como lixo.
A fome aperta e a existência da casa de doces é colocada à prova. Ao mesmo
tempo em que a fantasia pretende dar conta de tanto sofrimento, a realidade é
trazida para discussão como uma tentativa de amenizar uma futura frustração.
 E será que existe mesmo, João?
 Claro que existe, pôxa! Você não acredita em mim?
22

Em uma busca no site globo.com verificamos, entre os anos de 1997 e 2010, 234 notícias sobre
abandono de bebês (vivos e mortos) no lixo, como, por exemplo, as que seguem:
1. Bebê
é
encontrado
no
lixo
em
Manaus.
(Disponível
em:
<http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL170062-5598,00BEBE+E+ENCONTRADO+NO+LIXO+EM+MANAUS.html/> Acesso em: 05 nov.
2010).
2. Mulher joga filho pela lixeira após dar à luz em Jacarepaguá. (Disponível em:
<http://rjtv.globo.com/Jornalismo/RJTV/0,,MUL1441931-9101,00.html> Acesso em: 11
nov. 2010).
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 Acredito, mas você nunca viu essa casa. Como é que sabe que ela existe?
 Porque não é só o que a gente vê que existe, não. Tem um monte de coisas que
ninguém vê e que podem existir.
 Por exemplo?
 Onde o mundo acaba, por exemplo. Nunca ninguém foi lá, mas todo mundo sabe
que existe.
 Ah, bom! (MARTINS, 1999, p.9).

A fome da Nininha é dado de realidade que os traz de volta da fantasia. Não
lhes resta alternativa a não ser explicar a situação para aqueles que passam e
esperar auxílio. Ação sem sucesso. Algumas pessoas ouvem, mas nada fazem retrato da sociedade, na qual cada indivíduo se fecha no seu mundo e o outro
passa a ser coadjuvante, quando não invisível. A autora revela o cotidiano.
Apesar dos problemas, a menina que não se chamava Maria não deixa de
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sonhar: conta que teve um sonho, com casa de doces e príncipe encantado. Quando
o seu irmão diz que príncipes só se casam com princesas, ela responde “no sonho da
gente tudo pode acontecer” (MARTINS, 1999, p.11). Então, fala de um sonho
concreto, mas talvez distante como o do príncipe encantado: o de uma mãe que a
coloque para dormir, que lhe dê beijos e uma casa com comida. Ilustrando o texto,
Victor Tavares traz uma crítica: a bandeira do Brasil ao fundo e a imagem da
menina montada em um cavalo junto com o príncipe em primeiro plano.
À procura de comida para Nininha, João relata sua história para um senhor.
As informações que o leitor recebe sobre esse senhor vêm através da fala do
menino e é o olhar, o entendimento da criança sobre a situação que prevalece.
“Moço, será que o senhor podia me ajudar? (...) O senhor não tem dinheiro? Que
pena!” (idem, ibidem, p.12). O menino não demonstra revolta com a recusa da
ajuda ainda que os motivos da negação não correspondam às imagens do livro.
A ilustração amplia o texto e não permite que o leitor acredite naquele
senhor. Através dela, o homem parece um empresário com aplicações na Bolsa de
Valores. Está com a janela do carro aberta pela metade, onde o menino se apóia e
o observa assustado. Notas de dinheiro espalham-se pelo interior do carro onde há
champagne, computador, um cofre, um telefone especial. Sua expressão lembra a
de um monstro, mais do que um ser humano. Dentes à mostra, barriga imensa e
olheiras profundas. O número que aparece na sua calculadora é 666 - conhecido
popularmente como o número da besta. É o retrato do capitalista selvagem que
não parece se importar com a vida de mais ninguém a não ser a sua. Não tem
dinheiro? Não pode ajudar? As palavras perdem a força diante dessa imagem.
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As crianças seguem a sua procura e conseguem algum leite para Nininha com
uma mulher nas mesmas condições que eles. Novamente, a ilustração provoca o
leitor. A imagem dos dois irmãos ao lado de latas de lixo alimentando a menina com
um resto de leite contrasta com um menino comendo hambúrguer, batatas fritas,
bebendo um refrigerante e com um chapéu do Mickey na cabeça: é uma denúncia. O
modelo capitalista acirra as diferenças e a sociedade permite que isso aconteça.
O medo do sonho não se realizar é constante nas falas da menina. “João, a
casa feita de doces tem dono? E se a gente chegar lá e não deixarem a gente
entrar? E se já tiverem comido a casa toda?” (MARTINS, 1999, p.15).
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Sobre o sonho, o menino diz:
 Maria, a casa é mágica, não acaba nunca. Dizem que ela é muito bonita, toda
colorida: o chão é feito de confete, as paredes são de doce de leite e nas janelas tem
cortinas feitas de balas. O telhado é todinho de chocolate e as portas são de biscoito
de morango. Tem até uma chaminé feita de jujuba, toda colorida! Dentro da casa
tem sempre alguma coisa assando no forno: bolo, pão, biscoitos (...). (idem,
ibidem, p.16).

Apesar do leite, Nininha continua chorando e o seu estado piora. A
responsabilidade dos irmãos aumenta. Eles vão em busca de um Posto de Saúde. Ao
chegarem lá: fila para ser atendido e a dificuldade do médico em resolver o problema.
Não há medicamentos no Posto. Nininha fica sem assistência. A casa de doces ganha
mais uma função: a de realizar desejos. João resolve a situação dizendo que a casa
realiza todos os pedidos. Basta chegarem até lá e pedirem para a Nininha ficar boa.
Porém, eles não encontram a casa a tempo e Nininha morre nos braços de sua irmã.
Cansados e tristes, os irmãos adormecem. O sono vem para aliviar a dor da
perda. Assim, fogem da sua triste realidade e da sua impotência. Ao acordar, a
menina diz que teve outro sonho e nele uma fada dizia para colocarem Nininha na
pedra mais junto ao riacho, pois ela viraria estrela. O menino reluta, mas sua irmã o
convence. O maravilhoso, na figura da fada que transformará a Nininha numa estrela,
diminui a impotência diante da morte. Impotência elevada ao extremo por estarmos
falando de crianças que, exercendo a função dos adultos, cuidam de outras crianças:
O menino que não se chamava João e a menina que não se chamava Maria
seguiram em direção ao riacho e procuraram uma pedra bem bonita, onde deixaram
a Nininha. Maria chorava muito. João olhava os peixinhos, não queria chorar.
Afinal, Nininha ia virar uma estrela! Quando Valdinei morreu, ele também não
chorou. Na verdade, ele nem sentiu falta do irmão: Valdinei já não morava em casa
há muito tempo. Com a Nininha era diferente; ela iria fazer muita falta. (idem,
ibidem, p. 21)
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Novamente, a situação da desestruturação familiar é mostrada. Irmãos que
saem de casa e não voltam mais, perguntas que não puderam ser feitas, relações
que não puderam ser construídas.
O menino tenta consolar a irmã quando, finalmente, encontra a casa. “Era
uma visão encantadora aquela casinha toda colorida no meio da floresta.”
(MARTINS, 1999, p.22). As crianças ficam deslumbradas. A menina pensa na
irmãzinha e na mãe.
Dentro da casa não há bruxa, como no conto dos Grimm (2004), e sim um
livro enorme. As crianças não sabem ler, apenas observam as imagens. Ao ver
várias crianças no livro, a menina pensa que elas entraram lá, tornando-o mágico.
Então, elas decidem morar dentro do livro e fazem o pedido bem forte.
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Num último momento, antes de se transportarem para aquele mundo
perfeito onde não há fome, não há violência, nem sofrimentos, a menina pensa na
mãe, que também está sofrendo. Seu pensamento é interrompido pelo irmão, que
fala da sua mágoa em relação à mãe: “Ela (a mãe) não tá com o monstro? E depois
ela nem ligou quando a gente saiu de casa! Se ela quisesse era só não deixar ele
bater na gente”. (idem, ibidem, p.23).
A menina que não se chamava Maria parece entender mais os sentimentos da
mãe e insiste na sua lembrança. No entanto, o irmão assume a proteção e o comando.
Desta vez, são eles que abandonam a mãe. Os dois, então, desejam entrar no livro:
O menino que não se chamava João e a menina que não se chamava Maria
fecharam os olhos ao mesmo tempo e começaram a desejar... Desejaram com tanta
força que, de repente, foram diminuindo, diminuindo, diminuindo... Até que
ficaram invisíveis. Desapareceram! Junto com eles, desapareceu também a casa
feita de doces. Dizem por aí que eles foram morar no livro e viveram felizes para
sempre. Isso eu não sei não, mas ouvi dizer que, agora, a história começa igual
àquela outra: Era uma vez um menino que se chamava João e uma menina que se
chamava Maria (...). (idem, ibidem, p.24)

Com esse final, a autora convida o leitor a refletir sobre a questão. Assim como
o João e a Maria dos Grimm (2004) têm a sua história contextualizada, o menino que
não se chamava João e a menina que não se chamava Maria também a tem. Como as
crianças pobres que perambulam pelas ruas da cidade, elas também tiveram sua
infância ceifada pela violência, maus tratos, abandono da família e descaso do Estado
e todas as suas conseqüências. Encontram uma maneira de sobreviver agarrando-se a
um sonho, uma casa de doces que atende aos seus desejos.
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O desaparecimento do menino que não se chamava João e da menina que
não se chamava Maria evoca o desaparecimento de nossas crianças, daqueles que
não se chamam, que são anulados pela sociedade, daqueles que “não deixam
rastros”, segundo Benjamin (1994). É o desaparecimento pelo seu abandono e sua
possível morte. É o desaparecimento da infância como lugar do brincar, do
aprender, do ser cuidado.
O morar dentro do livro levanta a idéia da esperança de salvação na
literatura. Ler essa história para crianças, jovens e os adultos é revisitar uma
discussão antiga e atual - a da infância abandonada. É também abrir uma
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possibilidade de reinventá-la na vida real.

4.3.1.1
Nas rodas
Essa história inaugurou as oficinas de leitura. Tanto na primeira leitura
quanto na segunda, as rodas foram compostas por adolescentes na sua maioria,
todos meninos. Fiquei um pouco apreensiva com a história que seria contada, pois
pensei que o título pudesse remeter os grupos apenas ao universo infantil, no
sentido pejorativo do termo, visto que falava em conto de fada - gênero literário
geralmente direcionado às crianças. Pensei que isso dificultaria a adesão daqueles
adolescentes. Mesmo assim, decidi seguir em frente e acabei me surpreendendo,
pois nenhum comentário desse tipo foi feito.
Apresentei-me e perguntei se eles queriam se apresentar. Os meninos
falaram os seus nomes. Perguntei se eles queriam falar sobre si, de onde vinham e
a resposta veio de Ivo, de 17 anos: “se eu for contar de onde eu venho, vou passar
o resto do tempo todo aqui na São Martinho e não vai dar conta”. Alguns riem e
brincam por causa da resposta. No entanto, mais do que uma brincadeira a fala de
Ivo e a reação dos outros para mim foi um indício de que, apesar da pouca idade,
esses meninos já tinham muita história para contar.
Logo que iniciei a leitura, o silêncio se instalou, automaticamente. Olhos
vidrados nas ilustrações do livro, ouvidos atentos à leitura. A concentração e a
atenção foram aspectos marcantes. Poucos foram os comentários ao longo da
história. Cabe lembrar que na segunda roda, alguns dos participantes demonstraram
cansaço, abaixaram a cabeça e dormiram, o que não aconteceu na primeira roda.
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No começo da história, a autora faz uma referência ao conto clássico
Joãozinho e Maria, dos Grimm (2004) e eu pergunto se eles conhecem. Todos
respondem afirmativamente, embora não lembrem com muita clareza o enredo da
história: falam da bruxa e do abandono das crianças apenas. A casa de doces, não
foi citada. A narrativa nos leva à expulsão de três irmãos de sua casa por causa de
um monstro. Iniciamos uma reflexão:
Eu: “Que monstro poderia ser esse?” - pergunto. Ninguém fica na dúvida e
respondem que é o pai ou o padrasto.
Almir, de 17 anos, comentou: “Já tive vários padrastos e alguns eram assim.
Quando tinha alguma briga, eu partia para cima dele”.

No desenrolar da história, duas passagens chamam a atenção do grupo em
particular: a situação em que os irmãos buscam ajuda de um senhor que está
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dentro de um carro e a morte da irmã menor. Na primeira situação, a autora e,
principalmente, o ilustrador levam o leitor a crer que o senhor em questão tem
muito dinheiro e poderia sim ajudar as crianças. A imagem traz a figura de um
homem barrigudo, dentro de um carro luxuoso com televisão e rodeado de notas
de dinheiro. Portanto, entende-se que dinheiro não falta para ajudar, porém, ele se
mostra indiferente aos pedidos do menino. É nesse ponto da história que ouvimos
os seguintes comentários: “Cheio de dinheiro. Dinheiro até espalhado pelo chão e
diz que não tem.” Diante dessa imagem, a expressão no rosto do menino foi de
incredulidade e desaprovação.
A morte de Nininha foi a parte que mais gerou discussão e comentários,
mobilizando os meninos. Nininha morre nos braços da irmã, depois de
incansáveis tentativas das crianças em salvá-la. Em sonho, a irmã recebe a visita
de uma fada que lhe diz que a irmãzinha precisa ser deixada numa pedra para que
virasse uma estrela, o que eles fazem. Após a leitura desse trecho, Almir falou:
“Meu irmão também virou uma estrela”.
No final da história, outros meninos como André, de 11 anos, Nilton e Ivo,
ambos de 17 anos, mostraram-se extremamente inconformados e perplexos com a
situação. O diálogo inicia:
Ivo (repetiu incansavelmente): “Nininha morreu! Nininha morreu!”.
André: “Casa de doce??? Como pode deixar a irmã morrer para ir encontrar uma
casa de doce?” (De acordo com ele, o menino da história deveria ter abdicado do
sonho para cuidar da irmã).
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Nilton: “Por sinal, eles não deviam nem ter levado a garota. Acabou que eles
levaram a garota e ela morreu e eles pediram para ficar na casa para sempre”.
Eu: “Mas eles tinham um sonho de uma vida melhor.” Fui bruscamente
interrompida.
André: “E a Nininha???”
Nilton: “Uma casa de doce??”
Ainda Nilton: “A Nininha deve estar até hoje nas estrelas”.
Aproveitando a discussão levantada, pedi que cada um falasse então sobre o seu
sonho, isto é, qual seria para eles o sonho de uma vida melhor.
André: “Ser jogador de futebol e comprar uma casa para a minha mãe”.
Ivo: “Dar um monte de tiros na cara do meu pai”. Em seguida riu e disse que
estava brincando.
Nilton: “Queria servir à Marinha”.
Gabriel: “Queria servir ao Exército”.
Eduardo, de 12 anos, referiu-se ao sonho de riqueza: “Sonho com uma casa de
ouro, com dinheiro... Levava a minha mãe e meus irmãos e ficava só relaxando”.
Almir: “Queria que o meu irmão ( falecido) voltasse”.
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No momento em que pedi um registro (desenho ou escrita) sobre o sonho, a
maioria não fez: “Não sei desenhar”, disseram. Nilton falou que não sabia nem
desenhar nem escrever. Foram poucas as produções gráficas. Apenas André fez a
casa que queria dar para a sua mãe. Ivo desenhou uma paisagem com uma árvore
no centro da folha.
A história de Georgina Martins (1999) trouxe à tona, pelas vozes e situações
vividas pelos personagens, temas delicados e atuais como os maus tratos sofridos
por crianças, o trabalho infantil, o precário atendimento de saúde pública, a fome,
a indiferença da população diante da situação das crianças nas ruas, o
analfabetismo infantil, a família desestruturada entre outros. Através dos diálogos
entre os personagens da história, o leitor entra em contato com diversas questões
sociais. Os participantes das rodas, na sua maioria meninos que vivem em
situação de rua (com exceção de três garotos que vivem numa ocupação) em
nenhum momento, comentaram tais passagens na história, o que me inquietou. No
Diário de Campo, registrei:
Ninguém se conectou com a história a ponto de se identificar com ela ou com parte
dela ou pelo menos, ninguém falou nada a respeito disso. Também não fiz
nenhuma pergunta mais direta a esse respeito, pois fiquei com receio de induzi-los
de alguma forma. Depois da oficina, a educadora me contou que André vive uma
situação bem semelhante a da história: tem uma irmãzinha pequena, o padrasto
está preso, a mãe e as crianças apanhavam do padrasto. Ele esteve atentíssimo a
tudo, mas não falou muito sobre a história. Desenhou apenas que o seu sonho de
uma vida melhor era dar uma casa para a sua mãe. (Diário de campo, terça-feira,
18 mai. 2010 – décimo segundo dia de pesquisa).
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Todas essas questões sociais passaram despercebidas, isto é, não
despertaram nenhuma surpresa ou qualquer outra reação nos participantes. O que
significaria o silêncio desses meninos diante de tais questões? Seria uma
reprodução do silêncio da sociedade perante a sua situação? Estariam tais questões
tão banalizadas que não merecessem nenhuma discussão ou comentário? Ou
estariam engolindo um texto, aceitando-o como verdade?
Um dos pontos comentados pelos grupos foi o sonho de uma casa de doces,
o que para os meninos pareceu algo completamente fora de propósito. Podemos
levantar algumas hipóteses acerca dessa questão. Uma delas é que, talvez, o
próprio livro não tenha conseguido transmitir essa dimensão mágica do sonho. O
transformar-se em estrela, uma fada vir buscar alguém que morreu, são imagens
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aceitas como argumentos para a morte. Já uma casa de doces precisaria ser mais
elaborada e menos questionada ao longo da narrativa. Assim, a tônica da narrativa
foi o realismo e não a fantasia. Outra possibilidade é de que para esses meninos
sonhar não seja algo tão constante. Eles vivem uma realidade dura, muitas vezes,
cruel onde a norma é a sobrevivência. Talvez, por isso, a entrada do sonho não
seja permitida ou não se enquadre. Ao mesmo tempo, o sonho pode ser uma
válvula de escape para uma realidade mais generosa, mais esperançosa. O sonho
dos personagens se concretizou, mas de acordo com os meninos-leitores esse
sonho custou a morte da irmã e isso foi algo que incomodou a eles.
Até que essa situação limite acontecesse, outras a antecederam e foram
sofridas para os personagens como a expulsão deles de casa, o fato de terem que
dormir nas ruas, a fome, o desespero em alimentar a irmã menor dentre tantas.
Entretanto, a morte da irmã foi o que impactou os meninos. Mais do que a dor do
abandono e da indiferença, a morte ou o medo da morte ecoou na fala dos meninos.

4.3.2
Cena de rua
E eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos,para provar que
pedra é pedra, existe o que se chama arte. (CHKLOVSKI, 1973, p.45).
Na verdade, eu não entendi nada. Aí o cara vai ter que ficar nessa? Vai lá, pega a
fruta, rouba de novo... A mesma coisa? (ALEX, leitor do livro).
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Ângela Lago (1995), escritora e ilustradora mineira, esclarece em seu site:
(...) este livro quer ser apenas uma reportagem. Para testemunhar minha simpatia
pelos meninos de rua, optei por cores fortes e pinceladas mais corajosas. E não usei
nenhum detalhe além do estritamente necessário para o relato. Nesse livro não
quero distrair o leitor. (LAGO, 1995)

Lançado em 1994, pela editora RHJ, Cena de Rua não carece de texto
escrito. Suas imagens despertam e direcionam a atenção do leitor para a violência
e a indiferença. Lago traz a rua e seus personagens para dentro do livro. Mas para
onde pode nos levar esse “estritamente necessário” postulado por Lago (1994)? E
as “cores fortes” testemunham apenas a simpatia da autora pelos meninos de rua
ou conseguem falar deles, da sua situação de abandono? Essas são questões
importantes que permearão a análise.
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De forte influência expressionista23, as cores são utilizadas pela autora,
essencialmente, como uma forma de expressão de sensações e sentimentos. A partir
da capa, negra, imagens fortes sempre em movimento e a predominância das cores
vermelha, amarela e verde não são por acaso. Elas imprimem o ritmo e a força
presentes na rua e possibilitam várias leituras dessa narrativa que transpira emoção.
Cena de Rua narra, por imagens, uma história do cotidiano da cidade
grande. História que, talvez, preferíssemos que não fosse tão real. Nela, um
menino, como muitos que vemos diariamente pelas ruas, tenta vender suas frutas
em meio a um trânsito caótico sob olhares dos motoristas. Entre menino, carros e
motoristas, o simbolismo das cores invade a história e desperta nossos sentidos,
sentimentos, pensamentos, questões existenciais. Nesse sentido, Chevalier &
Gheerbrant (2000) no seu Dicionário de símbolos assinalam:
O primeiro caráter do simbolismo das cores é a sua universalidade, não só
geográfica, mas também em todos os níveis do ser e do conhecimento
cosmológico, psicológico, místico etc. As interpretações podem variar. (...) As
cores permanecem, no entanto, sempre e sobretudo como fundamentos do
pensamento simbólico. (idem, ibidem, p.275)

Os trabalhos de Ângela Lago (1994) sempre tiveram a experimentação
como sua marca e ponto de partida e, em Cena, as pinceladas fortes e coloridas e
23

Expressionismo (fins do século XIX e início do século XX) - movimento artístico que projeta na
obra de arte uma reflexão individual e subjetiva, utilizando cores irreais dá forma plástica aos mais
variados sentimentos; trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando os sentimentos
humanos. (Disponível em: <http://www.historiadaarte.com.br/expressionismo.html> Acesso em:
18 out. 2010).
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as perspectivas distorcidas foram o seu foco. Antes mesmo de abrir o livro já nos
defrontamos com uma capa totalmente preta na qual sobressaem as letras do título
todas em colorido forte e em caixa alta. Esse título abre o caminho do leitor para
diferentes interpretações conforme indica o filósofo e escritor italiano Umberto
Eco (1985): “Um título deve confundir as idéias, nunca discipliná-las.” (idem,
ibidem, p.9). A autora propõe também um diálogo de uma página com a outra
formando uma única cena que ilustra ambas as páginas. A dobra central do livro é
utilizada para acentuar o movimento das imagens. Assim, ao deixarmos um dos
lados da página na vertical, criamos o cenário dos carros e, em outras passagens, o
joelho e o cotovelo do menino estão posicionados bem na dobra do livro,
conferindo vida ao menino.
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Como a autora costuma utilizar em suas produções diferentes técnicas e
recursos do desenho, ora com linhas suaves e tons pastéis, bico de pena, lápis de cor,
lápis comum, aquarela, ora detalhando cada vez mais suas imagens e tirando proveito
de diferentes linguagens  visuais, textuais, fotomontagens e outras  na tentativa de
diluir as barreiras entre essas formas de escritura, podemos refletir sobre o que Lago
(1994) chamou de “estritamente necessário” para contar essa história.
Em Cena de rua, as imagens são o próprio texto e as cores utilizadas,
metáforas, o que permite inúmeras leituras. O grito das cores é o grito da rua,
lugar hostil e desprotegido para qualquer um, que é mostrado sem pudor como
palco do cotidiano de muita gente. O cenário da rua na cor negra reforça a idéia de
perigo, insegurança e medo. O vermelho, cor relacionada às nossas necessidades
afetivas, das mais suaves às mais violentas, colore motoristas sempre agressivos,
desconfiados e apavorados. O amarelo, que através dos tempos é reconhecido
como símbolo de prosperidade, está também ligado às idéias de desespero e
impaciência. No trânsito de Cena, ele surge, algumas vezes, nos carros, sempre
desordenados, e no presente furtado. A cor azul, associada às idéias de paz e
conforto, colore a mãe com seu bebê dentro de um dos carros e transmite a
atmosfera de aconchego presente nessa situação. O verde traz a idéia de grau de
maturação e colore esse personagem ainda menino, protagonista dessa história
que nos fala do seu abandono.
A história trata de um menino que vende frutas no trânsito. Meninos como
esse, vemos pelas ruas da cidade. Mas será que os vemos ou cenas como essa se
tornaram quase imperceptíveis? Será que ainda nos sensibilizamos com isso ou
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simplesmente estamos tão voltados para nós mesmos e a indiferença tornou-se
palavra de ordem nos tempos atuais?
Convivermos placidamente com a situação da infância negligenciada,
quando a infância, ao longo da história, foi sendo construída como um lugar
protegido, diferenciado, com direitos e necessidades específicos é, no mínimo, um
contra-senso. Com imagens marcantes, Cena de Rua redireciona o nosso olhar,
fazendo-nos ver, na perspectiva do menino, uma história de abandono pela
família, pela sociedade e pelo Estado. A mesma história mostra as diversas facetas
da infância abandonada: a rejeição e negação do olhar do outro, a tentativa de
sobrevivência pelo trabalho, o delito como solução última e desesperada.
Portanto, para Lago (1994) qual o lugar do “estritamente necessário” nesta
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narrativa? Tal estratégia da autora envolveu colorir o menino da rua de verde,
motoristas de vermelho, capa e fundo do cenário, de preto. Ao carregar nas tintas
e nas distorções, Ângela aproxima o leitor dessa realidade que já não vê mais.
Nesse sentido, Chklovski (1973), formalista russo, assinala:
O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como
reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da singularização dos
objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, aumentar a
dificuldade e a duração da percepção. O ato de percepção em arte é um fim em si
mesmo e deve ser prolongado; a arte é um meio de experimentar o devir do objeto,
o que já é “passado” não importa para a arte. (idem, ibidem, p.45)

Rompendo com o esperado, a autora procura captar a atenção do leitor e
colocá-lo cara a cara com essa questão: a infância abandonada e suas
conseqüências. Nesse sentido, provoca estranheza no leitor ver um menino verde.
Meninos invisíveis na vida real ganham a sua atenção ao serem transportados para
a ficção num colorido inusitado. O mesmo ocorre com os motoristas vermelhos e
transfigurados, meio humanos, meio animais.
Não temos mais como não enxergar esse menino que pelas mãos de Lago
(1994) torna-se verde... Verde como qualquer menino na imaturidade da infância.
Verde como tantos outros meninos pelos quais passamos nos sinais, nas praças,
nas ruas, ele tenta vender no meio do trânsito três frutas: uma vermelha, outra
amarela e uma verde. Quem é esse menino? Por que está na rua? Onde ele
conseguiu as frutas que vende? O que ele fará com o dinheiro? Ele tem casa? E
família? Essas e tantas outras perguntas instigam o leitor ao longo da narrativa.
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De não em não, esse menino vai se deparando com expressões ferinas dos
motoristas, com as unhas e dentes sempre à mostra, com os olhares amedrontados
e os gestos desconfiados, sempre pincelados significativamente pelas cores
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vermelha e amarela que, como os sinais de trânsito, indicam pare e alerta.

FIGURA 1

A situação do menino torna-se mais difícil quando tem uma de suas frutas
roubadas por um dos motoristas. Resignado, continua vagando no meio do
trânsito. Diante de um carro, ele se depara com a sua situação de abandono, ao
observar, através do vidro, uma mãe com o filho no colo, azuis, numa atmosfera
de tranqüilidade e bem-estar. Por que não ele? Por onde andará a sua mãe? Como
ela é ou era?

FIGURA 2

No fim do dia, sentado no meio fio, ele come e compartilha com um cachorro
de ruaesse sim, verde, companheiro e solidário - o que restou de suas frutas.
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FIGURA 3

Talvez, na tentativa de ter o que vender, furta, sob olhares apavorados, de
dentro de um dos carros, um presente. A sociedade, na figura dos motoristas, volta
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a sua atenção para ele. Através do roubo o menino sai do anonimato. A
luminosidade do amarelo dos faróis denuncia o seu delito.

FIGURA 4

O menino se esconde e começa a abrir o presente que parece determinar o
seu futuro. O que será que haveria ali dentro? Mas ele não percebe que pegou um
presente amarelo. Seria um alerta? A descoberta do conteúdo da caixa revela que
o seu futuro não é nada diferente do seu próprio presente: outras três frutas, iguais
as que tivera antes.
Para finalizar (ou não) a narrativa, Lago (1994) repete a mesma imagem da
primeira página: o menino vendendo frutas no trânsito diante dos olhares
agressivos dos motoristas. Tal estratégia pode sugerir uma idéia de circularidade,
porém, a ficha catalográfica do livro foi estampada no verso dessa última cena
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enfraquecendo a possibilidade da (re)criação de uma nova história por parte do
leitor e assim, traz a ideia de que essa questão do abandono infantil continuará se
repetindo, sem chance de mudança? Talvez se esse verso da página permanecesse
colorido de preto, o leitor pudesse, a partir daí, quebrar o ciclo.
Cabe então, refletir um pouco sobre o leitor desse livro. Eco (1985) já
sinalizou que o autor de uma narrativa ao escrever desde o enredo da história até o
projeto gráfico de um livro está prevendo um leitor–modelo, ou seja:
Escreve-se pensando em um leitor, assim como um pintor pinta pensando no
observador do quadro. (...) Quando a obra está terminada, instaura-se um diálogo
entre o texto e os seus leitores (o autor fica excluído). Enquanto a obra está sendo
feita, o diálogo é duplo. Há o diálogo entre o texto e todos os outros textos escritos
antes e há o diálogo entre o autor e seu leitor modelo. (idem, ibidem, p.40).
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Seria o leitor de Cena de rua aquele que apenas constataria, através da
literatura, uma história de abandono na infância que lê nas manchetes dos jornais,
assiste nos noticiários da televisão e até observa ao andar pela cidade? Estaria ele
num estado de torpor diante da realidade das crianças que vivem na rua? Esse é
um leitor que, como Lago (1995) relatou em seu site, apenas testemunharia a sua
simpatia pelas histórias desses meninos e meninas que vivem pelas ruas?
Avaliando esse trabalho, a autora comenta:
Acho que Cena de Rua é o melhor trabalho que já fiz, embora seja o menos
querido pelo meu sobrinho de seis anos, com quem faço hoje minha pesquisa de
opinião... No entanto, Chiquinho se refere a esse trabalho com mais freqüência do
que aos outros, e quero acreditar que ele é, pelo menos, o que mais o impressionou.
(LAGO, 1995).

A idéia de uma infância abandonada que prosseguirá abandonada, não
permite a abertura para uma mudança do status quo. Um leitor menos crítico
talvez terminasse o livro e ficasse simplesmente conformado diante dessa
situação. Outro, talvez, pudesse ficar indignado e até frustrado diante dessa porta
fechada colocada pela autora. São crianças como Chiquinho, como o menino
verde de Lago (1994) e tantas outras que, ao demonstrar o seu incômodo com algo
já naturalizado, fazem-nos refletir. De outra forma, de que adiantou todo o
estranhamento proposto através do colorido dos personagens se ao fim da história,
ela indica o caminho que já nos é conhecido? Como uma das diversas
possibilidades de resposta, descrevo na próxima seção algumas impressões de
leitores que provavelmente o texto não teria previsto.
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4.3.2.1
Nas rodas
Cena de rua foi contada para dois grupos diferentes ao longo da pesquisa. O
primeiro grupo era composto por sete participantes e o segundo por treze. A
maioria em ambos os grupos era de adolescentes do sexo masculino. Apenas três
adolescentes do sexo feminino e dois meninos, de sete e nove anos participaram.
Alguns deles já tinham passado pela experiência de ouvir uma história contada
por mim, como André, Nilton, Ivo e Gabriel.
Por ser um livro de imagens, onde o sentido da história seria buscado
através delas, coube além das apresentações iniciais, uma explicação prévia sobre
Cena de rua. É importante assinalar dois aspectos em relação ao livro: o primeiro
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é que livros de imagem são distribuídos às escolas em menor proporção24 do que
livros com textos, o que já dificulta a familiaridade do leitor. Outro aspecto é que
esses meninos e meninas tiveram pouco ou quase nenhum contato com a
literatura. Muitos passaram pela escola sem concluir o ensino básico e outros nem
isso. Ademais, as condições em que vivem seja nas ruas ou em casa fazem com
que a literatura seja algo bastante distante do seu universo e que os livros não
sejam considerados uma das prioridades na sua formação. Desse modo, um livro
apenas com imagens era um objeto extremamente diferente. O grupo mostrou-se
curioso e disposto a ouvir a história. Uns pediam aos outros que fizessem silêncio
para que pudéssemos começar.
Expliquei que essa era uma história contada através das imagens, que a
autora só utilizou a escrita para dar o título e também falei brevemente sobre a
autora. O primeiro aspecto notado com surpresa por todos foi o colorido da capa indício do estranhamento colocado por Chklovski (1973). Nilton, de 17 anos, que
está na rua desde o ano 2000, improvisou um rap:
Nilton: “A cena de rua é muito triste, mano, o menor abafa crack, o menor abafa
tinner. A cena de rua é muito violenta. Os PMs pegam nós e enfiam a porrada. A
gente vai denunciar os PMs. Os PMs têm que ir para o xadrez”.

24

De acordo com o edital do PNBE/2008 (Plano Nacional Biblioteca da Escola), na educação
infantil, 10% do acervo é composto por livros de imagens ou histórias em quadrinhos, 25% dos
textos
em
verso
e
65%
dos
textos
em
prosa.
(Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/avalmat/literatura_na_infancia.pdf> Acesso em: 18 out.
2010).
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Li o título e perguntei o que eles achavam que a autora iria contar ali. A maioria do
grupo respondeu que a história contaria sobre o uso das drogas, sobre assaltos,
sobre as suas próprias realidades:
Ana: “Ah! Um adolescente roubando, um adolescente dormindo na rua, um
adolescente fumando crack”...
Ivo, de 17 anos: “Roubando os outros, entrando pela janela do ônibus... Todo
mundo faz isso; nós não têm dinheiro para pagar a passagem”.
Amanda: “Droga, maconha, “loló”... Vai estar escrito para a gente sair da rua”.
Marcelo: “O garoto vai estar jogando bolinha no sinal”.

Ninguém falou sobre qualquer outra cena mais branda ou suave do cotidiano
das ruas - o que me chamou a atenção. A rua apareceu sempre como cenário de
violência e de confusão - pelo menos essa é a expressão desses meninos. Histórias
para crianças não costumam ter a capa do livro colorida de preto. Talvez por causa
dessa cor, a história narrada ali tivesse que contemplar cenas mais duras e sombrias.
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Houve uma dificuldade inicial de alguns para compreender a proposta da
narrativa por imagens, refletida na fala de Ivo: “Cadê a história, tia? Não estou
entendendo é nada”. Novas explicações se fizeram necessárias e, superado esse
primeiro momento, a ausência de texto permitiu que a participação fosse mais
livre - todos leram a história e foram tecendo comentários sobre a mesma. Os
participantes iam narrando as imagens e, ao longo da leitura, os burburinhos
foram freqüentes. A cada virada de página, uma surpresa, um comentário sobre o
colorido dos personagens e sobre a expressão dos mesmos. O olhar apreensivo e o
silêncio instaurado entre uma virada de página e outra pareceu revelar uma certa
tensão naqueles grupos.
Algumas imagens provocaram risos um pouco nervosos, como as feições
pontiagudas dos motoristas e suas expressões ferinas que se repetem muito ao
longo da história: “o motorista está bravo”; “parece o capeta!”; “é o diabo, olha a
orelha, o nariz, só faltava a espinha na ponta do nariz”.
Também os cachorros dos motoristas, muito semelhantes a eles no colorido
e nas feições não foram poupados dos comentários do grupo:
Amanda, exaltada: “Os cachorros estão querendo morder ele (o menino). Está
amarrado em nome de Jesus”!
Ana, cabisbaixa e resignada, comenta calmamente a cena: “Ele (o menino) está
pedindo para alguém ajudar ele. Mas ele foi em um carro e tem um cachorro, foi no
outro e tem um cachorro...”

A imagem em que um dos motoristas pega a fruta vermelha do menino não
provoca naquele momento nenhum comentário dos grupos. Parecem que todos
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continuam muito fixados nas expressões dos motoristas que são comparados
insistentemente por Amanda com a figura do diabo: “O diabo é ruim! Ele leva nós
para o buraco”!
Em seguida, no livro, surge no interior de um dos carros uma velhinha
segurando a própria bolsa com uma cara apavorada e de olho no menino que está
apoiado na sua janela. Os comentários reiniciam:
Nilton: “A mulher pensa que ele vai querer roubar ela, né? Aí ele vai preso”.
Marcelo parece ter uma visão um pouco diferente: “Ele quer uma ajuda. Quer que
ela leve ele para casa”.

A imagem em que o menino verde observa uma mãe com o seu bebê no
colo, ambos pintados de azul, dentro do carro, pareceu comover os dois grupos.
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Esse foi um momento no qual todos observaram a imagem em silêncio, com um
olhar mais pensativo. Os meninos não se pronunciaram, apenas observaram.
Apenas as meninas comentam:
Ana: “Acho que ele está sentindo falta de uma família. Acho que ele lembra da
família dele”.
Amanda: “Ele queria uma mãe para ele também. Ele queria um carinho de mãe,
mas não pôde”.

Na sequência da cena, o menino aparece comendo as frutas que tinha para
vender e Ana comenta sobre as pessoas que o observam: “As pessoas estão com
pena dele.” Na cena seguinte, onde o menino verde furta um presente de dentro de
um dos carros, a mesma menina disse:
Ana: “Ele está roubando já. Já não estava agüentando mais”.
Um dos garotos: “Os outros estão gritando pega ladrão!”
Amanda fala, agressivamente: “Um monte de bicho!!! Um monte de choque de
ordem!!!”
Marcelo, em tom de revolta: “Não é polícia, não. Os caras querem fazer justiça
com as próprias mãos!!! Uma covardia!!!

Através dos comentários, do tom dessas falas e dos olhares, pude perceber
que houve uma identificação de alguns com algumas das situações trazidas por
Lago (1994) e também com o sentimento expresso pelo personagem central ao
longo da história. Além das cores, a autora mostra muitos sentimentos dos
personagens através dos olhares. O menino verde está quase sempre cabisbaixo e
com a postura acuada. Talvez aqueles meninos ouvintes percebessem como se
sentia o menino verde de Lago (ibidem) diante de tais situações e pudessem entrar
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em contato com o seu próprio mundo, com os seus próprios sentimentos e
pensamentos. O sentimento de piedade nos olhos das pessoas, lido pela menina do
grupo e a sensação de que o menino verde roubou porque não estava ‘aguentando
mais’, pareceram indícios disso.
O que pretendo colocar aqui é que uma situação limite como a de um
abandono na infância, é algo que a linguagem pode apenas tangenciar. Não há
como descrevê-la e compreendê-la em todas as suas nuances e dimensões. Ao
deformar, carregando nas tintas e nas distorções, a autora provoca no leitor o
estranhamento necessário pontuado por Chklovski (1973). Estranhamento
necessário para esses leitores, justamente porque vivem uma história tão próxima
a desse menino. O estranhamento distancia e desloca o olhar já tão acostumado e
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sinaliza sentimentos possíveis de serem tocados por quem vive na pele e no seu
dia- a- dia uma situação de abandono. É um estranhamento necessário para tirá-los
desse lugar comum e fazê-los refletir sobre algo tão inerente às suas vidas que
parecem já nem fazer contato. Muitos desses meninos se encontram tão imersos
numa situação de abandono e há tanto tempo na rua que acabam criando para si
uma capa, uma couraça protetora que os ajuda a sobreviver nesse contexto cruel.
Ao lerem um livro como Cena de rua, esses meninos e meninas acabam
sendo chamados a olhar para o seu próprio abandono de forma diferente. Digo
‘chamados’ e não convidados devido à força das imagens trazidas pela autora. É
como se logo ao pegar o livro, tais imagens funcionassem como um outdoor - não
tem como não ver. Nesse sentido, podemos pensar sobre o que Chklovski (1973)
descreve como caráter estético ao falar sobre a língua poética e relacioná-lo com a
proposta de narrativa de Lago (1994). Chklovski (1973) assinala que:
(...) caráter estético se revela sempre pelos mesmos signos: é criado
conscientemente para libertar a percepção do automatismo; sua visão representa o
objetivo do criador e ela é construída artificialmente de maneira que a percepção se
detenha nela e chegue ao máximo de sua força e duração. (idem, ibidem, p.54).

O momento no qual tal estranhamento revelou-se com mais unanimidade foi
no final da história. O suposto final feliz que não acontece provoca indignação e
reclamações dos leitores, pois o menino verde abre o presente furtado e encontra
as três frutas do início da história. O que todos esperavam era um final
compensador e apaziguador. Um dos meninos que já conheciam a história revelou
para o grupo:
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André: “Vai começar tudo de novo!”
Marcelo, incrédulo, nega: “Vai não, vai não”.

No entanto, as imagens trazem outra percepção. A última cena que é, na
verdade, uma repetição da primeira, provocou muita perplexidade por parte de
todos. O primeiro comentário foi: “Ãh?? Começou a história de novo?”. Depois,
seguiram-se: “O início é o fim”. “Ele vai começar tuuuuuudo de novo!”. Eduardo,
só se manifestou nesse momento: “Ué?! Acabou! Aí - tudo de novo!” E fazendo
uma cara séria, balançou a cabeça em sinal de reprovação e saiu da roda. A maioria
discordou do final dado pela autora. Comentários bastante indignados também
foram feitos, principalmente pelos meninos mais velhos. O primeiro foi agressivo:
“Essa mulher (a autora) está maluca!!!”. Outros disseram que não entenderam “qual
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é a da autora”, que aquele não precisava ser o final dessa história.
Ao final da leitura, os participantes foram convidados por mim a criar um
outro final para aquela história, alguns quiseram modificar não só a última cena,
mas começaram a mudança a partir do último terço do livro. Idéias de adoção, de
entrada na escola e no mercado de trabalho formal também foram levantadas.
Todos estavam muito envolvidos e instigados com a história. Alex que tinha
permanecido calado ao longo da história falou:
Alex: “Na verdade eu não entendi nada. Aí o cara vai ter que ficar nessa... Vai lá,
pega as frutas, tenta vender, não consegue, rouba. Depois, a mesma coisa?”
Eu o interpelo: “Então, na cena de rua não é assim não? Não começa tudo de
novo?”
Alex: “Comigo não foi assim não. Pode ser com as outras pessoas. Eu fui pedindo,
fui roubando e depois, fui trabalhando. Eu mudei.”
Isis também demonstrou-se insatisfeita com o final: “Nós vai começar cheirando
tíner e terminar cheirando tíner? Claro que não.”
Eu: “Como mudar essa cena?”.
Isis: “Falando com a Dora (assistente social), conversando com os educadores.
Têm várias chances.”
Eu: “Então, lugares como a São Martinho ajudam nessa mudança?”
Isis: “Só a São Martinho ajuda. Os outros educadores não têm paciência com nós.”

Através das vozes dos meninos e meninas percebemos um rompimento com
a cronologia, com a linearidade sugerida pelo texto. Eles não querem ser
aprisionados a essa história que já os aprisiona de alguma forma. Seria a narrativa
de Lago apenas uma representação da “história oficial”? Uma narrativa feita para
sensibilizar o leitor sobre o tema ou apenas para constatar essa história e seguir a
sua vida? Depende do leitor.
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Envolvidos com a narrativa, dois adolescentes falaram um pouco sobre a
sua vida:
Marcelo: “Meu dia é estudando, de manhã jogando bola, e à noite estudando, tia.
Estudando eu vou ter um futuro. Vendendo balinha, tem dia que dá tem dia que não
dá”.
Amanda: “Tia, meu sonho é ser modelo, mudar a minha vida. Eu queria a minha
mãe de volta, mas Deus levou a minha mãe. Aí agora eu uso droga, eu cheiro tíner.
Quero sair das ruas porque a rua não leva nada a ninguém”.

Talvez o texto não tivesse previsto como leitor os próprios meninos e
meninas que vivem uma situação de abandono que acabam por romper com
qualquer sentimento de culpa, piedade e até indiferença, talvez lugares comuns, e
gritam: “Não! O final pode ser outro!”. Lembro aqui da colocação do filósofo
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Walter Benjamin (1984) quando descreve a criança como aquela que “faz história
dos detritos da História” (idem, ibidem, p.138). Ela não aniquila o passado, mas o
renova. Esses meninos não mudariam toda a narrativa de Cena de rua, mas o final
sim. Para o filósofo, a criança é aquela não se deixa censurar pelos sentidos e nem
pela norma imposta. O seu olhar inaugural sobre a realidade permite fazer novas
leituras do mundo, desestruturando uma suposta normalidade. Com o olhar crítico
da criança, aprendemos a questionar o presente, resgatar o passado e ver novas
possibilidades de reescrever o futuro.
Parece que Lago (1995) ao querer “apenas testemunhar a sua simpatia pelos
meninos e meninas de rua” (idem, ibidem) não contava com a leitura do Cena de
rua por esses mesmos meninos e meninas que, nas suas reações, não acharam
nem um pouco simpática a leitura da autora sobre o abandono ou pelo menos, o
desfecho proposto. Entretanto, esse livro provocou através da arte o
estranhamento de uma situação já tão banalizada e promoveu para alguns uma
retomada da própria história e a possibilidade de reescrita de outro futuro que não
aquele predeterminado pela autora. Eco (1985) diz que: “um texto quer ser uma
experiência de transformação para o próprio leitor.” (idem, ibidem, p.44). Isso é
possível dizer sobre o texto por imagens de Lago (1994) em relação a esse grupo
da Fundação São Martinho. Eles se reconhecem naquela história até certo ponto e
depois, se deparam com o próprio desejo de um final diferente. E o explicitam.
Em sendo arte, a literatura, além de prazer, liberdade e sofrimento, é
também possibilidade de conhecer outros mundos e também de penetrar de outra
forma no próprio mundo e refletir sobre o próprio lugar. Ao falar sobre o assunto
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‘meninos (as) em situação de rua’ ouvi por muitas vezes, e das mais diferentes
bocas (especialistas e leigos), que essa história seria sempre a mesma, que não
teria mais jeito. Nesta roda de leitura, alguns desses meninos disseram-me o
contrário: tem jeito sim.

4.3.3
O Praça Quinze
Dessa vida escapulida, sem pé lá nem cá... PRAÇA QUINZE foi ficando por aí
(esse menino maltratado). E como ele, tinham muitos na praça. (SALDANHA,
1981, p.62)

Da idéia de fazer uma reportagem sobre crianças de orfanatos, nasceu o
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livro O Praça Quinze. Na realidade, ele, o Praça Quinze nasceu muito antes disso,
como nos conta a ilustradora, escritora e jornalista carioca Paula Saldanha (1981)
na apresentação do livro, ao falar do seu primeiro encontro com o garoto em 1976.
Nesse momento, a intenção de Saldanha de fazer uma reportagem
converteu-se na vontade de conhecer melhor esse garoto que a impressionou com
a sua personalidade. Conversaram sobre Paquetá, sobre o que gostavam de fazer,
sobre o mar, o vento e sobre pipas.
Tempos depois, em 1981, nasceu o livro O Praça Quinze, publicado pela
José Olympio Editora. Com dedicatória “a todos os Praça Quinzes do nosso país”
(SALDANHA, 1981), a autora esclarece que: “A história desse livro é uma
mistura de realidade e ficção. Mas uma coisa eu posso dizer: os fatos reais foram
muito mais duros e sofridos para o PRAÇA QUINZE(...)” (idem, ibidem). É
interessante refletir sobre o recurso das letras maiúsculas utilizado pela autora no
nome do menino. Seria uma forma de chamar a nossa atenção para este e outros
meninos que vivem pelas ruas das nossas cidades? Seria esta uma maneira de
marcar fortemente sua existência, quando queremos fingir que eles não existem?
Ou seria esta uma forma de insistir na importância de nos voltarmos para a
questão do abandono?
É a própria autora quem assume também as ilustrações da obra. Na capa,
uma foto da Praça XV e a imagem em preto e branco de um menino desarvorado
quase saltando da cena. Como fundo, um alaranjado-crepúsculo. No interior do
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livro, imagens desenhadas de lápis preto movimentam-se ao contar a história do
Praça Quinze, o menino moleque da Ilha de Paquetá25.
A história começa com o cheiro e a amplidão do mar: o menino observava
as barcas na estação. Adorava as que iam para Paquetá. Conhecido por todos,
“Praça Quinze” dormia, comia e trabalhava na praça. O seu nome mesmo
ninguém sabia. Era um garoto esperto: mergulhava no cais para pegar moedas no
fundo do lodo para turista ver e, de vez em quando, vendia amendoim para comer
os bolinhos da baiana e para inteirar o dinheiro da passagem para Paquetá.
O ir e vir das barcas fazia fluir as memórias do garoto. Paquetá, lugar de
mergulhos de cima da pedra, pipa e pião; infância com cheiro de mato, pé na terra,
aconchego de mãe. Lugar também da despedida, da saudade: lá, havia deixado sua
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mãe e seu irmão menor. Antes da sua vinda para a cidade do Rio de Janeiro, o
menino morava com a sua família em uma casa simples na ilha. A mãe lavava
roupa e cozinhava para fora. Com o nascimento do irmão, a vida ficou difícil e sua
mãe passou a trabalhar em uma casa de família, situação que determinou a
reviravolta na vida do garoto. O novo patrão da mãe aceitou que apenas o irmão
menor ficasse na sua casa e ele, o irmão maior, foi levado à força para um internato.
Os textos são breves e dispostos como estrofes de um poema, abrindo um
amplo espaço para as ilustrações deixarem o seu recado para o leitor. A narrativa é
enxuta, quase jornalística, mas carregada de emoção:
Quando ouviu a notícia da boca do patrão PRAÇA QUINZE não chorou. Olhou pra
mãe... Olhou pra aquela ilha toda: chão de barro socado, passarinho, cigarra, flor de
flamboyant, arraia pulando longe no mar, roda de bicicleta, poeira, tudo... E sentiu
um troço no peito. (SALDANHA, 1981, p.26).

As imagens que vêm em seguida provocam no leitor um sentimento de
empatia com o garoto, mas trazem também a sensação de impotência diante
daquela situação. O tal “troço no peito” é traduzido nos traços firmes e de cor
negra, sem enfeites, utilizadas por Saldanha (ibidem) marcam a expressão de
desespero do garoto. Observamos o olhar caído, profundo e perdido. A boca

25

Na baía de Guanabara, encontra-se o bairro de PAQUETÁ, conhecida como "A Ilha dos
Amores". Possui praias, ruas estreitas e pavimentadas de saibro, onde é proibido o tráfego de
carros sendo permitido apenas o de bicicletas e charretes. O acesso à ilha é feito por linha regular
de barcas, catamarãs e aerobarcos que saem da Praça XV de Novembro, no centro do Rio de
Janeiro. (Disponível em: <http://www.portalpaqueta.com.br/ailha/> Acesso em: 18 out. 2010).
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pouco delineada. O menino parece observar a mãe e o irmão. Sensação de
desamparo. Praça Quinze vira de costas para nós, leitores. Não há nada que se
possa fazer... Nada.
Ao chegar à cidade, Praça Quinze depara-se com os muros do internato:
altos demais para quem tinha se criado livre. Descobrimos com ele que é um
reformatório, um “prédio-prisão” onde passou quase um ano. Durante esse tempo
as lembranças da sua casa, da sua terra deram-lhe a força para suportar aquela
situação e também para fugir.
Refeitório vazio: PRAÇA QUINZE escorregou pelo canto da janela. Atravessou o
pátio voando. Pulou a caixa de luz, pulou o muro imenso e caiu tonto na rua. De
repente aquela calçada estranha, aquele espaço todo pela frente, perna tremendo...
PRAÇA QUINZE correu. Sem saber pra onde, mas correu. (idem, ibidem, p.81).
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As ilustrações trazem a movimentação daquela fuga desesperada. Vemos o
menino arriscando-se ao se contorcer e se desdobrar num salto enorme começando
numa página e acabando estatelado na página seguinte. As pernas correm, as
pernas tremem. Tremem e temem. Tremor, reação física e o temor pela vida que o
aguarda além muros. A autora não poupa o leitor. O dinamismo das imagens, a
concisão e o lirismo das palavras conectam-nos com o risco, o pavor e o abandono
vividos pelo garoto.
Com muito custo, ele conseguiu sair daquele lugar totalmente estranho e
chegar à Praça XV de Novembro. Já era tarde e a última lancha para Paquetá havia
partido. A autora então instala o Praça Quinze nas duas páginas do livro: pernas
encolhidas, braço debaixo da cabeça fazendo a vez de travesseiro, rosto contraído.
Mijou na estátua da praça e se acomodou na porta da estação. Fome, sede,
cansaço... (mas um alívio enorme por estar livre). Dormiu debaixo daquele céu de
cidade grande, cheia de luzes, barulho e um povo distante. (SALDANHA, 1981,
p.44-45).

A imagem remete ao nosso cotidiano ao andarmos pelas ruas da cidade:
meninos e meninas espalhados pelo chão, o cheiro forte que exala dos becos, o
povo distante, indiferente.
A liberdade é um aspecto que aparece com força nessa história e é tão
potente que alivia a fome, a sede, o cansaço. Entre parênteses, é um querer ser
livre que compensa as necessidades básicas do ser humano. Essa liberdade que
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não surge apenas em contraposição ao reformatório, mas também atada às
lembranças da casa do garoto, da sua família, da sua vida em Paquetá.
As dificuldades em conseguir dinheiro adiam a volta de Praça Quinze para
Paquetá. Ele, então, inventa um meio de ganhar alguns trocados: mergulha no
lodo para pegar moedas que os turistas jogavam. Dias depois, consegue dinheiro
suficiente para pegara a barca de volta para casa. Ele chega à noitinha na ilha e,
por medo de encontrar o patrão da mãe e com ele o passaporte de volta para o
reformatório, prefere “dormir na areia morna, com vento quente e aquele
cheirinho de mar” (idem, ibidem, p.50).
Logo que acordou, o garoto foi em busca de algo para comer. Procurou seus
velhos amigos da ilha e encontrou abrigo na casa de uma conhecida. O encontro
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com a sua mãe foi narrado por Saldanha (ibidem) com poucas palavras e muita
poesia. As ilustrações trazem mãe e filho, um olhando dentro do olho do outro. O
silêncio fala pelos dois. Olhares sofridos e resignados: “(...) no encontro os dois
parados, calados, se abraçaram primeiro com os olhos. Depois foi o mesmo
silêncio, a mesma tristeza do dia da partida. Praça Quinze estava adivinhando.
Tinha de ser mandado de novo para o reformatório” (idem, ibidem, p.58).
A autora nos leva junto com Praça Quinze para as ruas. Dessa vez, em
definitivo. O leitor conhece a violência e o abuso da polícia, a necessidade dos
garotos sobreviverem vendendo doce e amendoim, a preocupação que os meninos
maiores têm em cuidar dos menores. A partir do texto, o leitor pode captar uma
nuance desses meninos que andam pelas ruas: a de proteger um ao outro. E
levantam-se questões: como pode um menino desamparado proteger ou
preocupar-se com o outro se ele próprio necessita de ajuda? Na história, Praça
Quinze volta-se contra os policiais que querem levar o Miúdo no camburão. Com
esse gesto, ele enfrenta os policiais - “O Miúdo não!!!” (idem, ibidem, p.66) - e
coloca-se assim no lugar do garoto, facilitando a sua fuga. Apanha no lugar dele, é
humilhado na tentativa de salvar o menino, mas consegue. O texto e suas imagens
sugerem a ira que a fuga de Miúdo desperta em um dos policiais que bate em
Praça Quinze e, em tom ameaçador, ordena: “Você é o PRAÇA QUINZE, não é,
moleque? Fala, moleque! Você é o PRAÇA QUINZE?” (idem, ibidem, p.71).
Ilustrando o texto, os pés e as mãos dos policiais e o Praça Quinze completamente
imobilizado: uma das mãos puxa-lhe os cabelos e dirige sua cabeça para o chão, a
outra está com o punho fechado batendo em suas costas.
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No final da narrativa, um grito que pretende responder: “Praça Quinze somos
todos nós, miseráveis!!!” (idem, ibidem, p.72). No entanto, para o leitor abre-se a
pergunta: “Todos nós” quem? O texto diz que o grito veio de um rapaz do povão.
Ao colocar essa fala na boca de alguém do povo, a autora aponta para o desamparo
de outros meninos e meninas que vivem nas ruas acuados por aqueles que deveriam
preservar os seus direitos e protegê-los. Fica também o incômodo de que
desamparados somos todos nós incapazes de enxergar a realidade das pessoas que
(sobre)vivem nas grandes cidades do mundo todo e, sobretudo, não as enxergamos.
A autora também nos deixa com a angústia pelo desaparecimento de Praça
Quinze: “Praça Quinze sumiu faz tempo. (...) e me perguntei também: que fim
levou o garoto que eu conheci? (...) Praça Quinze deve estar longe. Indo pra onde?
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Não sei. Só sei que existem no mundo muitos garotos PRAÇA QUINZE” (idem,
ibidem, p.74-78). Angústia pelo desaparecimento de PRAÇA QUINZE, o menino
que vivia na Praça XV de Novembro, abandonado, marginalizado, desaparecido
em meio a tantos. Angústia pelo desaparecimento daquele menino moleque de
Paquetá - lugar do aconchego e da liberdade, lugar da infância - que deu lugar ao
PRAÇA QUINZE.

4.3.3.1
Nas rodas
Os grupos leitores de O Praça Quinze foram formados predominantemente
por meninos adolescentes. No primeiro deles havia seis meninos com idades entre
13 e 17 anos e apenas uma menina, de 12 anos. Já no segundo, havia nove
leitores, dentre os quais uma criança de sete anos, duas meninas de 16 anos e seis
meninos com idades entre 12 e 17 anos.
É interessante notar que, apesar dos dias de leitura terem sido diferentes e os
grupos formados também, em ambas as rodas o comportamento inicial foi o
mesmo: os grupos sentaram-se em volta da mesa e, apropriando-se de canetas e
papéis que ali estavam, começaram a desenhar. Também a mesma foi a minha
atitude. Evitando o embate com os garotos, perguntei se eles conseguiriam ouvir a
história ao mesmo tempo em que estavam desenhando. Diante da resposta
positiva, tratei de iniciar a leitura.
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O primeiro aspecto que chamou atenção dos grupos foi o título do livro: O
Praça Quinze. Como poderia ser O Praça Quinze? Deveria chamar A Praça
Quinze, nome da praça bastante conhecida por todos. A confusão aumentou
quando li a dedicatória da autora: “Ao Praça Quinze e a todos os Praças Quinze
deste país” (SALDANHA, 1981):
Adriana: “Só existe uma Praça Quinze no mundo, tia.”
Ivete: “Mas esse menino da história se chama Praça Quinze. É o nome dele.”
Adriana: “Ah...” - entendeu a primeira.

Assim que comecei a ler o prefácio da autora, onde ela explica a origem da
idéia do livro, eles compreendem o motivo de ser O Praça Quinze já que se referia
a um garoto que vivia na Praça Quinze.
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Aos poucos, a narrativa de Paula Saldanha (ibidem) foi conquistando os
olhares e a escuta de todos. Os desenhos que faziam aleatoriamente já não se
mostravam tão interessantes e os olhos voltavam-se mais para a história. Isso
aconteceu, talvez, por ser um texto bastante direto, sem caminhos alternativos
para chegar ao ponto. E, muito provavelmente, por estar contextualizado em
terreno próximo daqueles meninos e meninas: o lugar físico, a idade do
personagem, as situações de vida.
Nas duas rodas, a concentração e o silêncio foram marcantes. No entanto, o
primeiro grupo ficou mais calado durante a história. Assim que terminei a leitura,
perguntei o que tinham achado. Ivan, um adolescente de 17 anos (dez passados na
rua) comentou que a parte que gostou foi a que os policiais pegam o Miúdo e
Praça Quinze o defende. Disse que costuma fazer o mesmo com os meninos
menores, identificando-se com a história. Outro menino, Átila, desatou a falar
sobre a sua própria trajetória. Seu amigo, Ângelo, sentado ao seu lado,
acompanhava todo o relato e tecia comentários. Provocado pela situação vivida
pela mãe de Praça Quinze quando optou ficar com o filho mais novo e entregar o
mais velho aos cuidados de um “internato”, o menino narrou:
Átila: “Meu pai só pegou ela (sua irmã de dez anos) para criar e não pegou meu
irmão pequeno. Aí nós fomos na casa da minha tia falar com a mãe do meu pai, a
minha avó. Nós engraxávamos sapato, nós vendíamos bala, ajudávamos a minha
mãe. Meu pai não dava pensão e minha mãe morreu. Aí só pegou a minha irmã,
não quis ligar para nós não. Aí, nós fomos pedir ajuda na casa da minha tia. Minha
tia só pegou o meu irmão mais velho, que não tinha abrigo para ele ficar, ele tinha
dezoito anos. E queria botar eu e o meu irmãozinho no abrigo. Aí, o meu
irmãozinho está no abrigo e eu meti o pé, vim pra rua.”
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Entre risos, ele contou ainda que aprendeu “uns negócios” na rua e o amigo falou
que ele aprendeu a roubar e a cheirar tíner. Átila esclareceu:
Átila: Não sou o Praça Quinze, sou o Mãozinha - apelido que recebeu por causa da
sua mão torta.

Embora não tenha perguntado, fiquei pensando no motivo pelo qual ele fez
questão de marcar essa diferença entre ele e o personagem da história. Em sendo
distinto do personagem, preservava assim a sua própria história e o seu próprio
futuro. Praça Quinze sumiu como muitos meninos que vivem nas ruas, conta a
autora. Talvez, Mãozinha ao retomar a sua história, tentasse fazê-la diferente e ter
um futuro diferente. Ao retomar o passado com os olhos do presente, o agora é
colocado em posição crítica e pode apontar outros caminhos futuros, como analisa
Benjamin (1994).
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Na segunda roda, o grupo fez mais comentários ao longo da história,
principalmente motivado pela ilustração, como no trecho em que a autora conta
sobre o mergulho no cais:
Ivete: “Olha lá!” - diz a menina e aponta o dedo para a ilustração onde a Saldanha
traz o Praça Quinze correndo na plataforma e saltando de cabeça com o corpo todo
esticado para pegar moeda no lodo “Só para turista ver”, diz o texto.
Adriana, com um sorriso: “É o Paulo mergulhando lá na Praça XV!”
Eu: “Ainda tem gente que mergulha lá?”
Adriana: “Nós mergulhamos lá.” - disse ela, com olhar terno.

A ternura remete ao próprio ato do mergulho como brincadeira libertadora
que é. Esses são momentos, em que essas crianças e adolescentes podem
simplesmente brincar, estar em grupo, divertindo-se com o outro numa situação
de prazer, sem tanta tensão.
O segundo grupo demonstrou uma conexão mais declarada com a história
uma vez que os comentários foram mais constantes. Outro trecho comentado foi
onde a autora diz que o Praça Quinze não pedia esmolas. Nesse momento, a
denúncia de um dos garotos: “Não pode pedir também...”. “Não pode pedir?” pergunto. “O segurança não deixa” - explica ele. Os outros riem e um deles falou:
“O papo é reto”26. Outras passagens da história remetem os meninos às
lembranças de episódios acontecidos entre eles e os policiais. As cenas do livro
em que são contadas as situações em que o rapa aparece provocando correria e
sumindo com os meninos que encontrava e sobre a “Operação Pente Fino” na qual
26

Gíria frequentemente usada pelos meninos e meninas que quer dizer que o assunto é sério, sem
brincadeira.
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o Miúdo é pego pelos policiais e Praça Quinze reage, renderam comentários e
conversas entre eles. Quando um se lembrava de algo que havia acontecido, os
outros prestavam muita atenção mostrando-se interessados fazendo perguntas.
Alessandra lembrou-se de um episódio:
Alessandra: “A gente estava na praia e os camelôs pegaram o Antônio sem o
Antônio fazer nada...”
Alex: “Eles fizeram o quê?”
Alessandra: “Bateram nele sem ele ter feito nada... Juntaram ele.”
Marcelo: “Tinha que jogar pedra! Tinha que jogar pedra! Bateram nele sem ele ter
feito nada.” - repetiu inconformado.

Muitos foram os temas despertados pela história e trazidos para o grupo. Ao
terminar a leitura da história, falamos sobre meninos como o Praça Quinze e
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alguns disseram que tem menino na Lapa, no Castelo e que eles se parecem.
Eu: “Se parecem em quê?”, pergunto.
Marcelo: “A mesma batalha, a mesma correria. Tem menino que já
trabalha, já engraxa sapato, outro vende bala.”
Alessandra: “Cada um faz uma coisa diferente” - explica ela, que já vendeu
doce.
A atitude da mãe de Praça Quinze também foi colocada em discussão.
Conforme lemos, a mãe dele teve que fazer uma escolha: o emprego ou o filho
maior. Diante da vida difícil e do pouco dinheiro, escolheu o emprego. Nesse
momento, há uma discordância entre Marcelo e Alessandra:
Marcelo: “O que adiantou, tia? Adiantou o lado de um. E o outro?”
Alessandra: “Mas ela tinha também um pequenininho, né? O outro já era maior, já
sabia se virar. E o pequenininho?”
Marcelo: “O outro ficou dormindo na rua, sofrendo, os outros batendo. Isso é
maneira, tia? Não é não! Melhor ganhar pouco do que querer morar na casa dos
outros e abandonar o filho. Eu fico revoltado, tia!!”

Outro ponto de discussão e revolta foi a questão do reformatório trazida à
baila por Marcelo quando eu perguntei ao grupo se alguma oportunidade tinha
sido dada ao Praça Quinze. Muito intensamente, ele disse:
Marcelo: “Que oportunidade, tia? Botaram o menor no reformatório para ele ficar
sofrendo preso lá, tia? Isso não é oportunidade para ninguém não, tia. Reformatório
é que nem cadeia, tia. Você come, bebe, estuda. De lá você só sai mais revoltado.
Quando faz dezoito anos te botam para fora. Se vira!”

A reboque da questão do reformatório, surge outra: a adoção, vista como
alternativa para uma mudança de vida e promessa de futuro. Um dos garotos,
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Alex, comenta que ia ser adotado, mas sua irmã não deixou. André, que até o
momento não havia se pronunciado, lembra de outro menino, Aldair, que sofreu
abandono pela mãe. Marcelo que conhecia a história resolveu compartilhá-la com
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o grupo que se mostrou disponível.
Marcelo: “A mãe dele deixou ele na lata de lixo.”
Alex, incrédulo: “Quem? O Aldair? Papo reto?”
Marcelo concorda com a cabeça e continua:
Marcelo: “Minha irmã trouxe ele da Alemanha.”
Eu: “Ele é seu irmão?”
Marcelo: “É. A mãe dele é irmã de criação minha. A mãe dele ia jogar ele na lata
de lixo. Aí a minha irmã trabalhava no mesmo lugar que ela, aí ela foi lá e pegou.
Só por causa que ele nasceu da cor dela assim (aponta para uma das meninas,
mulata) aí ela foi e ia jogar na lata do lixo, minha irmã pegou pra ela. Aí depois
quando ele fez quatro anos, ela seqüestrou o menino. Ele ficou muito doente no
hospital, sentindo a falta da gente. Quase morreu. Aí ela levou para a Alemanha. Aí
depois ela viu que não estava mais agüentando. Com sete anos, ela entrou em
contato com a minha irmã em Bento Ribeiro para a gente ir lá (na Alemanha)
buscar ele. Aí ela foi pegar ele.”
Eu: “Hoje ele mora com vocês” - tentando entender, organizando o pensamento.
Marcelo: “Mora. Nem gosto de falar, tia, nem gosto de falar. Agora ela mora na
Praça da Bandeira. Quando a minha irmã leva ele lá, ele foge de novo e volta pra
casa.”
Eu: “E o que você acha disso?” - questiono para saber o que ele pensa sobre essa
situação de abandono.
Marcelo, revoltado: “Ela abandona o filho? Ela tinha condições... E se a minha
irmã não conhecesse ela? Ele ia para o latão. Está errado isso. Se não quer filho,
por que faz? Para jogar no lixo? Para dar pros outros? Se não fosse a minha irmã,
ele ia ficar sem mãe, sem pai, sem carinho, sem nada, tia.”

As questões que passam pela cabeça de Marcelo são questões que também
passam pela minha. Será que situações como essas acontecem apenas por falta de
informação da mulher ou da adolescente? Ou seriam a reprodução de um modelo
familiar? Ou ainda, vivendo em um contexto de privação crônica, isso seria algo
do qual essas moças e mulheres não estariam privadas?27 Ao questionar a gravidez
indesejada e o filho também indesejado, Marcelo demonstra a sua indignação com
situações-limite que se tornaram corriqueiras e banalizadas pela sociedade
contemporânea. Ao argumentar “se não fosse a minha irmã” ele pontua uma ação
que rompeu a cronologia e o futuro dessa criança que foi abandonada pela mãe.
Ainda sobre a história de Paula Saldanha (1981), Alex comenta que conhece
outra história parecida: Meninos da Rua Paulo, do escritor húngaro Ferenc
Molnár (2005), e diz ter achado “Show de bola. Gostei de tudo.” Ele contou que
27

O tema sobre gravidez na adolescência escapa a essa dissertação, porém existem pesquisas que
ajudam a situar essa problemática.
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tem o livro em casa e que leu na época em que freqüentava a escola. Então eu
pergunto:
Eu: “O que vocês pensam sobre os livros que contam histórias sobre meninos que
vivem nas ruas?”
Ivete: “Legal”.
Marcelo: “Passar dificuldade na rua é muito ruim. A gente passa dificuldade, mas
tem que seguir. Fazer o quê? Tem que ir levando. Todo dia tem dificuldade na
vida, né não?

4.3.4
Uólace e João Victor
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Quem sabe, sonhando, eu não encontro um caminho?-João Victor.
Quem sabe de tanto andar eu encontro um caminho?- Uólace
(STRAUSZ, 2003, p.59-61)

Este é um livro que fala de desigualdades e também de aproximações e
semelhanças. Pelas mãos da jornalista carioca Rosa Amanda Strausz e da
ilustradora Pinky Wainer, o leitor é conduzido a dois mundos aparentemente
distintos: o de Uólace, um menino que vive na rua e o de João Victor, um garoto
de classe média.
Desde 1995, Strausz dedica-se à literatura infantil e juvenil. Em seus
trabalhos dedicados às crianças e jovens a ludicidade das palavras e o olhar da
própria criança são os seus norteadores e temáticas complexas são abordadas sem
melindres e sem discursos moralistas. Assim, questões, muitas vezes, difíceis são
levantadas, instigando o leitor a fazer uma leitura crítica sobre o assunto. É o que
acontece com Uólace e João Victor.
Publicado em 2003 pela editora Objetiva, esse livro traz temas sérios e
complexos da vida cotidiana e questões da natureza humana tratados pela autora
com dignidade e respeito ao seu público. A história é narrada na primeira pessoa e
está distribuída em vinte e dois capítulos, organizados de dois em dois: são dois
capítulos um, dois capítulos dois e assim por diante. Ora o leitor ouve a história de
Uólace, ora a de João Victor. Fala da escritora Ruth Rocha na apresentação do
livro: “Uólace e João Victor é um infanto-juvenil diferente. Como num quebracabeça, você vai montando a história de um e outro menino.” (ROCHA, 2003
apud STRAUSZ, 2003) Dessa forma, o leitor está convidado a participar do dia
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de cada um dos personagens e acompanha as suas aventuras, seus desejos, seus
sonhos e desilusões.
Ao revelar os pontos de vista de cada personagem na voz de cada um,
Strausz (2003) possibilita ao leitor colocar-se no lugar de ouvinte de sua história
como se fosse uma testemunha de cada um deles. Assim, o leitor é provocado a
fazer uma intermediação entre os mundos de Uólace e João Victor. Conhecendo
esses dois universos, ele ouve os dois personagens, pondera sobre os seus
argumentos e pode construir um terceiro texto. A autora desequilibra o leitor,
propondo a reflexão sobre as suas próprias idéias e atitudes sobre os temas
tratados, questionando a visão tradicional e unívoca sobre o mundo. Isso é
facilitado pela forma da narrativa: a maneira de falar própria de cada personagem,
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diálogos convincentes e possíveis e situações peculiares da cidade grande.
O contraste e a aproximação entre o espaço da casa, protegido, e o da rua,
devassado, levantam questões sobre a cisão social, a violência urbana e tocam no
tema da infância abandonada nos dias de hoje. Todas as vezes nas quais Uólace e
João Victor se cruzam pela cidade, o leitor conhece as duas versões da mesma
história e pode identificar as diferenças e as semelhanças entre os personagens.
Aliás, são os sentimentos dos personagens que mais os aproximam, como
ressaltou a autora: “Os dois são semelhantes, simplesmente porque são gente. Mas
essa é uma semelhança que, geralmente assusta as pessoas.” (STRAUSZ, 2008).
Muitos são os contrastes apresentados entre os dois garotos: a estrutura
familiar, o lugar onde moram, a maneira de viver, a expectativa da família. O
primeiro a ser apresentado é o João Victor que acorda preguiçoso e reclamando do
despertador. Logo é repreendido pelo chamado da mãe: “João Victoooooooor!”
(STRAUSZ, 2003, p.8).
Através da fala desse personagem, o leitor pode observar a expectativa da
sua mãe com a formação do filho e como essa é entendida pelo garoto.
Dependendo da hora, “João Victoooor” pode querer dizer: não responda a sua avó,
vá logo para o banho, não rabisque o caderno ou levante da cama sem reclamar. É
sempre uma lembrança para que eu seja gentil e educado. Mamãe me botou esse
nome porque é um nome nobre. Cada vez que diz “João Victor” é como se
estivesse prevendo um futuro glorioso para mim. E é claro que o futuro João Victor
será um homem educadíssimo, culto, charmoso e rico. (idem, ibidem, p.8).

Na rua, Uólace acorda sobressaltado com a sirene do carro de polícia:
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- Uóóóóóóoóóóó´! Dou um pulo. Meu coração dispara. Raios! Detesto acordar com
sirene de polícia. Parece que eles estão me chamando. (...) Meu nome é Uólace,
mas todo mundo diz Uó. Coisa de minha mãe. Ela quis me botar um nome
importante, americano feito tênis novo. (idem, ibidem, p.9).

Aquele nome importante dado pela mãe acabou, na vida, traduzindo-se a um
chamado da polícia. No entanto, a preocupação dela com o garoto se resumiu a
isso: dar-lhe um nome, já que é Uólace quem cuida da sua mãe  uma inversão de
papéis muito comum nos dias de hoje, nas mais diversas camadas sociais. Nas
classes menos favorecidas, as crianças tomam conta umas das outras quando os
pais trabalham ou quando eles são incapazes de exercer suas funções. Tais
situações difíceis da vida provocam o amadurecimento precoce de Uólace que
necessita de se adaptar à dura realidade para sobreviver: ele sublinha o seu
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abandono e o seu amadurecimento diante da realidade de ter uma mãe alcoólatra.
Crianças e jovens sem suporte familiar, abandonados física e moralmente,
muitas vezes, escolhem os caminhos que os levam à marginalidade. O próprio
Uólace, apesar de ter o sonho de freqüentar uma escola e mudar de vida, pratica
junto com os amigos da rua pequenos furtos para conseguir o que comer. Como
ele, existem vários outros envolvidos na mesma situação. No mais recente
documentário de Maria Augusta Ramos (2007) intitulado Juízo, acompanhamos a
trajetória de jovens pobres menores de 18 anos diante da lei. Através dos
depoimentos, fica claro que o que falta para eles é um objetivo na vida, uma
perspectiva para o futuro.
Uólace não conhece o seu passado. Apesar das histórias contadas por sua
mãe sobre uma casa e sobre seus irmãos, ele não sabe se deve acreditar.
Uma vez, minha mãe disse que eu tenho um monte de irmãos. Mas nem eu nem ela
sabemos por onde eles andam. Não me lembro de nenhum deles. Também não me
lembro do tempo em que a gente tinha uma casa. Pra falar a verdade, nem sei se
isso tudo é verdade. Desde que me entendo por gente, moro na rua com minha mãe
e não tenho irmãos. Tenho só Cachorrão Duplex e Catuaba, que conheci na rua e
são meus amigos. (STRAUSZ, 2003, p.9).

O seu futuro resume-se ao dia seguinte. Tudo que lhe cabe é o presente,
tempo bem difícil de ser conduzido. É no presente que se atualizam as tristezas e
sofrimentos do passado. Uólace sofre agora com a sua falta de esperança por
causa da irresponsabilidade de sua mãe ao abandoná-lo na vida.
Através das falas dos personagens, as diferenças entre os dois mundos
foram mostradas nos cenários, nas origens, nas mães e nas perspectivas de vida.
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No entanto, as semelhanças entre esses dois meninos também são delineadas pela
autora e mostram-se tão evidentes quanto as diferenças. Suas vontades,
futilidades, seus sonhos e medos são aspectos que têm em comum, possivelmente
por serem meninos da mesma idade e porque vivem no contexto da cidade grande.
O que os diferencia e os afasta são, principalmente, as condições sócioeconômicas
e culturais de cada um. A narrativa conduz o nosso olhar para as semelhanças.
A vontade de comer um hambúrguer com batatas fritas de café da manhã é
comum aos dois. Entretanto, João Victor é impedido pela mãe, que zela pela sua
saúde e Uólace não tem dinheiro para comprar e o máximo que consegue é que
alguém lhe pague um pão com manteiga. A semelhança de pensamento sobre a
insatisfação dos dois com essa situação é colocada nos finais dos capítulos um.
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João Victor pensa: “Café com leite e pão com manteiga é o fim da picada. Comida
de velho. Droga! E, assim, vou resmungando enquanto como tudo sob o olhar
vigilante de minha mãe.” (STRAUSZ, 2003, p.12).
Uólace segue o mesmo tipo de pensamento: “Café com leite e pão com
manteiga é o fim! Comida de velho. Vou resmungando enquanto como tudo e o
homem se manda, sem nem dar tchau” (idem, ibidem, p.14). O que destoa entre
eles é o comportamento de quem os cerca. No caso de João Victor, sua mãe é
vigilante. Já com Uólace, a pessoa que lhe pagou o café da manhã, pouco se
interessou por ele, foi embora sem se despedir.
Os olhares dos meninos já estão impregnados de preconceito vindo dos
adultos. Para João Victor, as crianças que ficam na porta da lanchonete são
trombadinhas que, segundo sua avó, “ficam na calçada feito moscas” (idem,
ibidem, p.15). As palavras ditas pela avó do menino retratam o modo como as
crianças que vivem nas ruas são vistas pela sociedade. Assim como as moscas,
elas são indesejáveis, comem os restos deixados por outros, incomodam e são
abundantes. O desconhecimento do outro e o peso da opinião de um adulto
respeitado fazem com que João Victor rotule e generalize os meninos - são todos
trombadinhas.
Não gosto de trombadinhas. Eles adoram tirar dinheiro da gente. A mim,
jamais fizeram nada. Mas já assaltaram um monte de gente da escola.
Minha mãe diz que nunca se deve reagir porque sempre tem um bandido
adulto que dá cobertura para eles. (...) O desgraçado está na frente da
lanchonete. Aposto como já assaltou alguém e conseguiu dinheiro para
comer hambúrguer de café da manhã. (idem, ibidem, p.16)
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O mesmo acontece com Uólace, que ao pedir para ser ajudado, vivenciou
experiências desagradáveis de rejeição e por isso, também rotulou meninos como
João Victor de “filhinhos-de-papai”:
Se esses meninos que vão para a escola não fossem tão nojentos, eu
perguntava para eles a causa dessa bagunça no H. Mas são todos uns
filhinhos-de-papai horrorosos. Eles, as mães deles e as avós deles. Todos
têm pai rico. (...) Por falar em filhinho-de-papai, vem vindo um na minha
direção. Olha para mim e faz cara de nojo. Miserável! Tá achando que é
melhor do que eu só porque pode comer o que quiser. Aposto que a casa
dele está cheia de hambúrguer. (STRAUSZ, 2003, p.18)

As semelhanças convergem também para a socialização. Seja em qualquer
lugar e sob quaisquer circunstâncias, é natural que meninos dessa idade já tenham
o seu grupo seleto de amigos. Ao conhecermos os amigos de Uólace e João
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Victor, as diferentes infâncias e personalidades ficam ainda mais evidentes. João
Victor tem dois amigos próximos: o Zé Luiz e o Lucas. O primeiro é o amigo do
peito de João Victor e de vida bem parecida com ele; menino de classe média,
excelente aluno, mãe presente e não tem pai. O segundo é um menino de família
rica, mimado, mau aluno e vive se metendo em confusões.
Uólace também tem dois amigos: o “Cachorrão Duplex” e o “Catuaba”. O
primeiro ganhou esse nome por ter um porte grande, utiliza-se disso para ameaçar
as pessoas e é invocado. O segundo é miúdo e de tanto dizer que vai tomar
catuaba para ficar forte, acabou conhecido assim. “Catuaba” adora ver novela de
época e é um sedutor. Na rua, consegue o que quer repetindo frases bonitas da
televisão e até consegue um trabalho de ajudante de camelô. Esse é o mais
companheiro de Uólace.
Outra semelhança entre os dois meninos é retratada quando o objeto de desejo
dos dois passa a ser o tênis novo exposto na vitrine de uma loja. Ambos os grupos de
meninos param para admirá-lo e cobiçá-lo. A autora traz a idéia de que um dos
aspectos que assemelha meninos pobres e ricos é o desejo pelos bens de consumo, no
caso o tênis. Na sociedade contemporânea, a imagem ocupa um lugar privilegiado.
De acordo com o antropólogo Everardo Rocha (2010) todos os produtos querem dizer
algo publicamente, isto é, “quando os bens se tornam públicos, adquirem um
significado coletivo; as pessoas, intencionalmente ou não, constroem identidades
através dos objetos que consomem.” (ROCHA, 2010). Não se reconhece o indivíduo
pelo que ele é, mas por aquilo que possui ou pelo que mostra.
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Entretanto, existem meninos como o Uólace que além do tênis, sonham em
freqüentar uma escola e acreditam que a educação pode ser um passaporte para o
seu sucesso: “Se eu fosse de uma escola de verdade, nenhum polícia ia tirar onda
comigo. Eu ia aprender a ler e escrever de verdade, podia virar gente, ficar rico”
(STRAUSZ, 2003, p.46). É relevante destacar essa expressão utilizada pela autora
“virar gente”. Ser “gente” vincula-se a possibilidade de compreensão, apreensão e
interferência no mundo pela palavra: palavra escrita, palavra lida, palavra dita.
Também meninos como João Victor, que apesar de não gostarem tanto de estudar,
esforçam-se para atingir a expectativa de sua mãe, que quer um futuro glorioso e
acredita que ele é possível através do estudo e do trabalho.
Em outra passagem da história, a autora pontua a ineficiência do Estado em
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cuidar de crianças como Uólace: ele nos conta que tentou entrar numa escola, mas
que foi impedido pela burocracia. Como não foi registrado pela sua mãe, não
possui os documentos necessários para ser matriculado - retrato do seu abandono.
Somente a vontade de estudar não é suficiente o bastante.
Uólace demonstra o seu medo em relação aos supostos seguranças da turma
de João Victor: “Farejo um tira desses à distância. Dois, então, chego a ficar tonto
com o cheiro. É cheiro de dente quebrado, braço torcido, chute no saco e prisão”
(idem, ibidem, p.36). Também numa outra passagem, quando ele fica sabendo que
outros dois meninos do bairro vizinho ao seu foram assassinados pela polícia,
pontua-se a violência sofrida pelos meninos por parte daqueles que deveriam
protegê-los. Já assistimos situações semelhantes como na chacina ocorrida na
Candelária, centro do Rio de Janeiro, onde crianças e adolescentes tiveram um
direito garantido por lei violado: o direito à proteção integral. Apesar de existirem
leis como o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), ainda existe um abismo
entre elas e a prática.
Questionamentos, pensamentos e sonhos de presente e futuro também são
percebidos na história de João Victor que, mesmo tendo uma vida bem mais
estruturada e segura do ponto de vista sócio-econômico, assim como Uólace
também faz várias reflexões sobre as relações cotidianas. Logo na sua
apresentação, quando fala sobre os planos de sua mãe para o seu futuro glorioso, a
escola aparece como um meio para chegar nesse futuro almejado por ela. João se
mostra menos alienado e não é mantido numa redoma por sua mãe: ela o coloca a
par do cotidiano, do esforço para sustentar uma casa. Ele demonstra compreensão
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e procura ajudar exercendo algumas tarefas como colocar a mesa para o jantar,
aquecer a comida e outras.
Mesmo vivendo em contextos inteiramente diferentes, a rua para ambos os
personagens é um ambiente ameaçador, não importando o quão familiar seja.
Uólace transita por ela com destreza, mas não se sente à vontade em momento
nenhum: há o medo da polícia, medo dos outros meninos de outras gangues,
rejeição das pessoas. “Dormir na rua dá medo. Mas de madrugada dá mais medo
ainda. Tudo fica deserto. A essa hora, só fica na rua quem é polícia ou gente ruim.
Ou rato. É a hora do passeio deles” (STRAUSZ, 2003, p.57). João Victor procura
andar na rua depressa, evitando as pessoas estranhas, principalmente meninos
como Uólace. Ao chegar em casa, sente-se aliviado e protegido: “Quando chego
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em casa e vejo minha mãe assim concentrada parece que entrei em outro mundo.
Um mundo sem pivete, sem tênis, sem hambúrguer, sem engarrafamento” (idem,
ibidem, p.42).
Ao anoitecer, os meninos têm que lidar com uma nova situação, pois seus
melhores amigos vão mudar de vida: “Catuaba”, amigo de Uólace, foi convidado
para trabalhar como assistente de camelô e Zé Luiz, amigo de João Victor, vai se
mudar para o campo. A partir da mudança na vida dos amigos, os dois meninos
começam a questionar sua própria vida e se angustiam com o seu futuro.
Para João Victor, o tal futuro glorioso parece inatingível: “Lucas tem seu
presente glorioso. Zé já achou o caminho dele. Acho que é isso que está me
apertando o peito. E, finalmente, consigo formular a pergunta que está me doendo
tanto: - E eu?” (idem, ibidem, p.59).
Para Uólace o sonho de freqüentar uma escola e, segundo ele, “virar gente”
é praticamente impossível:
Quase estouro a cabeça de tanto pensar, mas acho que não tem jeito de sair da rua,
ser da escola, de ter uma casa e família. Não tem jeito, nasci desgraçado.(...) Só
Catuaba achou uma saída. A pergunta que vinha me doendo no meio do peito,
finalmente toma forma: “- E eu?” (idem, ibidem, p.60).

A angústia e a desilusão com a vida são aspectos comuns aos meninos dessa
idade. Além disso, os amigos são considerados os referenciais mais importantes e
chegando até a fazerem parte da sua identidade. O sentimento de pertencimento a
um grupo, no caso dos dois personagens, estaria se esfacelando, o que gera
desequilíbrio e provoca mudanças e questionamentos. É exatamente nesse

125
momento da história que Uólace e João Victor vão conseguir se ver e se
identificar um com o outro. As diferenças sociais são deixadas de lado e eles
conseguem se enxergar. João Victor está com insônia e da sua janela avista
Uólace vagando pela rua escura e o reconhece como o “pivetinho do
hambúrguer”, mas que naquele momento não parece tão assustador. Ele pensa:
“Tem que ser muito corajoso pra andar pela rua a essa hora. Mas ele também não
parece corajoso. Só... perdido. Igual a mim. Igual a mim, repito baixinho”
(STRAUSZ, 2003, p.59). Já Uólace andando pela rua escura e pensando na sua
vida, avista uma janela com a luz acesa. Ele reconhece João Victor como “o
carinha que come hambúrguer de café da manhã” e pensa: “Mesmo de longe
posso ver que não está com a cara nojenta de todo dia. Parece tão... perdido. Igual
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a mim. Igual a mim, repito baixinho” (idem, ibidem, p.62).
Dessa forma, Strausz (ibidem) finaliza o seu texto. As mesmas frases
proferidas pelos personagens revelam claramente as suas semelhanças.
Semelhanças essas ignoradas fora da ficção, mas buscadas pela autora na proposta
de olhar de outra forma para a realidade que nos cerca. Além de mostrar as
diferenças sócioeconômicas culturais e os preconceitos que aumentam o abismo
existente entre crianças de diferentes realidades, aponta para uma possibilidade de
diminuição desse abismo quando se consegue ver além das aparências e
identifica-se com o outro como ser humano que é, com todas as angústias, sonhos
e desilusões. Esses são pontos importantes trabalhados pela autora ao longo da
narrativa. Não foi por acaso que esse livro foi adaptado para o cinema e inspirou
um episódio do seriado Cidade dos Homens28 dirigida por Fernando Meirelles e
Regina Casé, profissionais preocupados em mostrar para o grande público as
diferentes realidades do Brasil. Através dessa mídia, torna-se possível ampliar não
só a discussão como também atingir um número cada vez maior de pessoas que
reflitam sobre esse tema e oxalá, diminuir a distância existente entre universos tão
iguais e tão diferentes ao mesmo tempo.

28

Série de teledramaturgia exibida pela Rede Globo entre 2002 e 2005. Baseada na obra Cidade de
Deus, de Paulo Lins e ambientada nas favelas do Rio de Janeiro,a trama traz dois protagonistas
adolescentes, Acerola (Douglas Silva) e Laranjinha (Darlan Cunha) que vivenciam dilemas
próprios da adolescência. A direção foi de Fernando Meirelles, Regina Casé, Paulo Lins, Kátia
Lund e César Charlone e a produção da O2 Filmes. (Disponível em: <http://
cidadedoshomens.globo.com> Acesso em: 18 out. 2010).

126
4.3.4.1
Nas rodas
Esse livro fisgou rapidamente o olhar dos meninos pela sua capa, onde havia
a imagem dos dois atores da série da televisão Cidade dos Homens.
Em ambas as rodas, os grupos apontaram os personagens da tevê “Acerola” e
“Laranjinha” e falaram que conheciam a série da tevê, embora não soubessem
muito detalhadamente a história.
Aproveitando esse conhecimento do grupo, conversamos sobre o livro e
sobre a autora. Expliquei a estrutura do livro dizendo-lhes que haveria sempre
dois capítulos um, dois capítulos dois e assim por diante sendo cada um dos
capítulos dedicado a um dos personagens. Essa não é uma estrutura muito comum
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913484/CA

de narrativa, o que causou um pouco de confusão em ambos os grupos. Alguns
participantes diziam claramente que não estavam entendendo nada e outros
franziam a testa como se estivesse difícil a compreensão. Assim, tanto no primeiro
quanto no segundo grupo, tive que ler os primeiros capítulos (um, dois e três) e
estabelecer a continuidade entre os capítulos de cada personagem lembrando que
Uólace e João Victor estavam pela cidade e que se cruzavam nas ruas em diversos
momentos e faziam comentários a respeito do outro. Assim, tentei garantir uma
melhor compreensão do texto.
É preciso analisar separadamente algumas questões importantes ocorridas em
ambas as rodas. Na primeira delas, havia onze participantes, todos meninos
adolescentes, com exceção de Olga, de 12 anos, e já haviam freqüentado o Projeto.
Nesse dia, os participantes estavam muito agitados, pouco concentrados e
falando muito entre si sobre os mais diversos assuntos. Havia folhas com desenhos
sobre a mesa e eles logo decidiram colori-las enquanto ouviam a história. A
conversa paralela (eles pediam lápis emprestado, implicavam uns com os outros,
conversavam como se eu não estivesse ali) se instalou, apesar dos meus pedidos de
silêncio e também dos pedidos de alguns participantes interessados na história.
Esses, mesmo com o barulho, conseguiram prestar atenção na história e participar.
Como a roda estava um pouco turbulenta, fiz pausas para comentários e para
perguntar as opiniões sobre determinadas passagens da história no intuito de saber
se estavam acompanhando e entendendo a narrativa. Para minha surpresa, muitos
estavam atentos apesar da postura indicar o contrário. Ainda que a leitura dessa
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história tivesse sido um pouco entrecortada pela agitação do grupo, a sua estrutura
da narrativa favoreceu a compreensão da mesma pelos participantes, pois era
possível retomar o fio da meada a cada término do capítulo, relacionando os
capítulos de cada personagem.
Nessas pausas para comentários, alguns meninos se identificaram com a
opinião de Uólace sobre meninos como João Victor: “São todos uns filhinhos de
papai”. Falavam que o João Victor tinha mais coisas do que Uólace e que a sua
vida era melhor. Um dos meninos, falou que gostou da parte do tênis na vitrine,
momento tenso da história onde os grupos de Uólace e de João Victor se
esbarram. João Victor fala sobre o medo que sente do grupo de Uólace e este fala
sobre o medo que tem da polícia, “os adultos que protegem os filhinhos-de-
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papai”. A menina falou sobre medo e respeito:
Olga: “As pessoas têm medo, mas deviam ter respeito.”
Outros meninos discordaram: “para ser respeitado os outros precisam sentir
medo”.

Não foi possível chegar ao final da leitura com tranqüilidade. Quando
terminei de ler, muitos meninos já tinham se levantado, outros já estavam dispersos
em outras atividades. Como eles já tinham terminado de colorir os seus desenhos,
entenderam que já tinham realizado uma atividade e não precisavam ficar mais ali.
Para mim, ficaram alguns questionamentos que registrei no Diário de campo:
A dificuldade veio porque o grupo era grande e, segundo a educadora, alguns
daqueles meninos há muito tempo não apareciam na instituição e por isso,
“perderam o ritmo”, a adequação a esse tipo de atividade? Ou porque alguns
desses meninos estavam envolvidos com o crack (segundo a informação dessa
educadora). Ou ainda porque não houve um ambiente apropriado para a leitura?
Ou porque todo o processo esteve errado? Enfim, perguntei a um dos meninos
(Antônio) que me pareceu bem atento à história o que ele achou. Ele me disse que
gostou. Perguntei se ele achou a história grande e ele me disse que não. Perguntei
o porquê do barulho e ele me falou apenas que os meninos ficaram atrapalhando.
Darei outra lida nesse livro para ver como e se é possível diminuir ainda mais a
história. Sem dúvida, farei outra leitura. (Diário de campo, terça-feira, 25 mai.
2010 – décimo quarto dia de pesquisa).

Semanas depois, na segunda roda, havia oito participantes, sendo que cinco
deles eram novos na instituição. Todos adolescentes com exceção de Otto, menino
de sete anos, morador do Casarão (ocupação nos arredores da Fundação). Os
outros dois, André e Gabriel, eram adolescentes moradores da mesma ocupação e
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frequentadores assíduos do Projeto. Duas outras adolescentes chegaram mais tarde
e não participaram, bem como Ari, menino de cinco anos.
Após o café, fomos até a sala da oficina de letramento onde aconteceria a
leitura. Foi um pouco difícil reunir o grupo, cada hora um saía para fazer alguma
coisa no pátio e todos pareciam cansados.
Como sempre, apresentei a história, expliquei a estrutura da narrativa e
comecei a leitura. Todos ficaram em silêncio absoluto. Os meninos pareciam
bastante interessados, já as meninas estavam com expressões muito cansadas e
uma delas chegou a baixar a cabeça na mesa. Por diversas vezes, percebi a
movimentação dos meninos: se olhavam e riam a cada vez que Uólace estava
narrando o seu dia a dia. Achavam graça do jeito que o personagem falava sobre
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meninos como João Victor e também quando ele falava sobre como pedir ajuda na
rua. Um deles chegou a comentar: “É assim mesmo”.
Esses meninos acabaram saindo da sala logo depois que as meninas a
deixaram. Ficaram sem graça e me disseram que iriam ao banheiro. Na realidade,
eles foram embora da instituição. Como eles tinham chegado à instituição em
grupo e havia um casal de namorados, a saída das meninas provocou o
desinteresse dos meninos que acabaram saindo também.
Continuei a história para André, Gabriel e Otto. Como na primeira rodada
essa história tinha sido contada num ambiente muito confuso, dessa vez foi
possível ouvi-la com mais atenção. No final, perguntei o que eles acharam da
história. Gabriel, de 15 anos, disse que achou legal, que gostou. Os outros dois
falaram o mesmo.
Perguntei se eles se identificavam com algum dos personagens e eles
disseram que não. Perguntei se eles conheciam alguém como o João Victor e eles
disseram que não, nem de vista. E sobre o Uólace, o que tinham a dizer?
Gabriel, que em todas as rodas manteve-se calado e que é muito tímido disse:
“Esses meninos que vivem na rua ‘não querem nada’, só querem ficar pela rua,
cheirando, roubando, não vão à escola, não estudam”.

Seria esse um discurso absorvido por Gabriel, mas vindo de sua mãe,
preocupada com um possível envolvimento entre o filho e os meninos da rua? De
fato, observei que Gabriel procurava ficar sempre com André ou Ulisses, garotos
que vivem no Casarão e têm situação familiar parecida com a sua, embora se
envolvesse com todos nos jogos de bola e nas atividades do Projeto.
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Perguntei ao Otto, o mais novo do grupo, o que ele tinha achado da história
e ele me respondeu “Achei legal”. Teve alguma parte que você gostou mais ou
não gostou? - perguntei-lhe.
Otto: “Não gostei da parte que o Uólace quer roubar”.

É esse o momento em que o menino falou sobre o lugar onde mora, a
ocupação conhecida por todos como Casarão, continuando um assunto que havia
começado mais cedo, bem antes da história, em uma conversa informal na sala
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dos educadores.
Otto: “Tenho medo de ficar que nem eles (as pessoas que usam crack e ficam
largadas pela ocupação); quando eu tiver 16 anos, vou embora de lá. Não... quando
eu tiver 12.”
Eu: “Vai pra onde?” - pergunto.
Otto:“Vou morar com a minha tia em Bento Ribeiro”.
André, seu irmão mais velho, interrompe: “Lá é pior”.
Otto: “Pior nada!”

Na conversa anterior à história, André falou do ambiente promíscuo (“todo
mundo só pensa em f..., não usam camisinha”) e insalubre do Casarão. Lá
funcionam bocas-de-fumo e muitos usuários acabam se drogando ali mesmo,
depois ficam caídos pelos cantos atrapalhando a vida dos moradores que nada
podem fazer para não complicar o trabalho da boca. Falou que tem que lidar com
esses adultos que se drogam (crack) e o importunam e sobre o clima de violência,
com brigas constantes por causa dos drogados: “Brigam por causa de uma
pedrinha”. O menino disse que tem que tomar conta dos irmãos menores (são
quatro irmãos de três pais diferentes), que “tudo é ele”. Parecia cansado, mas
resignado.
Essa roda de leitura foi onde Otto manifestou-se pela primeira vez. Até o
momento, não havia feito nenhum comentário a respeito das histórias ouvidas ou
mesmo sobre sua vida. Talvez o livro e o fato do grupo ser pequeno e constituído
apenas por pessoas próximas o tenha instigado a falar. Percebi que apesar de
parecerem muito seguros e conformados morando no Casarão, o medo em relação
ao futuro e a desesperança permeiam e assombram a vida desses meninos. É
interessante considerar que os meninos do Casarão vivem uma situação
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intermediária a de Uólace e João Victor, isto é, entre a rua e a casa, pois a casa
deles é uma moradia ilegal e por isso, provisória 29.
Ao ouvir a história de Uólace e João Victor, sentimentos e percepções
preocupantes sobre a vida foram despertados em Otto, Gabriel e André. São três
garotos que na sua pouca idade já presenciaram cenas que muito adulto nunca viu
na vida. Ao não se identificarem com Uólace e tentarem se diferenciar de meninos
como ele “que vivem na rua e não querem nada” eles falaram sobre o seu próprio
medo de se transformar em um drogado, sobre a responsabilidade que têm de
cuidar de irmãos menores, sobre o amadurecimento precoce e necessário para
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encarar a sua dura realidade.

29

No decorrer da pesquisa, no mês de agosto, os moradores do Casarão foram retirados do imóvel
pela prefeitura. Esses três garotos e suas famílias tiveram que buscar moradia junto a outros
familiares.
(Disponível
em:
<http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/08/30/predio-do-inssdesocupado-no-centro-do-rio-917506167.asp> Acesso em: 06 set. 2010).

5
Fim ou início de outra história?
(...) Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem
Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final (...)
(Caetano Veloso)

Muitos séculos passaram até que pudéssemos compreender o tema da
infância na sua amplitude e na sua relevância. Entretanto, em muitos aspectos,
parece que ainda vivemos na Idade Média, apesar de tantos conhecimentos.
O que constatamos através das notícias e também ao andar pelas ruas da
cidade é que crianças continuam sem lar, sem escola, sem afeto ou cuidados
mínimos. São engolidas pelo universo do adulto, vítimas da exploração e da
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violência onde a singularidade do universo infantil passa desapercebida. Elas
continuam sendo abandonadas, sem que haja mobilização da sociedade ou do
Estado cujas leis ainda não dão conta dessa infância desamparada.
Na época do Brasil Imperial, muitas crianças morreram por causa da falta de
higiene e do desconhecimento da Medicina. Hoje em dia, apesar de toda a informação
e da evolução da Medicina, da Psicologia, da Psicanálise e da tecnologia, as crianças
e jovens continuam a morrer de frio, de fome, de falta de cuidados, em suma: de falta
de consideração, numa total indiferença. São crianças como o “menino verde”, de
Lago (1994), o Uólace, de Strausz (2003), o Praça Quinze, de Saldanha (1981), as
crianças que não se chamavam nem João e nem Maria, de Martins (1999) trazidas
pela literatura e tantas outras que continuam a aumentar a estatística brasileira do
abandono infantil, sem que os esforços do Estado, das Ongs (Organizações nãogovernamentais), da sociedade alcancem todas elas.
Ao tratarmos da questão da infância abandonada não podemos nos restringir
ao abandono físico e moral, embora esse implique em risco de vida. O abandono,
seja ele qual for, atinge crianças pobres e ricas, sem distinção, variando apenas
quanto à forma e ao(s) motivo(s). Crianças como João Victor, trazido pela
literatura, vindas de famílias de situação econômica mais estável, com
necessidades, desejos, medos, angústias como qualquer outra criança também
estão passíveis de serem ou sentirem-se abandonadas, mesmo que esse abandono
não esteja vinculado ao aspecto sócioeconômico.
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Existem assim múltiplas formas de abandono e todas elas necessitam do
nosso olhar mais apurado. Esse tema e tantos outros como a morte, o sexo, as
guerras já foram considerados tabus. Vigorava a idéia de que proteger a infância
era mantê-la alienada das coisas mundo, da vida; para ela só existiriam idéias
positivas e finais felizes. Hoje em dia, já não se poupam mais as crianças de temas
como esses. A televisão, o cinema, as artes plásticas, a música, a internet e
também a literatura encarregam-se de colocá-la a par de tudo que a cerca.
Todavia, a questão atual a ser cuidada não se restringe ao tema a ser
apresentado, mas a forma que ele será abordado. Como qualquer arte, a literatura
abre janelas para infinitas leituras de mundo, rompendo fronteiras, questionando
modelos, promovendo mudanças. Por outro lado, livros com mensagens
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moralistas e didatismos existem em quantidade. Tais livros não provocam
qualquer reflexão, não tiram o leitor da inércia, não encantam; eles estimulam a
simples reprodução de um modelo e como simples reprodução não carregam em si
os ventos da mudança. Falar em mudança não significa evolução ou sofisticação,
mas sim, dirigir o olhar para ângulos ainda não contemplados.
Nesse sentido, a presente pesquisa buscou na literatura infantil e juvenil
contemporânea obras que oferecessem as suas leituras sobre o tema do abandono e
da infância desamparada. As histórias escolhidas colocam como protagonistas
personagens calados pela história oficial, trazem a voz de uma parcela
desvalorizada da sociedade, parcela mantida em silêncio. Sem didatismos, sem
moralismos. E a partir daí interessou-se em ouvir as vozes de crianças e
adolescentes que vivem em suas vidas situações semelhantes. O objetivo foi ouvir e
mostrar as falas desses meninos e meninas a partir das leituras de tais livros - o que
falam as vozes emudecidas desse grupo, quase invisível aos olhos da sociedade.
Para tal, procurei a Fundação São Martinho que realiza um projeto
denominado Ao encontro com meninos e meninas em situação de rua.
Diariamente, a Fundação abre as suas portas para o trabalho sócio-educativo com
esse público, que busca a instituição espontaneamente. O Projeto visa a
diminuição de danos e, desse modo, enquanto estão participando das oficinas de
música, artes, letramento oferecidas pelos educadores da instituição, essas
crianças e adolescentes, de sete a dezessete anos, afastam-se da rua, das drogas,
das confusões. Ao mesmo tempo, os educadores fazem um trabalho de
convencimento na tentativa do seu retorno às famílias, por intermédio da
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assistente social, que, por sua vez, encaminha-os para o Conselho Tutelar que
indica um abrigo que fará o vínculo com a família.
De março a outubro freqüentei o Projeto semanalmente. Fez-se necessário
um período de pesquisa exploratória no qual participei como observadora das
diferentes atividades do Projeto. Esse período foi essencial para que pudesse me
distanciar da visão pré-concebida que tinha a respeito desses meninos e meninas e
assim me aproximar deles, de sua realidade, do seu modo de ver o mundo.
No período da pesquisa propriamente dita, realizei, junto aos meninos e
meninas, rodas de leituras. Li para eles quatro narrativas que traziam situações da
vida das crianças e jovens que vivem nas ruas. Com exceção de um dos livros, O
Praça Quinze, onde a autora explicitou na apresentação a mistura de realidade e
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ficção, todas as outras, Cena de rua, Uólace e João Victor e O menino que não se
chamava João e a menina que não se chamava Maria: um conto de fadas brasileiro,
são narrativas de ficção que tentam dizer o desamparo vivido por crianças e
adolescentes. As histórias trazidas pela literatura são fragmentos, leituras e criações
dos autores sobre determinada situação presente no cotidiano. A partir desse olhar do
outro, os leitores puderam perceber e pensar situações de outra maneira.
A proposta dos livros Cena de rua e O menino que não se chamava João e a
menina que não se chamava Maria: um conto de fadas brasileiro e o Praça Quinze é
de sensibilizar o leitor para a questão do abandono e suas consequências. Já Uólace e
João Victor expõe duas realidades bastante diferentes, mas aponta também para a
possibilidade de encontro entre elas. O valor dessas obras está também na proposta de
olhar a mesma história através da percepção do outro. Assim, abolimos a idéia de
uma verdade única, ampliando os horizontes. O que há em comum entre os textos é
que todos, cada um no seu estilo e com a sua história, desequilibram o leitor, abrem
uma discussão e provocam uma mudança de perspectiva.
É relevante lembrar que as narrativas são leituras das autoras e como tal estão
carregadas do seu olhar e da sua própria história. Junto a isso, a minha escolha e a
minha análise também carregadas pelos meus significados. Por conseguinte, a
leitura dos meninos e meninas sobre tais leituras, o seu olhar, a sua história.
A leitura das histórias transcorreu com tranqüilidade, de maneira geral. A
cada roda, formou-se um grupo diferente. O número de participantes variou de
acordo com a freqüência das crianças e adolescentes na Fundação cujo
termômetro é a situação da própria rua: o recolhimento, o choque de ordem e
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também os dias de sol regulam o número de freqüentadores. As crianças e
adolescentes não se surpreenderam com o fato de meninos e meninas
desamparados serem os protagonistas das histórias. Não houve nenhum
comentário a respeito desse aspecto. Nas diferentes rodas, os participantes, na sua
maioria adolescentes do gênero masculino, ouviram com atenção as histórias e se
manifestaram sobre elas. A fala não foi freqüente, porém bastante significativa. A
cada narrativa, olhares distintos para aspectos distintos.
Cena de rua foi a história que mais provocou a fala dos participantes. Por
ser uma narrativa por imagens, a palavra tornou-se necessária. A cada virada de
página, comentários, dúvidas, observações. “Mas, assim como descreve essas
imagens com palavras, a criança as descreve de fato. Ela habita nas imagens.”,
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fala Benjamin (2007, p.65).
As cores fortes utilizadas pela autora e os traços pontiagudos, agressivos e
firmes dos personagens despertaram as vozes dos participantes que trouxeram a
rua como cenário da violência, da confusão e das drogas. O menino de Ângela
Lago (1994) torna-se visível com o seu inusitado colorido verde. Através dele,
ouvimos as falas sobre o abandono, sobre a necessidade de ser cuidado, de
“querer um carinho de mãe”, como disse uma adolescente.
Na narrativa de Cena de rua, os leitores (re)conheceram o trabalho infantil
nos sinais, a indiferença e a violência de quem vê o menino na rua, a expressão do
desamparo, o delito, como solução extremada. Nessa parte, surgem algumas falas
dos participantes que dão voz aos personagens que atacam o menino: “Pega
ladrão!”; “Olha o choque de ordem!”; “Querem fazer justiça com as próprias
mãos!” No livro esse é o momento em que o menino recebe um feixe de luz
amarela que evidencia a sua presença.
O final da narrativa aponta para uma repetição. Lago (1994) coloca a mesma
ilustração da primeira página do livro para finalizá-lo. Assim, o menino verde
começa e acaba a história vendendo frutas no sinal. O que poderia parecer uma
crítica ou um aspecto a ser pensado, foi visto pelos participantes com indignação e
perplexidade. Como assim depois de tudo que o garoto passou, começa tudo
igual? “Essa mulher (a autora) está maluca?” - questiona um deles. Ao
questionarem “tudo de novo?” diante da última imagem de Cena de rua, os
leitores mostram o desejo e a necessidade de transformação dessa história. A
reação aponta para o rompimento com o continuum da história e mira outro
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futuro, outra escrita. O livro provocou a fala sobre mudança, transformação. A
educação, a escola e a família surgem nas falas dos participantes como soluções
de uma vida mais generosa ou, pelo menos, diferente. De uma adolescente, ouvi
que o seu sonho é ser modelo e sair da rua - a mesma que dias antes, com um ar
cansado, resignado havia dito que fazia programas.
Sonho, realidade e possibilidades foram temas que permearam a narrativa de
Georgina Martins (1999). O menino que não se chamava João e a menina que
não se chamava Maria: um conto de fadas brasileiro trouxe uma história de
abandono, miséria e morte vividos por três irmãos, duas crianças e um bebê. Ao
ouvirem a história, os participantes praticamente não comentaram sobre as
questões sociais levantadas pela autora. Intrigaram-se, no entanto, com o sonho de
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uma casa de doces trazido pelos personagens. Sonho esse que segundo a sua
leitura levou o bebê.
Ao indagarem e se mostrarem incrédulos com a escolha dos irmãos pela
casa de doces, os leitores transmitem a idéia de que não fariam daquela maneira.
A morte da irmã ainda bebê foi lembrada até nas rodas seguintes. Essa foi, sem
dúvida, a parte que bateu forte nos leitores. A morte, o medo da morte, a morte da
infância e tudo que ela traz como elemento de esperança e renovação. Outra
imagem trazida pela história - o padrasto monstro - despertou a fala sobre as suas
experiências com seus pais e padrastos que apontam para uma figura masculina
ausente ou extremamente agressiva. Um dos adolescentes falou: “meu sonho é
encher o meu pai de tiro” e depois riu desconcertado. As mães têm sua imagem
preservada, seu lugar protegido. Nem quando o menino da história se posiciona
contra a postura de sua mãe, os leitores se uniram a ele. Essa preservação foi
notada em uma atividade de dia das mães na qual o grupo coloria com afinco
cartões de dia das mães ou em falas do tipo: “mãe é tudo”; “pai é fácil de arrumar,
mas mãe a gente só tem uma!”.
Os sonhos desses meninos referem-se ao básico: ter uma casa, morar com
suas famílias, estudar, ser do Exército. É interessante notar que ao se falar de
sonho, falamos de desejo, de algo a ser atingido ou esperado, de algo que, às
vezes, situa-se na dimensão do inatingível, do ideal. Para esses meninos e
meninas, o básico é o “inatingível”. Portanto, um sonho de casa de doces trazido
pela literatura não fez nenhum sentido para eles e foi visto como uma bobagem.
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Provocar uma morte por conta de um sonho duvidoso não foi perdoado por esses
leitores. Muito mais do que o tema do abandono, o medo da morte falou mais alto.
A leitura de Praça Quinze provocou o relato de histórias pessoais e
lembranças de episódios ocorridos na rua com os participantes da roda, talvez
pelo fato de ser apresentado pela autora como um livro que mistura a ficção e a
realidade. A escrita direta e ao mesmo tempo poética de Saldanha (1981)
envolveu os meninos e meninas.
A narrativa trouxe a história de vida de Praça Quinze: de como a vida
transformou o menino-moleque de Paquetá em um menino endurecido, que vive
nas ruas no Rio de Janeiro. As semelhanças entre o garoto da ficção e os meninos
e meninas da vida foram apontadas pelos últimos. O afastamento da mãe e do
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irmão, os maus tratos, a violência sofrida, as dificuldades da vida, a batalha na
rua: todos pontos de encontro entre ficção e realidade. A cena da violência vivida
por Praça Quinze e Miúdo junto aos policiais, aponta para o recolhimento, o
choque de ordem da prefeitura, a “limpeza” da cidade: recursos que calam mudez. Meninos que vivem na Praça XV, na Lapa, no Castelo têm suas
semelhanças, dizem os leitores.
Nesta leitura o tema do abandono foi bastante discutido. Na narrativa, a mãe
permite que o patrão leve o seu filho maior para um internato e fica com o menor.
Se não fizesse isso, perderia o emprego. A partir desse ponto, a vida do garoto
muda e ele vira o Praça Quinze. Desta vez, os leitores questionam essa mãe que
abre mão do filho mais velho e relatam histórias de abandono ocorridas com
conhecidos seus: meninos deixados pela mãe aos cuidados de parentes e bebês
deixados no lixo. Discutem e falam sobre tais histórias com perplexidade e
revolta. A adoção surge nos discursos como solução.
Ao término da leitura do livro, Mãozinha, de 17 anos, resolve contar a sua
história de vida na roda. Vida de perdas, de rejeições e impossibilidades, como a
de Praça Quinze. A mãe morreu, o pai não quis ficar com ele, a avó e a tia o
encaminharam junto com seu irmão mais novo para um abrigo e ele, de lá, fugiu,
fazendo-se dono do próprio destino. Porém, ele afirma: “Eu não sou o Praça
Quinze, eu sou o Mãozinha”.
Por sua vez, o livro Uólace e João Victor foi o que menos despertou a fala dos
participantes, principalmente na primeira roda de histórias.

Apesar de

acompanharem a narrativa, os participantes mostravam-se agitados e envolvidos em
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outras atividades, como o desenho. Essa foi a narrativa mais longa e com
pouquíssimas ilustrações. No entanto, alguns participantes demonstraram empatia
por Uólace, o menino que vive nas ruas e divertiram-se com o seu modo de narrar
os fatos. Concordaram com ele quanto a sua visão sobre João Victor e seus amigos
serem “filhinhos-de-papai”, pois eles têm uma vida muito melhor do que a deles.
A segunda roda foi se esvaziando com o decorrer da história devido a
fatores externos. Apenas três meninos da ocupação ouviram a história até o final,
dois deles tinham participado de todas as rodas. O mais novo, de sete anos, pode
falar que não gostou quando Uólace vai roubar. Falou, então, sobre o seu medo de
ficar como os meninos com os quais convive na Fundação e na ocupação. Outro,
de 15 anos, falou pela primeira vez sobre o que pensava a respeito dos garotos que
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freqüentavam a Fundação: “eles não querem nada!”. Talvez por estarem apenas os
três que vivem nas mesmas condições tenham se sentido à vontade para expor
suas idéias e opiniões. Viver em uma ocupação não é como viver na rua,
principalmente porque no caso desses três meninos, todos têm uma família que
cuida deles e frequentam a escola. No entanto, a vida na ocupação não é
protegida. Eles convivem com a promiscuidade, com a falta de higiene, com a
pobreza - o que os assemelha aos meninos que vivem nas ruas. A situação em que
vivem é tão precária e instável que aproxima o seu mundo do mundo dos que
vivem na rua. O que difere os dois é a presença familiar.
Podemos, enfim, dizer que a literatura despertou a reflexão e a fala desses
meninos e meninas sofridos pela violência das ruas, pela miséria e pela
desesperança. É certo que provocar as suas falas não foi uma tarefa fácil. Eles se
resguardaram. Falaram pouco sobre as suas próprias situações de vida e, às vezes,
contaram somente aquilo que queríamos ouvir. Ouvir suas histórias também não foi
fácil, foi doloroso, sofrido. Entretanto, ao falarem sobre as narrativas escolhidas, ao
manifestarem suas opiniões, eles contaram também sobre de si mesmos, sobre os
seus modos de ver e de viver a vida e na vida. “Os vestígios do vivido estão
presentes de muitas maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as
viveu, seja na qualidade de quem as relata” (BENJAMIN, 1994, p.205).
Ao narrarem suas histórias ou as histórias dos colegas, ao se ouvirem, esses
meninos e meninas tiveram a possibilidade de elaborar a sua própria narrativa. A
leitura não só permitiu a minha entrada nesse universo como também a entrada deles
mesmos no seu mundo. E ao ingressarem nele, puderam questionar a sua realidade, as
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suas escolhas, (re)construir as suas histórias de vida. Entrando em contato com
pensamentos e sentimentos que talvez estivessem emudecidos, os leitores colocaram,
segundo Benjamin (ibidem), o presente em estado crítico, resgatando o seu passado,
para pensarem numa possibilidade de outro futuro. Nas rodas, esses meninos e
meninas viveram a literatura e a leitura como experiência, como resgate de narrativas
há tempos silenciadas pelas vivências traumáticas do cotidiano.
O que é oferecido para eles? Expressões raivosas dos motoristas de Lago, os
maus tratos vindos de casa, como o monstro-padrasto de Martins (1999), a
indiferença dos que passam pelas ruas vivida por Uólace, a violência vinda da
polícia como ocorrida com Praça Quinze? O que querem? Um sonho, como as
crianças de Martins (ibidem)? O que esperam de si mesmos? “Ser da escola e
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virar gente”, como Uólace? O que se espera deles? Talvez essa referência seja o
que lhes falta, ou seja, alguém que espere algo deles.
Existe o brilho nos olhos de alguns, há a alegria em determinados
momentos. Existe também uma vontade de transformar, de mudar, mas há uma
desesperança, fruto de quem já viu e passou por inúmeras dificuldades com tão
pouca idade. O medo da frustração, o medo de que não dê certo talvez paralise
esses meninos e meninas.
A rua é o lugar onde tudo é permitido. As privações são conhecidas e
manejadas por eles com certa destreza. A rua funciona como uma espécie de
“terra da Cocanha” onde a liberdade é o símbolo maior, como vimos em alguns
discursos. Há, porém, um paradoxo: querem a rua e, ao mesmo tempo, querem a
casa, o cuidado, a proteção. O preço de estar na rua é alto.
Nos fragmentos de história trazidos por esses leitores contemplamos
sentimentos e pensamentos que a história oficial não conta. Ao mesmo tempo,
esses fragmentos remontam uma história que é coletiva. As crianças e
adolescentes dessa pesquisa me mostraram que apenas os direitos assegurados no
papel não lhes bastam. Eles precisam também dos deveres para se constituírem
sujeitos, para se constituírem cidadãos. No entanto, é complicado falar de deveres
quando nem seus direitos básicos estão assegurados na prática. Eles são marcados
pela falta de perspectiva, pela falta do olhar. Se não há olhar, não há o outro, logo
quem sou eu?
Sabendo que, ainda nos dias de hoje, a infância como o lugar de ser cuidado, de
brincar e de aprender não está sendo preservada e que os abismos existentes entre as
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diferentes infâncias só vêm aumentando percebo a necessidade em abordar o tema do
abandono com as crianças e adolescentes. Percebo que há um distanciamento, quase
uma indiferença quanto a essa questão. É como se mundos tão distantes com questões
tão distintas não se cruzassem quando na realidade do cotidiano se cruzam e se
esbarram o tempo todo. Porém, é preciso provocar esse encontro.
Através da leitura de livros de qualidade literária como os propostos nesse
trabalho, talvez possamos incomodar, instigar esse olhar para o outro e encurtar
distâncias entre diferentes infâncias. Entender a importância da literatura nesse
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movimento de encontro e de mudança pode ser um dos passos nesse caminho.

6
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