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RESUMO 

 

Esta dissertação conta a história da Fundação do Bem-Estar do Menor no 
Ceará – FEBEMCE, com ênfase na sua atuação como instituição 
educacional. O estudo inicia-se no ano de 1990, por ter sido o ano da 
publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que rege, no Brasil, 
esse segmento social até os dias atuais e se finda em 1999, ano de extinção 
da FEBEMCE como instituição de amparo às crianças e adolescentes. A 
pesquisa usou o método histórico e explorou técnicas de pesquisa 
documental e história oral. 
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RESUMEN 
 

Esta disertación habla de la historia de la “Fundação do Bem-Estar do 
Menor no Ceará – FEBEMCE”, con atención en su actuación como 
institución educacional. El estudio tiene inicio en el año de 1990, por haber 
este sido el año da publicación de “Estatuto da Criança e do Adolescente”, 
ley que, en Brasil, se aplica a  este segmento social hasta los días actuales y 
se concluye en 1999, año de extinción de la FEBEMCE como institución 
de ayuda a los niños y adolescentes. La pesquisa usó el procedimiento 
histórico y exploró técnicas de pesquisa documental e historia oral. 

 

Palavras-chave: FEBEMCE. Niños y adolescentes. Violencia juvenil 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de Mestrado se propõe a contar a história de uma instituição já 

extinta no Estado do Ceará, mas que, por muitos anos, fez parte de uma política, 

aplicada em todo o país, em relação às crianças e aos adolescentes que viviam em 

situação de desigualdade social, abandono, desamparo e/ou praticantes de atos 

considerados pela lei como sendo passíveis de punição legal. A instituição em questão 

chamava-se Fundação do Bem Estar do Menor no Estado do Ceará, mas era 

popularmente conhecida por sua sigla: FEBEMCE. 

A FEBEMCE foi, por muitos anos, o único local destinado às crianças e 

adolescentes que não tinham para onde ir, ou por não ter família, ou pela família não 

responsabilizar-se por eles, ou por qualquer outro motivo que os privasse do convívio 

familiar e os impusesse a rua, o abandono, a miséria e a degradação como casa. Ainda 

que sendo um local de abrigo de crianças abandonadas, a FEBEMCE permanece na 

memória popular como um local de “menores delinqüentes”. 

De acordo com o Código de 1979, a categoria “menor” foi instituída e 
delimitada como seu objeto de ação, em três situações consideradas 
irregulares – carência, abandono e delinqüência. Apesar de serem distintas, as 
clientelas das FEBEMs e da FUNABEM foram e continuam sendo 
percebidas pela população em geral, a partir da categoria síntese – o “menor”. 
E o significado predominante para “menor”, seu núcleo central, tem sido 
identificado com a autoria de infração penal, muito mais do que com a 
carência e o abandono, numericamente muito mais expressivos, no Brasil, do 
que a delinqüência. (PINHEIRO, 2006 p.78) 
 

Fundada no Estado do Ceará em 1968 e extinta no final de 1999, a FEBEMCE 

fazia parte de uma política nacional de abrigo e recuperação de menores1 e, por 

conseqüência, tinha em si um caráter educacional, mas, ao mesmo tempo, lidava 

diariamente com a repressão. 

O estudo que se faz aqui se limita aos últimos dez anos de existência da 

FEBEMCE, ou seja, de 1990 a 1999. A escolha se deu por tratar-se de uma década de 

mudanças para as instituições que lidavam com crianças e adolescentes, assim como a 

                                                 
1 Termo usado antigamente, hoje se opta por ressocialização ao invés de recuperação e crianças e 
adolescentes no lugar de menores, pelo estigma que essas palavras carregam. 



 

FEBEMCE, que culminaram com sua extinção em dezembro de 1999. Com o 

lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em julho de 1990, a 

maneira de “cuidar” de crianças e adolescentes precisava ser alterada. O estatuto, ou lei 

nº 8069/90, representa uma legislação específica para esse público, onde se prevê 

diversas situações a que, provavelmente, crianças e adolescente poderiam ser 

submetidos. Alguns acreditam que esta lei trata apenas da questão do conflito com a lei, 

isto é, seria como um código penal para menores, mas o Estatuto é bem mais amplo, 

fala de direitos gerais, fazendo uma analogia. Seria como uma constituição aplicada 

unicamente ao público criança e adolescente, independente de sua classe social, raça, 

cor, credo etc. O ECA foi o documento legitimador da representação social da criança e 

do adolescente como sujeitos de direitos. De acordo com Pinheiro (2006, p.81), que 

trabalha criteriosamente essa questão, a representação social da criança e do adolescente 

como sujeitos de direito se forja a partir dos anos setenta, mas se afirma com o advento 

do ECA e práticas inerentes à representação social desse segmento como objetos de 

repressão e se modificam com o que determina o Estatuto. 

Os castigos físicos e o confinamento – práticas afetas à representação da 
criança e do adolescente como objetos de repressão – são permutados 
idealizadamente pelo diálogo, pelo envolvimento da comunidade direta e da 
família nos programas voltados para a criança e o adolescente e pela 
aplicação de medidas sócioeducativas, no caso de cometimento de ato 
infracional por adolescentes. Tais medidas, preconizadas no ECA, prevêem o 
internamento em estabelecimento educacional – medida privativa de 
liberdade – sujeito aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do adolescente submetido à 
medida. (PINHEIRO, 2006, p. 83) 
 

Pela importância do ECA na visão e no tratamento da criança e do adolescente é 

que o ano de 1990 foi um marco para a FEBEMCE e para qualquer outra instituição de 

atendimento ao menor. Por esse motivo, esse foi o ano escolhido para o início desta 

pesquisa. A partir da nova lei, a FEBEMCE teve que se adaptar às novas diretrizes. Foi 

preciso, inclusive, aprender a usar novos termos para falar da criança e do adolescente. 

Definitivamente, o ano de 1990 foi um marco na história da instituição, que pode ser 

vista, antes e depois do ECA, de forma bastante distinta. 

Com a sua extinção, em dezembro de 1999, encerra-se essa pesquisa. Os motivos 

são óbvios. Seria impossível estudar uma entidade extinta. É preciso deixar claro, no 

entanto, que o trabalho da FEBEMCE não deixou de existir. Houve modificações em 

sua estrutura e funcionamento e outros atores sociais passaram a se responsabilizar pelo 



 

que antes era dever daquela instituição. Mas, como o objetivo desta pesquisa é estudar a 

FEBEMCE como instituição, não coube à pesquisadora, no momento, dar continuidade 

à história da política para crianças e adolescentes independente da FEBEMCE. 

Em resumo, esta pesquisa pretende responder a seguinte pergunta: como 

funcionava a FEBEMCE de 1990 a 1999? Com base nesse questionamento principal, o 

estudo buscou aprofundar-se em um ponto: a educação. Afinal, é de extrema relevância 

social compreender a realidade de uma instituição dita de recuperação de menores, mas 

que, com essa característica, obrigatoriamente2 transforma-se em uma entidade também 

de cunho educacional. 

Assim, esta pesquisa parte das hipóteses de que a FEBEMCE, de uma forma 

geral, como instituição, e de uma forma específica, como ambiente educacional 

diferenciado, nunca teve sua história devidamente explorada, não tendo sido 

encontrados registros organizados, na forma de livros, monografias, dissertações, teses, 

etc. pela pesquisadora. O que há sobre a FEBEMCE encontra-se de maneira 

fragmentada, através de documentos de diversas naturezas, formulários, relatórios 

institucionais e alguns estudos específicos de determinados equipamentos da Fundação, 

como os abrigos3, por exemplo. Uma compilação destes fragmentos não foi encontrada 

pela pesquisadora e, organizar essa compilação passou a ser a intenção desta pesquisa. 

A visão da FEBEMCE como uma instituição estigmatizada, tanto pela sociedade, 

quanto pela mídia, como pelos próprios possíveis atendidos, foi outro ponto de apoio 

deste trabalho. Através da história da Fundação é possível que se verifique até que 

ponto o que se pensa da FEBEMCE condiz com a realidade dos fatos ou não. 

De acordo com a memória popular do cearense, a FEBEMCE foi unicamente um 

lugar de marginais. Os “menores” que se encontravam em situação de conflito com a lei 

eram, até pouco tempo, conhecidos como o menor delinqüente, o pivete, o mirim, ou 

ainda, o trombadinha. Era essa criança que ia para a FEBEMCE, na visão da sociedade. 

Muitos, até hoje, acreditam que a instituição responsabilizava-se apenas por casos 

passíveis de punição legal. Até bem pouco tempo, o menino que ia para FEBEMCE era 

o menino que não tinha jeito. Aquele que os pais não podiam controlar. Na infância de 

                                                 
2 De acordo com o ECA, era obrigatório o ensino dentro das unidades de ressocialização 
3 Abrigos eram os locais para onde as crianças e adolescentes eram recolhidos para internamento 
provisório ou permanente, dependendo do caso. O tema será mais bem explicado nos capítulos seguintes. 



 

muitos que lerão essa pesquisa era comum que os pais ameaçassem os filhos de serem 

mandados para a FEBEMCE caso não tivessem bom comportamento. Sobre esse 

estigma, Pinheiro esclarece: 

(...) A categoria “menor” ocupa, no pensamento social brasileiro, o lugar de 
conceito discriminatório que cada sociedade gesta para designar a criança e o 
adolescente marginalizados, vinculando-os ao lugar social de exclusão. Como 
conceito discriminatório, é contraposto, com freqüência, a outras categorias. 
Há uma situação exemplar, na veiculação de notícia sobre um assassinato, 
cuja manchete principal dizia: “Menor mata estudante”. (...) 
Há outros conceitos plasmados na categoria “menor”, sendo exemplos 
“mirim, flanelinha, trombadinha, pivete, pixote”. (...) Correspondem, em 
geral, às significações de ladrõezinhos, internos de instituições – 
particularmente das FEBEMs - , pequenos marginais, enfim, pequenos 
bandidos. Como conceito discriminatório, “menor” parece trazer, para 
aqueles que são incluídos na categoria, uma condição: estão sob permanente 
suspeita, ao mesmo tempo em que parecem se despersonalizar. (PINHEIRO, 
2006, p. 72) 
 

O estigma da instituição existe, ainda, nos dias atuais, por características inerentes 

à população brasileira. Novamente, a pesquisadora ampara-se em Pinheiro para afirmar:  

Associada fortemente à idéia da violência, do adolescente como fonte de 
perigo e ameaça à sociedade, a concepção da criança e do adolescente como 
objetos de repressão continua a ocupar espaço significativo no pensamento 
social brasileiro. (PINHEIRO, 2006, p.62) 
 

Grande parte da população, que nunca teve um parente na FEBEMCE, não 

consegue dimensionar o alcance do trabalho realizado pela Fundação. Não há aqui uma 

defesa em relação à qualidade deste trabalho. Este estudo, no entanto, pretende levar ao 

conhecimento da população cearense os programas, as diretrizes, ou mesmo as 

intenções desta instituição para que as conclusões sobre a FEBEMCE não venham da 

falta de conhecimento da instituição. 

Em tempos em que se discute com veemência a redução da maioridade penal 

como saída para a criminalidade juvenil, compreender um pouco da realidade dos 

jovens brasileiros e dos tipos de políticas já implantadas no país para resolver esse tipo 

de problema, é fundamental para saber como se posicionar diante de uma questão tão 

midiatizada.  

Neste momento em que se fala de redução da maioridade penal em mesas de bar 

por todo o país, como um assunto de amplo domínio social, conhecer melhor a história 

da FEBEMCE, ou de qualquer outra iniciativa ligada à criança e ao adolescente torna-



 

se, de certa forma, uma defesa contra as opiniões bombardeadas pela mídia em 

telejornais, revistas, ou mesmo subliminarmente, de que o adolescente pobre, 

geralmente negro e morador de favelas é o responsável pela crise na segurança pública 

nacional. Como conclui Pinheiro, trata-se de uma crueldade social atribuir culpa das 

mazelas do país a indivíduos que já foram condenados pela sociedade desde seus 

nascimentos: 

Assim, essas três representações sociais mais recorrentes traduzem a 
realidade do País, na qual a criança e o adolescente de classes subalternas 
aparecem como concretude de uma dimensão perversa da grave questão 
social. Inegavelmente, a desigualdade, a submissão/dominação e a exclusão, 
traços fundamentais na nossa matriz cultural, permitem que se efetive, no 
pensamento nacional, uma operação simbólica essencialmente 
discriminatória: atribuir às crianças e aos adolescentes das classes subalternas 
o papel de objeto: objetos de proteção social; de controle e de 
disciplinamento; e de repressão. (PINHEIRO, 2006, p. 66) 
 

Com o avançar da pesquisa, o método a ser utilizado fez-se presente naturalmente. 

Por adequar-se perfeitamente à realidade dos documentos encontrados, escolheu-se usar 

o chamado método histórico. Esse método se preocupa com a investigação de fatos ou 

eventos do passado, utilizando fontes, como documentos, e recursos, como a história 

oral. 

O fato de a pesquisadora ter suas raízes acadêmicas no jornalismo aproximou, 

ainda mais, essa pesquisa do método histórico. Jornalismo e história são disciplinas que, 

de certa forma, possuem uma grande proximidade. Como afirma Lacouture: 

Em se tratando das relações, no mais das vezes conflituosas, entre história e 
jornalismo, não podemos deixar de observar que as duas disciplinas tendem a 
convergir, desde a época em que reinavam, de um lado,a religião da longa 
duração e, de outro, a fobia do ´factual´, o culto do sensacional a qualquer 
preço (...) No decorrer da última década, vimos consumar-se, na história, o 
que Pierre Nora chamou de ´volta do acontecimento´, enquanto o jornalismo, 
sob a influência de uma publicação como ´Le Monde´, tendia, não sem 
jactância, a situar-se no plano da pesquisa universitária. O que tende a 
assegurar, mais do que pontos comuns, uma convergência entre os 
historiadores e a imprensa, enquanto não se verifica a convergência entre o 
jornalismo e o rigor histórico. (LACOUTURE, in LE GOFF 1988, p. 218) 
 

Quando a idéia é remontar a história de alguém ou de algum lugar é preciso 

vasculhar baús. Muitas vezes, nem nos baús encontram-se os tesouros dos registros. E é 

aí que surge a lembrança das pessoas. A história oral, segundo Odair (2003: 31) “é uma 

alternativa à História Oficial, aquela feita de documentação escrita”.  



 

De acordo com LEITE BARBOSA (2001, p.154), o método histórico “consiste 

em investigar fatos e acontecimentos no passado para verificar possíveis projeções de 

sua influência na sociedade contemporânea”. 

O método histórico oferece, ainda, a possibilidade de análise da organização 
das sociedades e das instituições, permitindo-nos apreender a dinâmica 
histórica de sua evolução, transformação e desaparecimento. Constitui um 
encadeamento de processos sociais que permite investigações dos fenômenos 
(fatos ou eventos), dentro de uma perspectiva que possibilitará o 
conhecimento de suas causas e efeitos. (BARBOSA, 2001, p. 154) 
 

Esta pesquisa, portanto, baseia-se na expectativa de reconstruir um trecho da 

história de uma instituição, apoiada principalmente na história oral e na pesquisa 

documental. 

De acordo com a classificação de pesquisa feita pelo professor Rui Martinho 

Rodrigues (2007), essa pesquisa é do tipo documental e oral: 

Pesquisa documental é a que se vale, se não unicamente, pelo menos 
basicamente, de documentos como fontes. Por documentos entende-se não 
apenas papéis oficiais, autenticados ou assemelhados. Um texto como uma 
carta particular pode ser um documento histórico. Uma fotografia é um 
documento de que se valem antropólogos e pesquisadores forenses. Uma fita 
gravada é documento. Logo documento é uma fonte material de informações. 
(MARTINHO RODRIGUES, 2007, p.45) 
 

Em relação à pesquisa oral, ele afirma: “Pesquisa oral, como o nome sugere, é a 

que se vale da oralidade como fonte principal, ou como instrumento de coleta de 

informações. É uma forma de pesquisa que tem vivido um grande impulso nos últimos 

anos”. (MARTINHO RODRIGUES, 2007). 

Para compor este estudo, foi realizado um amplo trabalho de pesquisa documental 

junto à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará (STDS), 

atual responsável pelas políticas relacionadas a crianças e adolescentes em conflito com 

a lei e em situação de risco e rua; à Biblioteca Pública Estadual e Arquivo Público do 

Ceará, bem como pesquisa em jornais e entrevistas com pessoas ligadas à instituição à 

época. 

A STDS dispõe de um arquivo geral situado no bairro Tancredo Neves, na 

periferia de Fortaleza. Ali foi dado o grande passo rumo à organização da história da 

FEBEMCE. Centenas de caixas com informações sobre a Fundação, relatórios mensais, 



 

trimestrais e anuais de cada unidade, monografias, fichas de ex-internos (chamadas de 

prontuários), ofícios, cartas e diversos outros documentos valiosos para esta pesquisa 

foram encontrados no arquivo.  

Outra técnica utilizada nesta pesquisa foi o estudo de jornais. Ainda que tenha 

sido uma escolha complicada, pelas dificuldades apontadas, fez-se necessária a análise 

de jornais para a compreensão da mídia e da sociedade da época em que se investigou a 

FEBEMCE. A relação da pesquisadora com essa fonte, tendo em vista sua formação em 

Comunicação Social, foi outro fator decisivo para o uso da mesma. A compreensão das 

notícias jornalísticas, como textos, que possuem diversas nuances a serem exploradas, 

tornou, no entendimento da pesquisadora, o estudo mais rico e próximo da realidade. 

Além de percorrer os arquivos dos jornais “O Povo” e “Diário do Nordeste”, a 

pesquisadora buscou o banco de dados de instituições que trabalham a questão da 

criança e do adolescente, como o Centro de Defesa a Criança e ao Adolescente 

(CEDECA) e no Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança (NUCEPEC), 

ligado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Documentos e jornais compuseram a base da pesquisa de campo que foi 

complementada com entrevistas a alguns sujeitos participantes da realidade da 

Fundação no período já definido. A pesquisadora estabeleceu três grupos para as 

entrevistas: ex-dirigentes, ex-educadores (que podem ser professores, pedagogos ou 

outros profissionais que tenham exercido esta função dentro da instituição) e ex-

internos. 

Para concluir, cabe observar que a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre 

os temas juventude, violência e institucionalização da criança e do adolescente foi usada 

para complementar a bibliografia básica com base na educação, na sociologia, na 

comunicação e mesmo na psicologia. 

Para formar esse estudo, foram trabalhados conceitos como “menor”, “violência”, 

“exclusão”, dentre outros, sendo utilizados autores de vários campos e épocas como 

Michel Foucaut, Robert Castel, Ângela Pinheiro, Jaques Le Goff, Carmem Oliveira, 

Pierre Bordieu, Glória Diógenes, dentre outros. 



 

1. JUVENTUDE E VIOLÊNCIA 

Alguns conceitos relacionam-se, ao longo desta pesquisa, da mesma maneira que 

se unem na realidade do cotidiano. Exclusão, inserção, integração, juventude, infância e 

violência são algumas das temáticas que permeiam a discussão a que esse trabalho se 

propõe e que têm se mostrado intrinsecamente relacionadas na prática da vida. 

A infância é uma fase da vida muito exaltada por psicólogos como essencial para 

o desenvolvimento do ser humano. Para conceituar a criança como categoria apóia-se 

no ponto de vista de Kramer, usado por Pinheiro (2006): 

Ao trabalhar a categoria criança, é usual, de acordo com Sonia Kramer, que 
seja ela pensada em oposição ao adulto, a partir de três faltas: de idade, de 
maturidade e de adequada integração social. A oposição é criticada por 
Kramer, que aponta a associação que se faz da idade com determinados 
papéis e desempenhos específicos da criança. O argumento da autora leva ao 
reconhecimento da necessidade de diferenciar o lugar social ocupado pela 
criança – e penso que igualmente pelo adolescente – diferenciação que não 
está relacionada tão somente à idade, mas a fatores outros: sua participação 
no processo produtivo; tempo de escolarização; a socialização no interior da 
família e da comunidade; as atividades cotidianas desenvolvidas pela criança 
– desde as brincadeiras até as tarefas por elas assumidas. (PINHEIRO, 2006, 
p. 36) 
 

A juventude é, ainda hoje, vista com pouca clareza como categoria social. O 

jovem, não sendo mais uma criança, não pode ter um comportamento infantil, mas, na 

medida em que não é um adulto, não deve ser dele exigida uma postura de total 

amadurecimento. O jovem é, muitas vezes, cobrado como se fosse adulto e 

desmoralizado como se fosse criança. Há, todavia, uma dificuldade de compreender a 

juventude e aceitá-la com suas peculiaridades, tendo em vista, principalmente, o pouco 

tempo de sua categorização social. 

A juventude constitui-se como categoria social, no que tange a definição de 
um intervalo entre a infância e a vida adulta, apenas no final do século XIX, 
ganhando contornos mais nítidos no início do século XX. A juventude é uma 
invenção moderna, sendo, desse modo tecida em um terreno de constantes 
transformações. (DIÓGENES, 1998, p. 93) 
 
 
A formulação de Kramer subsidia, assim, a minha determinação de pensar 
sobre a criança e o adolescente como categorias socialmente concebidas, 
considerando não apenas as características ditas naturais, próprias a um 
período da vida, o que impediria a compreensão dos lugares sociais ocupados 
pela criança e o adolescente. É preciso ultrapassar o critério de idade e 
examinar a inserção da criança e do adolescente na vida social, nos 
momentos vários da história brasileira. Parece-me que, assim o fazendo, 
ultrapassamos a natureza infantil, de caráter abstrato, para chegar a uma 



 

abordagem da criança e do adolescente em sua concretude: crianças e 
adolescentes com percursos sociais diferenciados. (PINHEIRO, 2006, p.37) 
 

Dessa forma, a juventude é uma espécie de “extrato social” que vive de maneira 

mais profunda os conflitos sociais, como explica Diógenes (1998): 

A juventude é o segmento que mais catalisa as tensões sociais como também 
as exteriores; a juventude é a vitrine dos conflitos sociais. Ela não apenas os 
expressa de forma mais espontânea e transparente, até desordenada, como de 
certo modo, os caricatura. (DIÓGENES, 1998, p.162) 
 

O que ocorre no Brasil é que a juventude, proveniente dos extratos sociais 

marginalizados e empobrecidos, além de sofrer os problemas da falta de 

reconhecimento por ser jovem, enfrenta o estigma, a marginalização e a invisibilidade 

pela sociedade. Muitas vezes, ela encontra, na delinqüência, o caminho para a formação 

de sua identidade e afirmação de sua autonomia.  

O delito juvenil expressa a busca (exacerbada) de autonomia, em uma 
sociedade onde o poder está em todos os lugares e em nenhum deles, que 
desampara o adolescente e, ao mesmo tempo, suscita a sua rebeldia de forma 
reativa. (OLIVEIRA, 2001, p. 106) 
 

É comum que as pessoas apóiem-se na falta de trabalho para o adolescente e 

mesmo para a criança, como justificativa para a delinqüência. No entanto, o trabalho 

infantil e juvenil é “receitado” como solução apenas para crianças e adolescentes de 

camadas sociais discriminadas, numa idéia, tacitamente aprovada pela sociedade 

brasileira, de que aos pobres deve dar-se o trabalho indigno dos ricos, que seria o 

trabalho manual em detrimento ao braçal. Crianças e adolescentes das classes média e 

burguesa não são encaminhados ao trabalho para sair da ociosidade, mas sim à escola, 

como deveria ocorrer com qualquer criança e adolescente. 

A idéia do trabalho como instrumento de integração subordinada dos 
humildes expressa-se na inserção precoce de crianças e adolescentes pobres 
no mercado. É uma prática estabelecida e legitimada: concebemos a idéia de 
que os pobres devem se inserir, o mais rápido possível, no mundo do 
trabalho, destinando-lhes tarefas subalternas. O trabalho precoce faz parte da 
subalternidade. É uma versão moderna – seletiva – da visão do trabalho como 
indigno, que contribui para a hierarquização dos postos, das funções do 
mundo do trabalho. Da mesma forma, a desvalorização do trabalho – 
particularmente do braçal – também se expressa no tipo de profissionalização 
concebida e dispensada para as classes subalternas, incluindo crianças e 
adolescentes. Em relação a esses últimos, prepará-los para o exercício de 
postos de trabalho – antes ou, paralelamente, à sua inserção precoce no 
mercado – significa, nas mais das vezes, prepara-los para o desemprego de 
funções subalternas, desvinculadas da aprendizagem de uma profissão 



 

reconhecida como alternativa de ascensão social. Mantém-se, portanto, como 
fundante em nossa cultura a desvalorização do trabalho manual em oposição 
ao intelectual, ao exercício profissional qualificado, numa atribuição de 
cidadania pelo lugar social, pelo desempenho de funções socialmente 
reconhecidas.  (PINHEIRO, 2006, p.49) 
 

Pinheiro alerta para uma postura comum no Brasil: crianças e adolescentes que 

não vão à escola para trabalharem desde cedo em profissões que nunca lhes permitirão 

ir mais longe. É a prática, por exemplo, de ter em casa uma empregada doméstica que 

veio do interior com idade de escolarizar-se, mas que foi aproveitada para o serviço 

doméstico mais leve e ali ficou até tornar-se a empregada principal. Ou do garoto que 

vai com o pai fazer uma obra, trabalhando como auxiliar de pedreiro, para um dia ser 

pedreiro. Crianças e adolescentes sem escolhas reais. Com funções impostas por uma 

sociedade que aceita calada o trabalho infanto-juvenil, por julgar precisar dele no 

presente ou num futuro próximo, sem importar-se com o destino daquelas pessoas. 

De acordo com Castel (1998), a falta de trabalho e sua precarização é, realmente, 

uma das causas do desequilíbrio em que se vive atualmente. Esse trabalho de que trata 

Castel não seria para a criança e o adolescente, mas para seus pais. O que ocorre é um 

círculo sem fim. Se os pais e mães não tiveram o mínimo de qualificação, dificilmente 

farão questão de que seus filhos tenham; ou, se vivem em uma miséria que não os 

permite pensar em o que seria melhor para os filhos, utilizam-se da força de trabalho 

destes para aumentar a renda familiar. Essas pessoas são aquelas que a sociedade não 

vê, aliás, só as percebe quando se sentem ameaçadas por elas. O que CASTEL chama de 

“supranumerários” seria o ponto de partida para a compreensão das atitudes de jovens 

que vivem a realidade de terem famílias invisíveis e sentem-se tendo o destino de seguir 

sem serem vistos. 

A precarização do emprego e o aumento do desemprego são, sem dúvida, a 
manifestação de um déficit de lugares ocupáveis na estrutura social, 
entendendo-se por lugares posições às quais estão associadas uma utilidade 
social e um reconhecimento público. Trabalhadores “que estão 
envelhecendo” (mas frequentemente têm cinqüenta anos ou menos) e que não 
têm mais lugar no processo produtivo, mas que também não o têm alhures; 
jovens à procura de um primeiro emprego e que vagam de estágio em estágio 
e de um pequeno serviço a um outro; desempregados de há muito tempo que 
passam, até a exaustão e sem grande sucesso, por requalificações ou 
motivações: tudo se passa como se o nosso tipo de sociedade redescobrisse, 
com surpresa, a presença em seu seio de um perfil de populações que se 
acreditava desaparecido, “inúteis” para o mundo, que nele estão sem 
verdadeiramente lhe pertencer. Ocupam uma posição de supranumerários, 
flutuando numa espécie de no man´s land social, não integrados e sem dúvida 
não integráveis, pelo menos no sentido que Durkheim fala da integração 



 

como o pertenecimento a uma sociedade que forma um todo de elementos 
interdependentes. (CASTEL, 1998, p 529) 
 

Surge então um conflito expresso na forma de juventude versus trabalho, isto é, a 

sociedade passa a considerar o trabalho como a solução para o problema da 

marginalização e da delinqüência, não intuindo que, dessa maneira, continua não 

percebendo o jovem em sua necessidade de reconhecimento e apenas cria uma 

explicação para o fenômeno da violência juvenil. 

A delinqüência juvenil, em circunstâncias diversas, é muitas vezes explicada 
e justificada pelo ócio, sendo a atividade de trabalho encarada como solução 
de “recuperação”. Desse modo, cria-se um círculo vicioso nas tentativas de 
explicação do fenômeno: pobreza, ociosidade juvenil, delinqüência. 
(DIÓGENES, 1998, p.163) 
 

O trabalho, nesse caso, não significa a solução por não se preocupar em integrar o 

sujeito à sociedade, mas funciona meramente como uma resposta do poder público aos 

questionamentos feitos pela sociedade. Esse pensamento impera há muito tempo no 

Brasil, sendo necessária uma ampla remodelação das políticas públicas e da consciência 

da sociedade para tentar mudar um quadro tão cruel. 

A escolarização e a profissionalização de crianças e adolescentes de classes 
populares – com horizontes limitados, voltados para funções para as quais se 
exigia baixa qualificação – era uma prática por demais alvissareira para os 
objetivos perseguidos por higienistas e nacionalistas do início do século XX: 
formava-se uma mão de obra subalterna e submissa aos interesses do País e, 
ainda, evitava-se que, ociosos e despreparados para o trabalho, eles se 
voltassem para a consecução de atos delinqüentes – em particular os 
adolescentes – habitantes das cidades, que, então, se expandiam rapidamente, 
contribuindo para a elevação dos índices de criminalidade. (PINHEIRO, 
2006, p. 57) 
 

A violência começa, muitas vezes, como uma tentativa de se identificar com a 

sociedade. A necessidade de possuir o que as propagandas comerciais colocam como 

essencial para a aceitação social leva inúmeros jovens, sem posses financeiras, ao roubo 

e, daí, a uma série de outras atitudes que apenas os marginalizam cada vez mais.  

O consumismo e uma ideologia da busca do prazer que acabam por valorizar 
e criar de fato uma ausência de limites aos desejos individuais marcam 
também a sua presença no quadro de incoerências da cultura predominante 
que estimula o jovem a tudo isso através da publicidade constante na mídia, 
especialmente a televisionada. O aqui e agora da realização dos desejos 
individuais, alguns dos quais impossíveis no atual quadro de baixos salários, 
diminuição do crescimento industrial e valorização da qualificação para uma 
carreira profissional de ascensão social, alia-se ao vazio criado pela 



 

desmoralização das palavras e das regras de convivência respeitosas e 
equânimes no país (ZALUAR Apud DIOGENÉS 1998, p. 40). 
 

Assim, os jovens encontram mais facilidades no mundo da violência que no do 

trabalho. Através do roubo, por exemplo, podem conseguir, em horas, o que em meses 

de trabalho não conseguiriam comprar. As dificuldades do trabalho passam a 

caracterizar mais uma forma de exclusão e negá-lo representa ir contra esse sistema 

excludente.  A transgressão mais evidente da rebeldia urbana talvez seja ficar fora do 

campo do trabalho, quando é ele que constitui o terreno básico das relações sociais e 

produz o seu capital simbólico. (BOURDIEU, 1989) 

Castel (1998) diferencia políticas de inserção de políticas de integração, 

aplicando-as à realidade francesa dos anos 70, 80 e 90. No entanto, pode-se facilmente 

transportar esses conceitos para a realidade brasileira, tendo em vista que as falhas dos 

governos em se preocuparem com atitudes que apenas vão inserir o indivíduo na 

sociedade, mas sem integrá-lo, parecem semelhantes. A inserção é aqui entendida como 

a colocação do indivíduo no seio da sociedade, mas sem lhe dar condições mínimas de 

permanecer em igualdade de condições com outras pessoas. Esse ser, apenas inserido, 

mas não integrado, será marginalizado e, de certa forma, excluído pela sociedade. 

 
(...) As intervenções do Estado, particularmente no domínio do emprego, são 
numerosas, variadas e insistentes como nunca foram. Porém, bem mais do 
que a um aumento do papel do Estado, é à transformação das modalidades de 
suas intervenções que se deve ser sensível. Antes de tentar declinar suas 
nuanças, digamos, de modo rápido, o sentido da mudança: marca a passagem 
de políticas desenvolvidas em nome da integração para políticas conduzidas 
em nome da inserção. Entendo, por políticas de integração, as que são 
animadas pela busca de grandes equilíbrios, pela homogeneização da 
sociedade a partir do centro. São desenvolvidas através de diretrizes gerais 
num quadro nacional. É o caso das tentativas para promover o acesso de 
todos os serviços públicos e à instrução, uma redução das desigualdades 
sociais e uma melhor divisão das oportunidades, o desenvolvimento das 
proteções e a consolidação da condição salarial. (...) As políticas de inserção 
obedecem a uma lógica de discriminação positiva: definem com precisão a 
clientela e as zonas singulares do espaço social e desenvolvem estratégias 
específicas para elas. (...) As políticas de inserção podem ser compreendidas 
como um conjunto de empreendimentos de reequilíbrio para recuperar a 
distância em relação a uma completa integração (um quadro de vida decente, 
uma escolaridade “normal“, um emprego estável, etc.) (CASTEL, 1998, p. 
537) 
 

Na verdade, a integração deveria ser a conseqüência lógica do encadeamento 

social. Todo ser humano precisaria estar inserido para que as sociedades funcionassem 



 

sem problemas. Se uma criança nasce em uma família onde os membros vivem uma 

condição social digna, têm seu trabalho, seu lazer e seguem o curso da vida 

naturalmente, o lógico é que essa criança tenha educação e, no futuro, viva como 

viveram os pais. O que divergisse desse quadro, isto é, se mesmo com todo o aparato 

social houvesse um desvio de conduta daquela criança ou jovem, poderia ser tratado 

como atípico. 

No entanto, no Brasil, o comum são lares sem estrutura, ou pela quebra do sistema 

nuclear, pai, mãe, irmãos; ou pior, pela miséria e falta de apoio social. É fato, nas 

periferias das grandes cidades, casas de dois cômodos abrigarem seis, sete, oito ou mais 

pessoas. A idéia de família é muitas vezes perdida. 

Existem, de fato, dois registros de vulnerabilidade familiar. A família, em 
geral, tornou-se cada vez mais vulnerável, porque se tornou uma estrutura 
cada vez mais “democrática”. Lenta erosão desta ilhota da ordem contratual 
que institui o Código Civil. (...) a família tende a tornar-se uma estrutura 
relacional cuja consistência depende, quanto ao essencial, da qualidade das 
relações entre seus membros. A promoção de uma ordem contratual 
negociada, fragiliza a estrutura familiar enquanto tal, tornando-a dependente 
de auto-regulações que ela própria deve controlar. (CASTEL, 1998, p.533) 
 
 

Fatores como estes, da falta de moradia digna, da falta de vivência familiar, são 

determinantes em relação à exclusão. 

(...) a exclusão não é uma ausência de relação social, mas um conjunto de 
relações sociais particulares da sociedade tomada como um todo. Não há 
ninguém fora da sociedade, mas um conjunto de posições cujas relações com 
seu centro são mais ou menos distendidas: antigos trabalhadores que se 
tornaram desempregados de modo duradouro, jovens que não encontram 
emprego, populações mal escolarizadas, mal alojadas, mal cuidadas, mal 
consideradas etc. (CASTEL, 1998, p. 568) 



 

2. CONTEXTO SOCIAL: ONDE VIVEM AS CRIANÇAS 

E OS ADOLESCENTES BRASILEIROS 

Nos últimos 20 anos, o número de assassinatos em nosso país cresceu 237%. 

(CAMPOS, 2004). Recente pesquisa divulgada pela ONU indicou que, todos os anos, 

40.000 pessoas perdem suas vidas no Brasil, vítimas da violência. Isso representa 11% 

das vítimas de todo o planeta.  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil registra a 

segunda maior taxa de mortalidade por agressão do mundo, estando atrás apenas da 

Colômbia.  

A violência urbana, de uma forma geral, tem sido uma grande preocupação da 

sociedade brasileira. Nesse quadro, há uma atenção especial ao índice de violência 

urbana praticada por jovens em todo o país, que é cada vez mais alarmante. Grande 

parte da população do Brasil já foi alvo da violência praticada por menores de idade. 

Além do aumento do número de casos, houve também um aumento da gravidade da 

violência praticada. Esses crimes têm sido cada vez mais freqüentes, no entanto, não se 

vê novas políticas públicas sendo desenvolvidas como forma de amparar o jovem em 

conflito com a lei, nem tampouco o que está a um passo de tornar-se um infrator, isto é, 

a criança ou o adolescente em situação de risco. 

O inchaço das cidades desde a década de 30, originado da transformação do Brasil 

de país predominantemente rural para um país de maioria urbana, tem gerado cada vez 

mais favelas, mais pessoas sem condição básica de moradia, de educação e de saúde. 

A população de origem rural que migra para as cidades, principalmente para 
os maiores centros urbanos, não consegue se integrar no sistema social nem 
no mercado de trabalho, nem no acesso de bens e serviços. Cresce, em 
conseqüência, a marginalização, acentuam-se as desigualdades sociais e 
degradam-se mais ainda, as condições de vida das classes populares. Há uma 
conseqüência desse fenômeno social, com grande (e incômoda) visibilidade: 
adolescentes, não absorvidos pelo sistema escolar nem pelo mercado de 
trabalho, tornam-se personagens de presença constante e crescente nos 
logradouros públicos das grandes cidades, a partir do início do século XX. 
(PINHEIRO, 2006, p.61) 
 

Na cidade de Fortaleza, a 4ª maior capital do país em população, esse quadro não 

é diferente. Nos últimos anos, diversos casos desse tipo foram registrados nos órgãos 



 

competentes e sabe-se que há um enorme número de outros casos que não são 

comunicados à polícia ou aos responsáveis jurídicos pelas crianças e adolescentes. 

Embora sejam os dados atuais que alarmam, o problema da violência juvenil é 

antigo, tanto no que se trata de atos praticados pelos menores, quanto de atos praticados 

contra eles.  

O Brasil é um país da “semi-periferia capitalista” onde ocorre um tipo de 

desenvolvimento excludente, dada à irregularidade da distribuição de renda. A pequena 

parcela da população mais rica e a grande fatia dos mais pobres continuam sendo 

separadas por um abismo de desigualdades sociais. Dados do Censo 2000 indicam que 

24,4% da população ocupada com dez anos ou mais de idade ganhavam até um salário 

mínimo. Apenas 2,6% deste mesmo universo recebiam 20 ou mais salários mínimos. 4 

Diante desta realidade, a alternativa historicamente buscada sempre foi a de 

utilizar as chamadas políticas compensatórias, através das quais o Estado interfere no 

mercado e/ou na sociedade em busca de amenizar tais diferenças. São diversos os 

programas sociais, nas mais diversas áreas, que tentam ações assistenciais para resolver 

problemas advindos da sociabilidade excludente. Atualmente, no governo Lula, o 

grande destaque é o programa Bolsa-Família, que engloba o projeto Bolsa-Escola, onde 

os responsáveis por crianças ganham para manter seus filhos estudando, tentando assim 

combater o trabalho infantil e o déficit na formação escolar básica. Esta é mais uma 

prática assistencialista que não resolverá o problema em sua raiz, ela é válida se for 

desenvolvida paralelamente a uma política que caracterize uma mudança estrutural. No 

entanto, nesse momento, tem sido a maneira encontrada para tentar manter as crianças 

na escola. Essa questão é bastante delicada, tendo em vista que há um questionamento 

sobre a validade de querer manter a qualquer custo uma criança na escola, mas sem dar 

a ela condições mínimas de desenvolvimento como cidadão e nem tampouco uma 

escola de qualidade. Não se pretende aqui entrar nessa discussão, que geraria uma nova 

pesquisa, mas apenas dizer que se compreende o valor do Bolsa-Família como um 

programa de assistência necessário às famílias que vivem em condições miseráveis, mas 

não se concebe o mesmo como política geradora de mudança social, nem de desagravo 

da desigualdade. 

                                                 
4 Fonte: IBGE – Censo 2000. 



 

Desde a consolidação do modelo neoliberal no país, no início da década de 90, o 

quadro agravou-se. É fato que, em 2003, o Brasil subiu quatro posições no IDH - Índice 

de Desenvolvimento Humano da ONU, que mede a qualidade de vida dos países. Além 

disso, de acordo com os indicadores sociais pesquisados em 2003 e com o censo de 

2000 do IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou e melhorou o acesso à 

educação. Porém, no item distribuição de renda, o Brasil ficou atrás de vizinhos como a 

Colômbia e a Argentina. Em 2001, 9,9% dos brasileiros viviam na extrema pobreza, 

com menos de US$ 1 por dia. No ano 2000, o Brasil estava em 69º lugar no IDH da 

ONU. Em 2001, em 65º. Continua sendo um país de médio desenvolvimento humano. 

Atrás, por exemplo, da Argentina, Chile, Cuba, Colômbia. 

Um dos indicadores mais utilizados para se medir a concentração de renda no país 

se chama índice de Gini. Este índice mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de zero 

(0), quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 

um (1), quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 

sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). No período de 1992 a 1999, o 

Índice de Gini da concentração dos rendimentos de trabalho atingiu o máximo em 1993 

(0,600) e o mínimo em 2001 (0,566). O confronto regional mostrou que o grau de 

concentração dos rendimentos manteve-se mais elevado nas regiões Nordeste e Centro-

Oeste. 

O reflexo disso é uma carência evidente ao direito do usufruto de serviços 

essenciais pela população. O abastecimento de água nos domicílios tem se constituído 

em um importante fator de melhoria e preservação das condições de saúde e higiene. No 

Brasil urbano, este serviço encontra-se quase universalizado - cerca de 90% dos 

domicílios possuem abastecimento de água procedente de rede geral com canalização 

interna. Porém, os dados do IBGE revelam que os sistemas de esgotamento sanitário 

existentes no Brasil ainda requerem grandes avanços e investimentos. Em 2001, apenas 

pouco mais da metade dos domicílios urbanos do País estavam ligados à rede coletora; 

situação que pouco se alterou nos últimos anos. Cerca de 80% dos domicílios urbanos 

encontravam-se ligados à rede coletora ou fossa séptica, 9,5 milhões de domicílios 

urbanos (24,1%) têm fossas rudimentares ou jogam os dejetos diretamente em valas, 



 

rios, lagos ou mar. Em 2001, a proporção de domicílios urbanos com saneamento 

considerado adequado no País era de 62,2%5. 

É nesse contexto que se encontra a criança e o adolescente do Brasil. Uma minoria 

dispõe de educação de qualidade e de condições mínimas de sobrevivência6. Boa parte 

das crianças e adolescentes do país vive no que se convencionou chamar de situação de 

risco. A situação de risco caracteriza-se pelo tipo de moradia, pela falta de infra-

estrutura básica, pela ausência de escolarização, pela proximidade do menor com a 

prática do crime, com as drogas, com a prostituição, etc. Esse menor e sua família 

vivem em situação marginalizada, usando o termo na sua forma mais literal, à margem 

da sociedade. 

O termo marginalidade vem sendo utilizado, principalmente após a 2ª Grande 
Guerra, como forma de caracterizar aglomerados de pessoas que vivem no 
mesmo espaço físico ecológico ou mesmas condições de habitação, situação 
econômica mais ou menos idênticas, onde a educação é precária e as 
condições são deficientes. Enfim, o termo caracteriza pessoas que vivem em 
condição inferior de subsistência, sendo utilizado simbolicamente para 
rotular a maioria da sociedade. (HAGUETTE, 1982, p. 5). 
 

Dessa forma, milhões de brasileiros, jovens e adultos, vivem em uma situação de 

pobreza e marginalidade que viria a caracterizar a cultura da pobreza (HAGUETTE, 

1982. p.7). Essa cultura se resume à falta de participação e integração dos pobres nas 

instituições sociais. A sua organização familiar, que há muito deixou de ter como 

referencial a família nuclear, aparece com a ausência da infância substituída pela 

necessidade de antecipar a participação na renda familiar, a iniciação sexual precoce e 

um sentimento de marginalidade, desamparo e inferioridade. (Id. Ibid) 

No entanto, para a fatia da sociedade que não pertence a esse quadro de pobreza, 

marginal não é apenas aquele que vive sob estas condições, mas aquele que, de alguma 

forma, é nocivo à sociedade, partindo desse conceito uma exclusão ainda maior. Os 

pobres são vistos, muitas vezes, pelos não pobres, como a massa que atrapalha a 

sociedade, o que os leva a uma situação, cada vez mais desumana, de rejeição, de 

isolamento, de estigmatização social. 

                                                 
5 Pnad – IBGE 2003. 
6 Idem 



 

Não conseguindo ofertar ao adolescente pobre algo que estruturasse sua situação 

social e o desviasse do caminho da marginalidade, a sociedade brasileira, já desde os 

anos 20, criou a idéia da repressão para coibir a marginalização. 

Se a profissionalização de adolescentes pobres foi um instrumento de que se 
valeram as entidades oficiais para evitar (e combater) a delinqüência juvenil e 
preparar a mão-de-obra subalterna, a demanda era maior do que a oferta. O 
Estado buscou, então, intervir de outra forma, para enfrentar o que era 
considerado comportamento delinqüente. Eram ações executadas por crianças 
e adolescentes, excluídos do sistema social – particularmente dos serviços de 
escolarização e profissionalização – ações que, para o sistema vigente, 
significavam uma ameaça à ordem social. Surgiram, então, expressões 
institucionais e instituintes de práticas sociais, que viam na coerção um 
caminho para enfrentar as ações praticadas pelos que eram considerados 
“delinqüentes“: a elaboração do primeiro Código de Menores da América 
Latina, que entrou em vigor em 1927, no Brasil; e a criação do SAM, em 
1940, para o atendimento de “menores“ de 18 anos abandonados e 
delinqüentes, em nível nacional (Kramer, 1992; Osterne 1993). Inicia-se a era 
do isolamento, da retirada do convívio social de crianças e adolescentes a 
quem se atribuía o cometimento de atos infracionais. É o uso da punição 
como instrumento de correção, pela exclusão da vida social, uma forma de 
neutralizar a ameaça que esses adolescentes representavam para a sociedade. 
É o combate à idéia do perigo para a sociedade que se associa ao adolescente 
marginalizado. (PINHEIRO, 2006, p. 61) 
 

Para Marx (1989), contudo, esse marginal é criado pelo sistema capitalista e 

necessário a ele, pois é essa massa que forma o “exército industrial de reserva” 7 

responsável pelo barateamento da força de trabalho. 

Assim, as crianças e adolescentes marginais começam a trabalhar muito cedo e a 

assumir posturas de homens formados ainda na infância. O número de crianças de 5 a 

14 anos de idade ocupadas, apesar de apresentar tendência de declínio, ainda é muito 

alto. De 1999 para 2001, o contingente de 5 a 14 anos de idade ocupado, baixou em 739 

mil crianças, representando uma queda de 13,3% em média anual. 

A criança e o adolescente que ainda não delinqüiram, principalmente o 
adolescente, são o alvo preferencial de sua concepção como objetos de 
controle e disciplinamento. O seu núcleo central está na prevenção à 
marginalização e na fabricação de mão-de-obra produtiva. De um lado, as 
práticas sociais de controle e disciplinamento da criança e do adolescente 
pobres buscam prevenir a desintegração social, que pode se concretizar 
mediante sua marginalização; por outro, busca a sua integração, pela 
ocupação do lugar social de trabalhador, no exercício de funções subalternas. 
(PINHEIRO, 2006, p. 60) 
 
 

                                                 
7 É condição do sistema a existência de uma massa de trabalhadores desempregados, que Marx em sua 
obra “O Capital”, chamou de exército industrial de reserva, cuja função é controlar, pela própria 
disponibilidade, as reivindicações operárias. 



 

Em suma, no Brasil, o trabalho infantil, ainda que proibido, não deixa de existir. 

São crianças que trocam os bancos da escola pela ajuda ao pai na feira, pela venda de 

doces nos semáforos, pela mendicância e pelo crime. 

O trabalho do menor é, pois, uma estratégia de sobrevivência para a família 
que, em geral é composta de um grande número de pessoas, das quais poucas 
trabalham e recebem salários bastante minguados (HAGUETTE, 1982, p. 
13). 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), todas as crianças 

do Brasil têm direito à educação8 e esse direito deve ser assegurado pelo poder público 

sob qualquer circunstância. Houve aumento da proporção dos que freqüentavam creche 

ou escola, em todas as faixas etárias. Destaca-se a faixa de 7 a 14 anos onde o acesso à 

escola está praticamente universalizado. Segundo a Pnad - IBGE, 96,5% das crianças 

freqüentavam alguma instituição de ensino em 2001. Mesmo nas áreas rurais, este 

indicador atingiu 94,7%. Porém, a qualidade preocupa. O ensino fundamental regular 

teve quatro milhões de alunos reprovados e foi abandonado por 2,8 milhões de 

estudantes em 2002. A região com maior número de reprovados é a Nordeste, com 1,8 

milhões de alunos (45% do total). Mesmo na escola, a criminalidade ronda crianças e 

adolescentes, notadamente na periferia das grandes cidades. 

Dentro desse quadro, está o adolescente em conflito com a lei, isto é, aquele 

menor que praticou um delito de natureza prejudicial à sociedade. De acordo com o 

ECA, “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal”.9 Constatado o ato infracional, a autoridade competente deverá aplicar uma das 

medidas previstas no art.112 do ECA. O inciso VI, desse artigo, fala da internação em 

estabelecimento educacional e o artigo 121, do regime de internamento. 

O Estatuto determina, portanto, que aqueles que foram mandados para o regime 

de internamento devem cumprir a sentença em unidades adequadas para a sua 

reabilitação e retorno saudável ao convívio com a sociedade. Essas unidades têm a 

obrigação de fornecer subsídios para educação do adolescente interno. 10 

                                                 
8 Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8069 de 13 de Julho de 1990 – Art. 53 e 54 
9 Id. Ibid. - Art. 103 
10 Id. Ibid. – Art. 124 



 

3. MAS O QUE ERA A FEBEMCE? 

A FEBEMCE, Fundação do Bem-Estar do Menor do Ceará, foi durante muitos 

anos, o principal organismo social responsável pelos menores carentes11 do Estado do 

Ceará. Criada em 6 de setembro de 1968 pela lei Nº. 9146 e extinta pelo Decreto Nº. 

26.697, de 29 de novembro de 1999, a fundação era responsável por prestar assistência 

às crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, que viviam 

em situação precária com suas famílias, àquelas que não tinham família ou que 

moravam nas ruas e àquelas que tinham se envolvido com algum ato considerado 

passível de punição legal. Com vistas ao atendimento específico de cada “clientela”, a 

FEBEMCE situava suas linhas de ação em dois pilares: preventiva e terapêutica. Como 

sugerem os termos, o atendimento preventivo era dado aos que se encontravam em 

situação de abandono ou “desassistência”, o atendimento terapêutico aos chamados, na 

época, de infratores. 

A FEBEMCE era subordinada a PNBEM – (Política Nacional do Bem-Estar do 

Menor), expressa na Lei nº. 4.513, de 1964, que, por sua vez, tinha suas linhas de ação 

determinadas pela FUNABEM – (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor), cuja 

estrutura era centralizadora e vertical. A política era de âmbito federal, ficando a cargo 

dos Estados da Federação, a execução de programas próprios através das FEBEM – 

(Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor). 

A lei que cria a PNBEM é de 1964, primeiro ano do regime militar no Brasil, mas 

não foi gerada pelo regime. A luta para que fosse instituída uma política voltada ao 

atendimento digno ao menor brasileiro, que substituísse o Serviço de Assistência ao 

Menor (SAM), começou em 1956, quando a diretoria da ASA (Ação Social 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro), a pedido de D. Helder Câmara, na ocasião bispo-

auxiliar deste Estado, começou a escrever o anteprojeto de lei que previa a extinção do 

SAM e a criação de uma nova política para as questões relacionadas ao menor. 

                                                 
11 O termo menor carente foi substituído por criança em situação de risco a partir do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, no entanto, opta-se por usá-lo por uma questão de adequação com o tempo ao qual a 
pesquisa se refere. 



 

Pelos idos de 1956, Dom Helder Câmara, na ocasião bispo-auxiliar do Rio de 
Janeiro, foi procurado por seu amigo e compadre, o então Ministro da Justiça, 
que, mostrando preocupação com o menor abandonado, pediu-lhe sugestões 
para a solução do problema. Dom Helder recorreu à diretoria da ASA, toda 
sua amiga, para que o ajudasse. D Anita, Guiomar e eu, tínhamos já, 
separadamente, tratado do assunto. Reunimos nossas experiências e 
iniciamos um primeiro esboço de anteprojeto de lei, que extinguiria o SAM e 
criaria um novo órgão para traçar a política do menor. (FUNABEM ANO 20, 
1984, p.16) 
 

O SAM, criado em 1941, era um organismo cheio de vícios. As crianças e 

adolescentes recolhidos em suas instalações viviam em uma situação de abandono e 

desprezo. Há relatos de crueldade praticada com os menores que viviam no local. 

Conta-se, ainda, que alguns deles passavam diversas vezes pelo sistema e que isso fazia 

com que ganhassem mais “experiência” no mundo do crime. 

Nas ‘incertas’ que eu dei, muitas vezes tarde da noite, nos diversos pavilhões 
do SAM, mais de uma ocasião testemunhei esta cena: no fundo dos enormes 
dormitórios, sempre superlotados, a grande barrica já esvaziada não era 
reabastecida pelos inspetores que, por comodismo, preguiça e maldade 
mesmo, se recusavam a tomar qualquer providência que significasse trabalho; 
os banheiros, imundos, sem água, empestavam com seu mau cheiro todo o 
ambiente, já que os vãos das portas que algum dia tinham existido davam 
diretamente para os dormitórios; e havia crianças que acordavam com sede, 
pedindo água que lhes era negada.  (FUNABEM ANO 20, 1984, p.14) 
 

O que se pode perceber, através da forma com que os internos do SAM eram 

tratados, é que a exclusão era o que norteava os que trabalhavam neste serviço de 

assistência. A falta de cuidado, o desprezo e as maldades demonstram que pouco se 

pensou naqueles infantes como sendo parte de uma sociedade desigual e excludente, 

que os condenou a estar recolhidos naquela situação. O SAM funcionava como uma 

penitenciária para adultos, sua proposta de prestar amparo social aos menores 

desvalidos e infratores ficava esquecida. 

O anteprojeto, escrito pela ASA, foi apresentado pela primeira vez na Câmara de 

Deputados em 1960, pelo Deputado Pedro Aleixo. No entanto, os rumos da política 

brasileira não permitiram que o mesmo fosse votado e aprovado antes de 1964. Em 

1961, foi criado um Grupo de Trabalho para discuti-lo e, depois de elaborada a versão 

final, levá-lo à Câmara. No entanto, a renúncia do Presidente Jânio Quadros aconteceu 

antes disso. Mais alguns entraves políticos fizeram com que o anteprojeto virasse 

projeto apenas em 30 de janeiro de 1964. 



 

Com o golpe militar, dado em 31 de março desse ano, a política brasileira voltou a 

ficar confusa e o projeto parou nos entraves burocráticos. Neste quadro, a figura de 

Maria Celeste Flores, principal idealizadora do projeto, foi substancial para sua 

aprovação futura. Celeste Flores não desistiu de lutar pelo tema, pedindo ajuda até à 

escritora Rachel de Queiroz, amiga que esta era do Presidente Marechal Castelo Branco. 

Depois de muito empenho, foi aprovado em plenário, no dia 20 de novembro de 1964, o 

projeto de lei que extinguiria o SAM e criaria a Funabem, sancionado em 1º de 

dezembro do mesmo ano, pelo presidente Castelo Branco. 

A FUNABEM herdou do SAM os prédios, equipamentos e, infelizmente, algumas 

práticas repressivas. No entanto, a lei que a instituía tinha, enfim, uma visão mais 

humana em relação ao menor, como mostram as competências atribuídas à Fundação: 

I – Assegurar prioridade aos programas que visem a integração do menor na 
comunidade, através de assistência na própria família e da colocação familiar 
em lares substitutos; II – incrementar a criação de instituições para menores 
que possuam características aproximadas das que informam a vida familiar, 
e, bem assim, a adaptação, a esse objetivo, das entidades existentes de modo 
que somente se venha a admitir internamento do menor à falta de instituições 
desse tipo ou por determinação judicial. Nenhum internamento se fará sem 
observância determinação judicial. Nenhum internamento se fará em 
observação rigorosa da escala de prioridade fixada em preceito regimental do 
Conselho Nacional; III – respeitar, no atendimento às necessidades de cada 
região do país, as suas peculiaridades, incentivando as iniciativas locais, 
públicas ou privadas, e atuando como fator positivo na dinamização e 
autopromoção dessas comunidades. (FUNABEM ANO 20, 1984, p.6) 
 

O campo de trabalho da Fundação buscava o atendimento das necessidades 

básicas do menor, que, segundo ela, eram: “Saúde, amor e compreensão, educação, 

recreação e segurança social” ((FUNABEM ANO 20, 1984, p.53) e definia como 

beneficiado: 

A faixa populacional, cuja parcela de indivíduos de menor idade, está sujeita 
a um processo de marginalização, entendendo-se por marginalização do 
menor, o seu afastamento progressivo, de um processo normal de 
desenvolvimento e promoção humana, até a condição de abandono, 
exploração ou conduta anti-social.  ((FUNABEM ANO 20, 1984, p.53) 
 

Em 1966, a FUNABEM aprovou, no Conselho Nacional, suas normas para 

aplicação da Política do Bem-Estar do Menor. Dentro destas normas estavam definidos 

o campo de trabalho, as prioridades, o sistema de trabalho, a distribuição interna de 

funções, além de conceitos que normatizavam as faixas de atividade da fundação, bem 

como a caracterização, os encaminhamentos e o tratamento em relação ao menor 



 

marginalizado ou em processo de marginalização e, ainda, alguns programas de 

prevenção. 

Em 6 de setembro de 1968, começa a ser desenvolvido o plano experimental em 

15 municípios brasileiros, dentre eles, o de Juazeiro do Norte, no Ceará. Começa, então, 

a criação de uma política de amparo ao menor, que se embasa na educação: 

No seu desenvolvimento, o Plano Experimental logo mostrou a excelência do 
seu método, ou seja, de atuar em torno de ação preventiva, a partir da 
instituição escolar e dentro dela, especificamente, tomando como agente o 
estudante, integrando-o na problemática do seu meio e estendendo as 
possibilidades do seu processo formativo para as camadas sociais menos 
integradas no processo de desenvolvimento. (FUNABEM ANO 20, 1984, p 
78) 
 

Eram os primeiros passos da Febem cearense, isto é, da FEBEMCE. Em 1971, os 

municípios de Fortaleza e Crato começam a trabalhar o que foi chamado de Plano de 

Prevenção, uma espécie de evolução do Plano Experimental. Atuando em três 

municípios, delineava-se a FEBEMCE. 

 

Breve histórico da posição social do menor no Brasil 

A primeira ação proveniente de uma instância governamental em relação às 

crianças brasileiras data dos anos de 1550 a 1553. Nesta época, os jesuítas portugueses 

tentavam colonizar os índios nativos encontrados no Brasil, mas diante da resistência 

dos mesmos, direcionaram a atenção para as crianças, os curumins ou meninos da terra. 

Com o intuito de catequizar estes meninos, foram criadas no Brasil as Casas de 

Muchachos, que abrigavam os filhos dos índios separados de suas tribos, por imposição 

dos jesuítas, para serem “civilizados” 12. 

Entre os séculos XVI e XIX, entraram muitas crianças negras no País, na 

condição de escravos ou filhos de escravos. Não há registro do número de crianças 

trazidas da África e era comum a compra de escravos que não se lembravam do nome 

de seus pais, e que começavam a trabalhar aos oito anos. Os negros nascidos no Brasil 

                                                 
12 Usa-se aqui o conceito de civilização usado pelos colonizadores à época da colonização, para que o 
leitor possa compreender o contexto histórico. 



 

tinham os laços de parentesco desfeitos imediatamente após o nascimento e eram 

entregues aos cuidados de uma outra mulher negra que não fosse à mãe biológica. 

Data de 1693 a primeira tentativa de intervenção estatal na questão do menor, 

quando foi solicitado, pelo então governador da ainda Colônia que era o Brasil, Antônio 

Paes de Sande, à Câmara, providências em relação aos menores enjeitados. 

(FUNABEM Ano 20, 1984, p3). 

No ano de 1738, o Brasil implanta, no Rio de Janeiro, a sua primeira “Roda dos 

Expostos”, também conhecida como “roda dos enjeitados”. Baseada nos modelos 

europeus, o seu nome originou-se do grande cilindro de madeira, com parte côncava, ao 

meio, onde as crianças eram depositadas. Ao girar a roda, uma sineta era acionada 

informando que mais uma criança havia sido abandonada. Esse instrumento de 

recolhimento de crianças extinguiu-se apenas em 1950. 

Criada em 1738, na cidade do Rio de Janeiro, por um benemérito de então, 
Romão Mattos Duarte, a instituição era ligada às santas casas de 
misericórdia, e tinha como objetivo acolher crianças que se encontravam 
expostas, ou seja, abandonadas. Eram, em geral, crianças de famílias muito 
pobres ou, também, os então denominados filhos ilegítimos ou bastardos – 
tidos fora do casamento, em sua grande maioria, nascidos da relação de 
senhores com escravas. (PINHEIRO, 2006, p.53) 
 

No século XVII, era grande o número de crianças abandonadas em decorrência da 

pobreza. Foram fundadas, então, por iniciativa da igreja católica, as Casas de 

Recolhimentos dos Expostos13, que devido às precárias condições e à falta de 

investimentos, assistiram à morte de muitas crianças.  

Para eximir a Câmara de Vereadores da responsabilidade em relação aos infantes 

expostos, foi dado um novo passo em atenção ao menor, quando em 1775, foi 

constituído o Juiz de Órfãos e, através de um alvará, regulamentada a questão das 

crianças abandonadas. Essa lei teve imensa importância neste período. 

Em 1900, o Dr. Cândido Mota apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de 

lei para a criação do Instituto Educativo Paulista, que tinha o objetivo de reeducar, 

promover a instrução literária, industrial e agrícola a jovens com idade entre nove e 21 

anos. Mas, em 1902, o projeto se transformou na Lei Nº. 844, que criou o Instituto 

Disciplinar e a Colônia Correcional, que tinham um objetivo distante do aspecto 
                                                 
13 As crianças abandonadas eram chamadas de “expostos”. 



 

técnico, científico, educativo, humano e cristão proposto no projeto do Dr. Cândido 

Mota; pretendiam corrigir e punir a criança e o adolescente, num caráter repressivo, 

correcional e punitivo, como instrumento de recuperação de jovens infratores. 

Foi apenas no ano de 1927, no dia 12 de outubro, que o primeiro Código de 

Menores foi outorgado, possibilitando a criação de um sistema público de atendimento. 

O Código era de autoria de Mello de Mattos, juiz de menores da capital da República14, 

e teve significativa importância por se tratar da primeira lei brasileira direcionada, 

exclusivamente, para o atendimento a menores. 

Após o Código de Menores, surgiu, nos anos 40, o SAM – (Serviço de Assistência 

ao Menor), do qual já falamos com mais detalhes. Criado no Estado Novo, o SAM era 

subordinado ao Ministério da Justiça e funcionava de maneira similar ao sistema 

penitenciário, era correcional e repressivo. 

O Ceará implanta, em 1936, sua primeira instituição de assistência à infância. Era 

a “Escola para menores abandonados e delinqüentes Santo Antônio de Pitaguari”, que 

ficou conhecida como “Santo Antônio do Buraco”.  Na mesma época, foi fundado o 

Instituto Carneiro de Mendonça. Assim como o SAM, ambos tinham caráter assistencial 

e repressivo (GADELHA E MORAIS, 2002). 

Somente em 1979 foi promulgado um novo Código de Menores – Lei 6697/79 – 

que colocava os menores sob a tutela do Estado e todo poder de decisão sobre eles 

ficava nas mãos do juiz de menores. 15 

O ano de 1979 foi um ano agitado no cenário político brasileiro. Com a Lei da 

Anistia, a volta dos exilados e presos políticos no governo Figueiredo, é iniciado o 

período de redemocratização do país. As consciências políticas estão em ebulição, 

movimentos sociais contribuem ativamente na maneira de pensar a questão da criança e 

do adolescente e o novo código é repudiado por diversos segmentos sociais, que o 

consideram ainda ultrapassado. 

Embora havendo uma necessidade de uma lei mais específica e que apresentasse 

soluções mais contundentes no que diz respeito ao problema do menor brasileiro, o 

                                                 
14 Cf. http://www.febem.sp.gov.br/index/historia.htm 
15 Cf. http://www.febem.sp.gov.br/index/historia.htm 
 



 

novo código de menores causou certo impacto. A partir da sua promulgação, iniciaram-

se as discussões sobre o problema juvenil no país. Seminários, comissões estaduais e 

encontros nacionais foram organizados no sentido de formular soluções e defender os 

direitos da infância e juventude, além de denunciar toda a sorte de violências e arbítrios 

praticados.  

Em 1988, a atual Constituição reconheceu, por meio do artigo 227, os direitos 

básicos e fundamentais das crianças e dos adolescentes. Essa foi à primeira vitória da 

mobilização da sociedade em defesa dos direitos infanto-juvenis. É importante destacar 

aqui, que a atuação de Organizações Não-Governamentais – (Ongs), principalmente o 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, da Pastoral do Menor e da 

Sociedade Brasileira de Pediatria, foi decisiva para que se chegasse a essa conquista 

(GADELHA E MORAIS, 2002). 

Contudo, ainda se fazia necessária uma lei especialmente desenvolvida para tratar 

dos direitos da criança e do adolescente, tendo em vista os problemas que ainda 

existiam diante dessa questão, a necessidade de uma legislação que atendesse as 

enormes necessidades da criança e do adolescente, freqüentemente marginalizados e 

deixados em segundo plano nas políticas públicas. 

Em 13 de julho de 1990, o então Presidente da República, Fernando Collor de 

Melo, decretou e sancionou a Lei Nº. 8.069, que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Assim, o Código de Menores foi revogado. O ECA dispõe, então, 

sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 16  

                                                 
16 Cf. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8069 de 13 de Julho de 1990 



 

4. PROGRAMAS E INICIATIVAS PEDAGÓGICAS DA FEBEMCE 

Para atender o que determinava o Estatuto da Criança e do Adolescente em 

relação à política de atendimento à criança e ao adolescente17, a FEBEMCE organizou 

três programas gerais que contemplavam as características específicas de cada público. 

Os programas realizavam atividades no âmbito institucional e comunitário, nas áreas de 

educação, saúde, segurança, assistência social, cultura, esporte e lazer. Os programas, 

existentes ainda nos dias atuais com algumas remodelações, são: Programa Criança 

Feliz, Programa Vivendo e Aprendendo e Programa de Proteção Especial18. 

 

Programa Criança Feliz 

O Programa Criança Feliz tinha a responsabilidade de atender crianças na faixa 

etária de 0 a 6 anos, em creches comunitárias, através de uma parceria entre FEBEMCE 

e entidades comunitárias legalmente constituídas. A fundação era encarregada da 

assessoria técnica e do repasse financeiro a cada creche, supervisionando a aplicação 

destes recursos através de prestação de contas mensal com a entidade. As entidades 

conveniadas tinham a responsabilidade de gerenciar os recursos. 

Até o final de 1998, último registro encontrado sobre o programa ainda sob 

gerência da FEBEMCE, o mesmo coordenava o trabalho realizado em 350 creches, 

sendo 148 em Fortaleza e 202 em 84 municípios do interior do Estado. As creches 

funcionavam em regime de quatro ou oito horas e atendiam, naquele ano, mais de trinta 

mil crianças. A cada mês era realizado um acompanhamento técnico e um planejamento 

pedagógico junto às creches. 

O objetivo do Programa Criança Feliz, além do amparo à criança, era possibilitar 

que a mãe pudesse ter tempo livre para ingressar no mercado de trabalho, deixando a 

criança em local seguro. 

                                                 
17 Estatuto da Criança e do Adolescente - Livro II – Parte Especial – Titulo I- Da política de atendimento; 
Titulo II – Das medidas de proteção; Título 3 – Da prática do Ato Infracional. 
18 Mesmo que alguns programas e aparelhos pertencentes aos mesmos, continuem existindo, escolhi usar 
em todo o texto o tempo verbal no passado, por acreditar que ainda que existam com os mesmos nomes, 
vivem situações diferenciadas de quando pertenciam à FEBEMCE. 



 

Em 1996, a FEBEMCE assumiu a coordenação das creches até então gerenciadas 

pela Legião da Boa Vontade – (LBA), devido à extinção deste órgão. 

Ainda neste período, estava sendo realizado o processo de descentralização das 

ações das creches, em virtude do que está proposto na Constituição Federal de 1988, 

passando para os municípios a responsabilidade do acompanhamento do trabalho 

desenvolvido nas mesmas. 

 

Programa Vivendo e Aprendendo 

Assim como o Programa Criança Feliz, o Vivendo e Aprendendo era um 

programa de atendimento preventivo, isto é, atendia a crianças e adolescentes em 

situação de risco, fosse pela condição social da família ou mesmo por não ter família. 

Formado por um conjunto de projetos voltados para crianças e adolescentes de 

sete a dezoito anos, cada um deles com características específicas em suas ações, o 

programa era uma parceria entre governo e comunidade e se propunha a desenvolver 

um trabalho em sistema de co-gestão, através de programações educativas, de 

socialização, esportivas, culturais, de profissionalização e encaminhamento ao mercado 

de trabalho. 

O programa se dividia em cinco projetos: 1) ABC – Aprender, Brincar e Crescer 

2) Circo Escola Respeitável Turma 3) Centro de Iniciação Profissional 4) Centro 

Integrado 5) Pólos de atendimento. Este último subdividia-se em mais cinco formatos 

de atuação: 1) Pólo central 2) Núcleo de Iniciação ao Trabalho Educativo – NITE 3) 

Casa do Menino Trabalhador – CMT 4) Casa da juventude 5) Projeto Atleta do ano 

2000. Cada um dos cinco projetos e cada um dos cinco formatos do último projeto tinha 

suas particularidades. 

O primeiro projeto, “ABC – Aprender Brincar e Crescer” era composto por 

unidades localizadas em bairros periféricos do município de Fortaleza. Ao todo eram 14 

unidades que desenvolviam programações sócio-educativas, de apoio e incentivo à 

escolaridade, atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer. Eram atendidas 

crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 18 anos, de ambos os sexos, em situação 



 

de risco pessoal e social. As atividades se davam sob regime aberto, isto é, os jovens 

freqüentavam as unidades, mas não moravam nelas, quer dizer, não eram internados. 

Cada unidade tinha capacidade para atender 1200 crianças e adolescentes por mês. 

Os ABC´s tinham uma preocupação de fortalecer os vínculos das crianças 

atendidas com suas família e com a comunidade de uma maneira geral. O programa 

considerava de extrema importância esses vínculos para manter as crianças afastadas 

das ruas. Como o ABC não tinha estrutura de internato, era preciso que a criança 

regressasse para seu lar quando do fechamento diário da instituição e, nesta hora, era 

imprescindível que o jovem tivesse um lar para onde regressar. 

O ABC era um programa de gestão compartilhada com a comunidade, o que 

permitia a participação popular, através de uma representação comunitária responsável 

pelo gerenciamento dos recursos e operacionalização do projeto. A FEBEMCE, já nesta 

época vinculada ao governo do Estado19, prestava apoio técnico financeiro aos ABC´s. 

Além das 14 unidades existentes em Fortaleza, havia mais três unidades na 

Região Metropolitana, em Caucaia, Maranguape e Maracanaú, e três no interior do 

Estado, nos municípios de Sobral, Russas e Brejo Santo. 

O segundo projeto, relacionado ao programa Vivendo e Aprendendo, respondia 

pela titulação pomposa de “Circo Escola Respeitável Turma”. O projeto correspondia a 

um centro cultural e educativo, que funcionava na estrutura de um circo tradicional, 

onde eram desenvolvidas ações educativas e artísticas, com o intuito de ensinar aos 

participantes um pouco da arte circense, nas modalidades de salto acrobático, 

malabarismo, ginástica aérea, corda indiana, oficina de palhaço, trapézio, entre outras. 

Brincando de circo, as crianças e jovens adquiriam uma experiência na arte, que 

inclusive podia virar profissionalização. Era uma maneira de manter as crianças fora das 

ruas através da atração normal do circo sobre eles. 

O programa funcionava no sistema de gestão compartilhada com a comunidade. A 

FEBEMCE, mais uma vez, entrava com o apoio técnico e financeiro, enquanto que uma 

                                                 
19 Desde 1991 a FEBEMCE deixou de ser uma Fundação subordinada à política federal da FUNABEM e 
passou a ser administrada pelo governo estadual do Ceará. 



 

entidade comunitária responsabilizava-se pelo gerenciamento dos recursos e 

operacionalização do projeto. 

Em 1998, funcionavam, em Fortaleza, dois circos-escola, um no Conjunto 

Palmeiras e outro no bairro Bom Jardim. Cada um deles tinha capacidade para atender 

500 crianças e adolescentes, entre sete e dezoito anos. 

O circo, por ser uma manifestação cultural bastante representativa junto à 

população em geral, exercia grande fascínio sobre as crianças e adolescentes. Isso 

facilitava o despertar do interesse infanto-juvenil e de suas famílias, para participação 

no projeto. 

Nos finais de semana, as unidades faziam apresentações à comunidade. Muitas 

vezes os garotos e garotas eram contratados para exibições em shows, aniversários, 

clubes, escolas e empresas, o que lhes rendia uma remuneração. Os meninos muitas 

vezes ajudavam na renda familiar com estes pequenos ganhos que tinham. 

O terceiro projeto do Programa Vivendo e Aprendendo era o Centro de Iniciação 

Profissional. Como o próprio nome diz, no centro, as crianças e adolescentes entre sete 

e dezoito anos, desenvolviam atividades que se relacionavam com a iniciação 

profissional, como o apoio e incentivo à escolaridade, dentre outras. Neste programa, 

havia uma participação direta da comunidade, que, através de uma de suas entidades 

representativas, estabelecia uma parceria, por meio de um convênio com a FEBEMCE, 

para gerenciar os recursos financeiros, de pessoal, equipamentos e instalações físicas da 

unidade vinculada ao projeto. 

Em Fortaleza, existiam quatro unidades localizadas em áreas periféricas, cada 

uma delas com capacidade para atender 500 crianças/adolescentes por mês. 

O Centro de Iniciação Profissional realizava um trabalho semelhante ao dos 

ABC´s, diferenciando-se destes em relação a sua capacidade de atendimento e número 

de atividades oferecidas. 

Ainda fazendo parte do Programa Vivendo e Aprendendo, existia o Centro 

Integrado. O Centro era uma unidade de apoio à comunidade, que desenvolvia ações 

sócio-pedagógicas, culturais, esportivas, recreativas, profissionalizantes e de geração de 

renda. Através do centro integrado era realizado um acompanhamento das famílias dos 



 

jovens no sentido de estimular os familiares no processo educativo de suas crianças e 

adolescentes. O centro integrado também era responsável por prestar assessoria técnica 

às entidades comunitárias, que realizavam trabalhos voltados para a população infanto-

juvenil, inclusive aquelas conveniadas em qualquer programa da FEBEMCE. 

O projeto não tinha unidades em Fortaleza, mas possuía 74 unidades no interior, 

divididas em 36 municípios. 

Por fim, os “Pólos de Atendimento” também pertencentes ao Programa Vivendo e 

Aprendendo. Ao todo, cinco tipos diferentes de pólos de atendimento existiam. 

O primeiro chamava-se Pólo Central/Albergue. No período diurno, o atendimento 

era feito no pólo central e, no noturno, no albergue. Como o próprio nome sugere, o 

Pólo Central/Albergue abrigava crianças de forma diferente dos outros projetos já 

descritos. Neste caso, eram atendidas as crianças que faziam das ruas sua moradia. 

O objetivo do Pólo Central era, além de acolher as crianças e adolescentes em 

suas necessidades diárias, ser um espaço que servisse de ponte para o retorno destes às 

suas famílias e comunidades de origem. 

O pólo funcionava no centro de Fortaleza e atendia necessidades básicas de 

alimentação, higiene, saúde e segurança. Ali também eram realizadas atividades sócio-

educativas, pedagógicas, artísticas, lúdicas, esportivas e de iniciação profissionalizante. 

Quanto mais atividades eram disponibilizadas, maior a possibilidade de despertar 

interesse dos jovens afastando-os das ruas e da exposição às drogas e demais situações 

de risco. 

A freqüência de jovens em cursos profissionalizantes dava direito aos mesmos a 

uma bolsa no valor de meio salário mínimo e vale-transporte. O Pólo Central buscava 

estabelecer contato com as famílias das crianças e adolescentes atendidos, funcionando 

como facilitadores de seu retorno ao lar. Além disso, o projeto encaminhava os 

atendidos a programas diversos, de acordo com a necessidade de cada um. 

Existia, ainda, no espaço, um restaurante-escola e um salão de beleza, ambos 

abertos ao público. Serviam de local de aprendizagem para os adolescentes atendidos na 

unidade. 



 

Anexo ao Pólo Central ficava o albergue. Ali, à noite, as crianças e adolescentes 

que não retornavam para suas famílias ficavam abrigadas. Além de acolher os infantes 

que praticavam atividades durante o dia no Pólo Central, o albergue também recebia 

qualquer criança e adolescente que estivesse na rua e procurasse o local à noite. O 

espaço oferecia acomodações modestas, mas seguras. 

O segundo tipo de pólo de atendimento era o NITE – (Núcleo de Iniciação ao 

Trabalho Educativo). O NITE atendia jovens de 14 a 18 anos, numa espécie de reforço 

escolar e curso profissionalizante. No turno em que os mesmos estavam matriculados 

nas escolas públicas, o NITE oferecia cursos de conteúdo complementar à escola 

formal. Os adolescentes que participavam do núcleo ganhavam bolsa de meio salário 

mínimo e vale-transporte. 

A Casa do Menino Trabalhador – (CMT) era mais um espaço pertencente ao 

programa Pólos de Atendimento. Aqui também eram atendidos jovens entre 14 e 18 

anos e, mais uma vez, o foco era a educação profissional. 

Na casa, os meninos e meninas podiam fazer cursos relacionados a vendas, 

produção de doces e salgados, sorvetes e picolés. Em 1998, a casa contava com uma 

central de doces e salgados, uma central de produção de sorvetes e picolés e quatro 

lanchonetes onde os próprios atendidos trabalhavam. 

Eram oferecidos, ainda, cursos em parceria com o Sistema Nacional de Emprego 

(SINE), hoje no Ceará atuando em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do 

Trabalho (IDT), como cabeleireiro, manicura, conserto de eletrodoméstico, serigrafia e 

desenho artístico. 

Os adolescentes atendidos na CMT recebiam apoio sócio-pedagógico, médico-

odontológico e nutricional, tudo na própria unidade. 

A Casa da Juventude tinha papel semelhante à Casa do Menino Trabalhador. No 

entanto, os cursos oferecidos por esta eram mais voltados às práticas artísticas.  A 

unidade atendia nas proximidades da orla marítima que contorna Fortaleza, um local há 

muito usado por crianças e adolescentes como moradia ou mesmo para consumo de 

drogas e prostituição infantil. 



 

O objetivo da casa da juventude era justamente levar para o programa as crianças 

e adolescentes que ficavam “perambulando” pela praia, sujeitos a diversos tipos de 

riscos. 

A filosofia do local se baseava na arte-educação, sendo oferecidos cursos de dança 

folclórica, teatro, artes plásticas, arte contemporânea, grupos de samba e chorinho, canto 

coral, além de cursos permanentes de cabeleireiro, manicura e lancheiro. Os cursos 

funcionavam em uma parceria FEBEMCE e SINE. 

O último tipo de atendimento do projeto Pólos de Atendimento era o Atleta do 

Ano 2000. Funcionando de forma semelhante à Casa da Juventude, o projeto tinha o 

esporte como base de atendimento. 

Eram recebidas crianças entre sete e dezoito anos que podiam praticar atividades 

esportivas como futsal, futebol de campo, capoeira e dança, ou, ainda, fazer parte de 

grupos que estudavam artes plásticas e manuais, oficinas de saúde e cidadania e outras 

profissionalizantes, como confecção de sandálias de tiras, reciclagem de papel, 

serigrafia e produção de picolés. 

A exemplo de outros projetos, este oferecia bolsa no valor de meio salário mínimo 

e vale-transporte para os jovens que freqüentavam regularmente os cursos. A 

remuneração, em qualquer um dos programas, era uma forma de incentivar a 

participação e buscar o apoio da família. 

 

Programa de Proteção Especial 

Além dos programas “Criança Feliz” e “Vivendo e Aprendendo”, que acabaram 

de ser descritos com todos os seus detalhes, a FEBEMCE tinha entre 1990 e 2000, um 

outro amplo programa de atendimento, denominado Programa de Proteção Especial. 

Este era um programa terapêutico, isto é, atendia crianças e adolescentes em situação de 

abandono, carência e autores de ato infracional, em regime de abrigo, semiliberdade e 

internação. 



 

Antes de falar de cada uma das unidades de atendimento, é importante informar 

em que consiste cada tipo de regime (abrigo, semiliberdade e internação) e o que 

caracteriza um ato infracional. 

Um ato infracional, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente20 

(ECA), é “a conduta descrita como crime ou contravenção”. A explicação é abrangente 

demais, o que faz com que juízes e promotores das varas de infância e adolescência, 

cheguem a condenar até à privação de liberdade, crianças e adolescentes por 

“vadiagem” ou mesmo “perambulação”, como sugere Mario Volpi em seu livro “O 

adolescente e o ato infracional”. Fica a critério da Justiça, considerar ou não um ato 

como infracional, logicamente amparada no conhecimento de crime e contravenção 

previsto no Código Penal brasileiro. 

A semiliberdade e a internação são tipos de regime que podem ser explicados pelo 

ECA. A primeira é caracterizada por uma transição entre a liberdade e a internação. Os 

adolescentes que cumprem medida sócio-educativa no regime de semiliberdade são 

obrigados a estudar e a praticar atividades profissionalizantes, mas, por ser uma 

transição, é possível, aos mesmos, realizarem atividades fora das unidades, sem precisar 

de consentimento judicial. Como diz o Art. 120 do ECA: 

O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como 
forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de 
atividades externas, independentemente de autorização judicial. (ECA, art. 
120) 
 

O regime de internação está previsto como a medida sócio-educativa mais severa. 

Através desse regime, os adolescentes que foram condenados por ato infracional devem 

ser privados de liberdade em unidades específicas para tal, como afirma o Art. 121: 

A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de 
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento. (ECA, art.121) 
 

Os abrigos não compõem unidades de cumprimento de medidas sócio-educativas 

e, como sugere o nome, são unidades de atendimento que abrigam crianças e 

adolescentes, como substituição do lar. 

                                                 
20 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 103. 



 

O Programa de Proteção Especial tinha, então, três grandes programas: SOS 

Criança, Abrigos e Unidades de Medidas Sócio-educativas. 

O SOS Criança era um serviço de pronto-atendimento à comunidade que tinha a 

função de intervir para resolver qualquer situação que apresentasse dificuldade, ameaça 

ou perigo envolvendo criança e adolescente. 

Sua atuação era integrada a instituições governamentais e não-governamentais, 

órgãos do judiciário e segurança pública, conselhos de direitos e segmentos organizados 

da sociedade civil, bem como conselhos tutelares, que poderiam requisitar o SOS 

Criança para promover a execução de suas decisões. 

Para prestar realmente um serviço de pronto-atendimento, o SOS Criança 

funcionava 24 horas através de um plantão telefônico atendendo aos que procuravam o 

serviço diretamente e atuava em três áreas distintas: informação/consulta, denúncia e 

recepção. 

O serviço de informação e consulta fornecia endereços específicos para 

atendimento de crianças e adolescentes e informações legais contidas no ECA. 

Qualquer cidadão, através de um número de telefone, poderia efetuar uma 

denúncia, anônima ou não, sobre maus-tratos, abusos e exploração de crianças e 

adolescentes, tanto no ambiente familiar, quanto em outro ambiente, como hospitais, 

escolas, vias públicas etc. 

O SOS Criança também recepcionava as crianças e adolescentes que chegavam 

pelas mais diversas vias, isto é, poder judiciário, comunidade, família, conselhos 

tutelares ou mesmo por vontade própria. Ali eram encaminhados, de acordo com cada 

caso, para um outro programa da FEBEMCE ou outro tipo de atendimento que se 

fizesse necessário. 

Eram nove os abrigos e atuavam, como está claro na denominação, abrigando 

crianças e adolescentes. Tinham algumas variações em relação à clientela atendida. Os 

abrigos eram: Tia Júlia, Casa da Criança, Casas Abrigo (4), Desembargador Olívio 

Câmara, José Moacir Bezerra e Nossa Casa. 



 

O abrigo Tia Júlia localizava-se no bairro Parangaba, região oeste de Fortaleza, e 

atendia crianças de ambos os sexos, com idade entre zero e seis anos. As crianças 

recebidas encontravam-se em situação de risco pessoal e social, isto é, ou haviam sido 

abandonadas por suas famílias ou a família não tinha nenhuma condição de permanecer 

com elas naquele momento. Era a nova roda dos enjeitados. Claro, sem a roda de 

madeira, mas seguia a mesma lógica de receber crianças sem família. 

O abrigo utiliza os serviços da comunidade, isto é, hospitais, escolas, igrejas, 

centro comunitários etc. Tinha capacidade para receber 80 crianças, no entanto, muitas 

vezes, recebia mais que sua capacidade. Práticas de saúde preventiva e terapêutica, 

atividades pedagógicas e recreativas, dentre outras, eram distração para os pequeninos 

sem lar. 

Uma equipe multidisciplinar tentava estabelecer contato com as famílias daquelas 

crianças que as tinham, na intenção de recuperar e manter o vínculo familiar a ponto de 

as crianças serem novamente acolhidas nos seus verdadeiros lares. 

No caso de crianças abandonadas e sem contato com a família, o abrigo 

operacionalizava o projeto lar substituto, um programa de adoção, que tem famílias 

previamente inscritas, com quem a criança passava a residir em caráter temporário ou 

permanente até que fossem dados os devidos encaminhamentos de adoção. 

A intenção do abrigo Tia Júlia era manter as crianças institucionalizadas o menor 

tempo possível, isto é, devolver-lhes ao lar ou conseguir um lar substituto, isto para 

oportunizar um desenvolvimento completo à criança, dentro de um ambiente familiar. 

O abrigo atendia, ainda, crianças com deficiências neurológicas e físicas e 

diversas patologias associadas. A realidade desse quadro era muito triste. Essas crianças 

quase nunca eram adotadas e, quando abrigadas, eram, via de regra, totalmente 

abandonadas por suas famílias. 

Enquanto o Tia Júlia recebia crianças de zero a seis anos, a Casa da Criança 

abrigava os maiorzinhos, isto é, crianças de sete a doze anos, encaminhadas pelos 

conselhos tutelares ou oriundas do abrigo Tia Júlia, quando não eram adotadas nem 

voltavam às suas famílias. 



 

O trabalho era semelhante ao executado no primeiro abrigo, as crianças 

participavam de atividades sócio-educativas e um trabalho era feito com os que ainda 

tinham família, com objetivo de resgatar os laços familiares. Os que eram atendidos no 

abrigo eram engajados na rede oficial de ensino e usavam recursos da comunidade, 

como médico, dentista, áreas de lazer e esporte. 

Por receber um pequeno número de crianças, apenas 20, o atendimento era 

personalizado e buscava a garantia da individualidade de cada uma delas. 

As casas-abrigo eram quatro e estavam dividas por faixa etária e sexo. A primeira 

foi criada por volta de 1994 e, em 1998, já existiam as quatro. Tinham capacidade de 

atender 72 crianças cada uma e a proposta era recebê-los temporariamente, enquanto 

eram solucionados os problemas para o encaminhamento dos mesmos ao destino final. 

O público recebido, nas casas abrigo, estava na faixa etária de zero a dezoito anos 

e caracterizava-se por terem sido vítimas de violência, negligência, maus tratos ou por 

terem sido encontrados perdidos ou abandonados. 

A Casa I recebia crianças de ambos os sexos, entre zero e dois anos. A Casa II 

entre dois e dez anos. Já na Casa III era feita a divisão por sexo, sendo que nela ficavam 

apenas as meninas que tinham entre dez e dezoito anos, enquanto na Casa IV os 

meninos da mesma faixa de idade. 

O principal objetivo das casas abrigo era não institucionalizar as crianças, isto é, 

evitar a qualquer custo que as mesmas precisassem seguir a outras unidades da 

FEBEMCE. A intenção era recuperar logo o vínculo familiar para que as mesmas 

pudessem voltar a seus lares. Ali eram recebidas muitas crianças e jovens que sofriam 

com a violência e o abuso doméstico, por isso, antes de serem devolvidas ao lar, era 

realizado o acompanhamento de assistência social com as pessoas que compunham a 

família de cada criança. Enquanto permaneciam nas casas, os menores eram engajados 

em escolas da comunidade e participavam de outros programas disponíveis no âmbito 

governamental e não-governamental. 

O Abrigo Desembargador Olívio Câmara – (ADOC) – era uma unidade da 

FEBEMCE com características especiais. Neste abrigo eram atendidos crianças e 



 

adolescentes com deficiências mentais que se encontravam impossibilitados de 

permanecer com suas famílias, de forma temporária ou permanente. 

Com capacidade para receber quarenta jovens, o local complementava o 

atendimento interno com recursos oferecidos pela comunidade, encaminhando os 

atendidos a clínicas especializadas, para o sistema público de saúde e escolas especiais. 

No abrigo, eram realizadas atividades de caráter terapêutico e ocupacional, como 

arte dramática, cerâmica, jardinagem, viveiros de pássaros, horticultura, bem como 

atividades pedagógicas em salas de aula. 

No ADOC, também era realizado um programa de apoio ao “excepcional 

egresso”, isto é, a criança ou adolescente com deficiência que saiu do abrigo e retornou 

ao lar, era atendido com objetivo de garantir as condições básicas para sua permanência 

no convívio sócio-familiar, sendo oferecido acompanhamento social, educacional e de 

saúde. A família também era atendida nesse programa do egresso, para facilitar a 

relação da mesma com a criança ou jovem egresso do abrigo. 

O Abrigo José Moacir Bezerra tinha capacidade para receber 50 jovens na faixa 

etária entre 12 e 18 anos. Além de adolescentes abandonados, vitimizados, perdidos e 

carentes, o abrigo recebia também os que eram primários na prática de atos infracionais. 

As atividades realizadas eram semelhantes aos outros programas de abrigo. A 

preocupação principal era inserir o jovem na vida em comunidade. Para tanto, os 

mesmos eram matriculados em escolas formais, cursos profissionalizantes, participavam 

de atividades esportivas, de lazer e cultura e eram atendidos no serviço de saúde da 

comunidade. 

O abrigo tinha caráter provisório, no entanto, alguns meninos e meninas 

permaneciam mais tempo por falta de referência familiar ou pela impossibilidade de 

regresso às suas famílias de origem. 

O Abrigo Nossa Casa tinha as mesmas características comuns dos demais. 

Recebia jovens entre 12 e 18 anos e tinha capacidade para apenas 20 crianças. 

Funcionava em parceria com a comunidade, através de um convênio celebrado entre a 

FEBEMCE e a Aliança Comunitária do Tancredo Neves, bairro no qual estava inserido. 



 

O convênio garantia repasse financeiro mensal e acompanhamento técnico por parte da 

FEBEMCE e execução dos serviços por parte da comunidade. 

Mais uma vez, o trabalho era voltado para a reconstrução dos laços familiares. Os 

abrigados eram engajados em escolas da rede oficial de ensino e encaminhados para 

cursos profissionalizantes. 

O Programa de Proteção Especial contava ainda com as unidades de medidas 

sócio-educativas. Eram nelas que os adolescentes considerados praticantes de ato 

infracional pela Justiça deveriam passar por um processo de reeducação e “pagar pelo 

crime cometido”. 

As medidas sócio-educativas, de acordo com o ECA, vão de advertência (para os 

atos mais leves) à internação (em casos mais graves) 21. A FEBEMCE encarregava-se 

de cumprir três tipos destas medidas: liberdade assistida, regime de semiliberdade e 

internação em estabelecimento educacional. 

A liberdade assistida era realizada em parceria com outros órgãos relacionados 

aos direitos dos adolescentes. Esse tipo de medida se dava através do acompanhamento 

do adolescente em suas atividades diárias, no entanto, sem privá-lo de liberdade em 

nenhum momento de seu dia-a-dia. O adolescente permanecia convivendo com sua 

família, ou em caso de menores abandonados, no abrigo de menores, porém, nunca nas 

unidades de internação. 

O regime de semiliberdade, como já explicamos, era uma transição entre a “vida 

normal” e o cumprimento da pena por cometimento de ato infracional. 

Duas unidades de medidas sócio-educativas da FEBEMCE eram de 

semiliberdade: Centro Educacional Dom Bosco e Centro Educacional Aldaci Barbosa 

Mota. 

O Centro Aldaci Barbosa Mota também respondia pelo regime de internação, 

assim como outros dois centros, o São Francisco e o São Miguel. 

Além destes quatro centros educacionais, existia mais um espaço da FEBEMCE 

pertencente às unidades de medidas sócio-educativas, era a Unidade de Recepção Luís 

                                                 
21 Capítulo IV – Das medidas sócio-educativas – Estatuto da Criança e do Adolescente 



 

Barros Montenegro, a porta de entrada para os centros, local onde os adolescentes eram 

recebidos e de lá encaminhados para a unidade adequada. Este local também era muito 

conhecido como “centro de triagem”, afinal, era o que lá era feito: uma triagem dos 

meninos e meninas para encaminhamento posterior ao local de merecimento. 

Para explicar bem as particularidades de cada uma das unidades de medidas sócio-

educativas, comecemos pela recepção. 

A Unidade de Recepção Luís Barros Montenegro (URLBM) foi inaugurada em 

1990. Recebeu o nome de um funcionário já falecido da instituição. Situava-se no bairro 

Benfica, atrás do Juizado de Menores e da Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor 

com os quais tinha portas de correspondência, de forma a facilitar o acesso dos menores 

para as audiências. Sua estrutura física era formada por diretoria, setores técnicos 

(social, pedagógico, psicológico e de enfermagem), secretaria, recepção, refeitório, 

cozinha, almoxarifado, banheiros masculinos e femininos, dois dormitórios (na verdade 

deveriam ser chamados de celas) e um pátio ao ar livre. 

Antes da inauguração da Unidade de Recepção, os adolescentes eram submetidos 

à triagem no Centro Educacional São Jerônimo. Ainda antes disso havia dois centros de 

triagem, um feminino e um masculino. 

O termo triagem parece-nos muito forte para ser usado em relação a adolescentes. 

Vem-nos a idéia de um centro de grãos, onde os bons são colocados de um lado e os 

ruins de outro. No entanto, a expressão torna-se adequada porque era exatamente isso 

que era feito na recepção. 

O objetivo principal ali não era receber ou acolher aqueles adolescentes, e sim 

dividi-los como grãos melhores ou piores. Os melhores eram encaminhados às unidades 

de semiliberdade, abrigos ou devolvidos à sociedade após serem advertidos, os piores 

seguiam para o internamento. 

A criação da Unidade de Recepção no ano da publicação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente demonstrava, no entanto, uma intenção do Estado de trazer melhorias ao 

atendimento dos adolescentes. Uma prova clara disso foi o treinamento recebido por 

todos os profissionais da unidade, ministrado pelo Centro de Desenvolvimento Humano 



 

(CDH), instituição formada por psicólogos e psicopedagogos que trabalham na 

qualificação humana de pessoal. 

As crianças e adolescentes chegavam à Recepção de três maneiras: encaminhados 

pela Delegacia da Criança e do Adolescente, conduzidos pela Polícia Militar ou de 

forma voluntária. Essa última situação se dava quando os jovens sentiam correr algum 

risco na rua. 

Citamos aqui crianças porque a Recepção também recebia crianças abandonadas 

ou vítimas de violência, que encaminhava para outros programas da Fundação, como o 

SOS Criança, do qual já tratamos, e as creches. 

O procedimento em relação ao adolescente que chegava à unidade por prática de 

ato infracional era o seguinte: o serviço social realizava um atendimento ao jovem, 

estabelecendo contato com seus pais e familiares para que os mesmos pudessem 

acompanhar todo o procedimento judicial. Este atendimento social era anexado ao 

Boletim de Ocorrência feito pela Delegacia da Criança e do Adolescente ou pela PM. 

Em seguida, a unidade apresentava o adolescente ao representante do Ministério 

Público, que concedia sua remissão e arquivamento dos autos ou o representava à 

autoridade judiciária para aplicação da medida sócio-educativa. O adolescente também 

participava de audiência com o Juiz da Infância e da Juventude, quando ficava sabendo 

da medida sócio-educativa que cumpriria. Com tudo determinado, o adolescente voltava 

à Unidade de Recepção que fazia sua condução ao local previsto pelo Juiz. 

Os adolescentes “infratores” chegavam a permanecer até uma semana aguardando 

todos os procedimentos judiciais. 

O Centro Educacional Dom Bosco (CEDB), assim como a Unidade de Recepção, 

foi inaugurado em 1990. De sua inauguração até o ano de 1994 o Dom Bosco funcionou 

como abrigo, passado neste ano à condição de unidade de semiliberdade. 

No CEDB, o adolescente participava de atividades como cursos 

profissionalizantes, prática de esportes, oficinas de artes, dentre outras. Por ser uma 

unidade do regime de semiliberdade, os jovens interagiam com a comunidade, 

freqüentando escola pública, participando de cursos externos à instituição e de eventos 

culturais e de lazer. 



 

As famílias também eram integradas no processo de recuperação do adolescente. 

Sistematicamente eram realizadas reuniões com os familiares para envolvê-los no 

processo de crescimento dos adolescentes. 

Desde 1990 até hoje22, o Dom Bosco é administrado por Henrique Sandro 

Chaves23 e funciona, desde sua fundação, no bairro Passaré. 

As unidades de internamento eram as que faziam a FEBEMCE ser conhecida. Nos 

tempos de sua existência e, ainda hoje, na lembrança popular, FEBEMCE se referia à 

“prisão” de menores. Ainda que o ECA determinasse que as casas de internamento não 

devessem assemelhar-se às prisões, elas eram cópias do sistema prisional brasileiro. 

Talvez com um pouco mais de cuidado, no entanto, a estrutura física e mesmo a “lei” 

vivida pelos internos chegavam muito perto do que é conhecido de um presídio de 

adultos. Existiam, inclusive, normas de conduta criadas pelos próprios adolescentes, 

como medida de sobrevivência dentro do centro. Se a idéia era não ter cara de prisão, 

jamais os profissionais dos centros poderiam permitir que os internos precisassem criar 

regras dessa natureza. O centro deveria ser como um grande lar provisório, onde os 

adolescentes encontrassem a paz que não tinham nas ruas e a acolhida que não tinham 

em seus lares. Se não funcionasse assim, não teria como ser um lugar de recuperação. 

O Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota – (CEABM) – tinha dupla função. 

Além de unidade de semiliberdade, o centro trabalhava também com o regime de 

internação. Neste local eram acolhidos adolescentes do sexo feminino, autoras de ato 

infracional, na faixa etária de 12 a 18 anos. 

  Diversas ações eram realizadas no centro e o projeto pedagógico existente 

assegurava o funcionamento sistemático de oficinas e sala de aula para jovens em 

privação de liberdade e garantia às semi-internas o seu deslocamento para cursos, 

trabalho e escolas na comunidade ou em seu bairro de origem. A participação nas 

oficinas garantia às jovens uma “bolsa - aprendizagem” no valor de meio salário 

mínimo mensal. 

                                                 
22 O Centro Educacional Dom Bosco ainda existe como unidade da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, assim como muitos outros equipamentos aqui citados. 
23 O diretor do centro concedeu entrevista para este livro, que está registrada em capítulo posterior. 



 

O principal problema do CEABM era a convivência entre internas e semi-

internas. Embora fosse feito o possível para não haver problemas entre os distintos 

públicos, as internas acabavam sentindo mais o internamento por ver as colegas semi-

internas em convívio com a sociedade. Da mesma forma, as semi-internas viviam em 

um centro com estrutura de internato, o que era um peso a mais no cumprimento 

daquela medida sócio-educativa, que deveria ser mais leve. 

A unidade de internação mais antiga era o Centro Educacional São Miguel. 

Inaugurado em meados dos anos oitenta, o centro foi por muito tempo a única unidade 

de internação de menores praticantes de ato infracional. Isso lhe causava um estado de 

constante superlotação que o marcaria como centro de grandes rebeliões, até os dias 

atuais. 

Com a publicação do ECA em 1990, o São Miguel teve que adequar-se à nova lei. 

Até então, o centro era regido pelo Código de Menores e pela Doutrina da Situação 

Irregular, o que fazia com que ali ficassem internados adolescentes de faixa etária 

distintas, diferente compleição física e tendo praticado atos infracionais de variadas 

naturezas. 

O ECA, no entanto, determinava que a internação devesse ser cumprida 

obedecendo “rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da 

infração”, o que fez com que o centro passasse por uma série de mudanças para atender 

o estatuto. Durante alguns anos, o centro tentou adaptar-se, mas não era tarefa das mais 

fáceis transformar uma “prisão” em centro educacional. A idéia do ECA era que os 

centros fossem reabilitadores e não apenas repressores. Conseguir isso foi o desafio que 

a FEBEMCE jamais alcançou. 

Quando houve sua extinção, a casa era ainda um local de recolher menores, que 

deixava mais estigmas que ensinamentos. Os que passavam por ali freqüentemente 

reincidiam em atos infracionais. 

 O São Miguel passou a ser conhecido como o “centro dos meninos piores”, pois 

com a construção de outras unidades, ficou determinado que para ali fossem 

encaminhados os adolescentes autores de ato infracional de natureza grave. 



 

Em termos educacionais, a unidade garantia educação formal para os seus 

internos. A Secretaria de Educação do Estado encaminhava ao centro o conteúdo 

programático da rede oficial de ensino que desenvolvia em sala, aulas da 1ª a 4ª série, o 

que hoje corresponde ao ensino fundamental. 

Um convênio com o SINE garantia, aos internos, cursos de iniciação profissional 

e computação. Essa parceria se deu já quase no ano de extinção da FEBEMCE, por 

volta de 1997. 

Assim como em outros centros e programas, o engajamento no projeto 

pedagógico garantia ao interno uma bolsa-aprendizagem no valor de meio salário 

mínimo. No Centro Educacional São Miguel, havia ainda uma oficina de saneantes e 

vassouraria, que supria todas as unidades da FEBEMCE com material de limpeza. 

Eram figuras controversas nos centros, os instrutores educacionais. Estes 

profissionais eram a companhia mais próxima dos internos, mas também o seu algoz e 

vigia. Conversando informalmente com ex-instrutores educacionais, a pesquisadora 

tomou conhecimento de que existiam dois tipos de instrutores. O primeiro e menos 

comum, era aquele que fazia amizade com os internos e através dessa conquista 

conseguia impor respeito e cobrar atitudes dos mesmos. O outro tipo era aquele que 

resolvia os problemas na “porrada”. Quando o adolescente não obedecia, apanhava para 

fazer certo. Esse segundo tipo de instrutor causava revolta nos adolescentes e, por isso, 

muitas vezes, era vítima de agressões por ocasião de rebeliões no centro. 

O grande problema apontado pela instituição era a terceirização dos instrutores. 

Esse sistema de trabalho fazia com que mudasse muito o quadro de pessoal, não 

havendo tempo do instrutor “aprender” a lidar com os meninos. Muitas vezes, quando 

estavam se adaptando à dinâmica do centro e conseguindo conquistar os adolescentes, 

os instrutores eram transferidos de unidade ou mesmo substituídos, o que interrompia o 

processo. 

Em 1997, para ajudar no problema de superlotação do São Miguel, é inaugurado o 

Centro Educacional São Francisco (CESF). Na concepção original, o São Francisco 

deveria atender adolescentes provisórios, isto é, que ficam 45 dias sob a tutela do 

Estado enquanto aguardam a finalização de seus processos judiciais e a sentença que 

cumprirão. No entanto, fazia-se urgente um apoio para o São Miguel e, diante de uma 



 

rebelião ocorrida no CESM, a inauguração foi acelerada e sua missão original 

desvirtuada. 

O CESF logo ficou conhecido como a “casa dos meninos melhores”, pois, para lá, 

eram encaminhados prioritariamente o jovem primário na prática de ato infracional. 

O seu projeto pedagógico era semelhante ao do São Miguel, acontecendo em 

parceria com a Secretaria de Educação do Estado, porém ali, os cursos aconteciam em 

regime de supletivo e englobavam os atuais ensinos fundamental e médio. 

Também havia, no centro, oficinas de iniciação profissional que garantiam “bolsa-

aprendizagem”. O Centro Educacional São Francisco localizava-se ao lado do São 

Miguel, ambos no bairro Passaré. 

A solidão era um fator muito presente na vida dos meninos que passavam pelos 

centros educacionais. Todos dentro de um mesmo espaço físico, mas cada um com uma 

história pessoal diferente. 

A perda da liberdade, o convívio com regras e a saudade da família eram os 

principais pontos negativos apontados pelos adolescentes. A característica positiva 

apontada por eles seria o atendimento psicossocial, a partir do qual, o adolescente 

vislumbrava a possibilidade de mudança, assim como os cursos de profissionalização 

que lhe davam uma perspectiva de futuro no trabalho. 24 

Os adolescentes tinham pensamentos semelhantes quando o assunto era uma nova 

chance. Eles acreditavam que podiam ter uma nova vida onde a história das infrações e 

a marginalização pudessem ser deixadas para trás. Muitas vezes o adolescente 

decepcionava-se, não com ele mesmo, pois saía da FEBEMCE disposto a tentar, mas 

com a sociedade, que não estava preparada para receber o egresso e, além de não o 

acolher, encurralava-o, condenando-o a uma vida eternamente marginal. 

Depois do ano 2000, quando os centros educacionais deixaram de fazer parte da 

política da FUNABEM e a FEBEMCE deixou de existir, foram criados outros locais de 

cumprimento de medidas sócio-educativas. Os três programas aqui citados, bem como a 

maioria dos centros educacionais e abrigos, continuam existindo, inclusive com a 
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internos da época. 



 

mesma nomenclatura, no entanto, as propostas se modificaram em virtude da nova 

caracterização legal das unidades. 

Não será feito um aprofundamento em relação a isso porque esta dissertação 

limita-se ao estudo da FEBEMCE, não estando incluído o destino dos centros e dos 

programas com a extinção da instituição. 

A FEBEMCE possuía, ainda, outros dois equipamentos que não se enquadravam 

em nenhum dos programas citados anteriormente. O primeiro era o Programa Especial 

Criança Fora da Rua Dentro da Escola e o segundo, o Centro de Referência Maurice 

Pate. 

O “Criança Fora da Rua Dentro da Escola” foi implantado no segundo trimestre 

de 1996 e tinha como objetivo diminuir o número de crianças nas ruas de Fortaleza. 

Caracterizava-se por um conjunto de ações que iam da abordagem das crianças e 

adolescentes que ficavam nos semáforos e outros locais públicos, pedindo esmolas ou 

prestando serviços de flanelinha, limpador de pára-brisa etc. ao encaminhamento dos 

mesmos à suas famílias, à escola ou a programas governamentais e não-governamentais. 

O programa realizava, então, uma parceria com a família, para que a mesma 

assumisse o compromisso de cuidar de seu filho em troca de apoio financeiro e 

acompanhamento sistemático. 

A família assistida era então encaminhada ao balcão de emprego, recebia 

capacitação profissional e financiamento para aquisição instrumental de trabalho e 

recuperação de moradia. 

As crianças e adolescentes eram incentivados e orientados a permanecerem na 

escola em um turno e a participarem de um dos programas da Fundação no turno que 

estivessem livres. 

Já o Centro de Referência Maurice Pate, como o próprio nome diz, era um local 

de referência sobre criança e adolescente e sobre a própria FEBEMCE. Sua estrutura 

física comportava biblioteca para consultas, aberta ao público, um auditório e uma sala 

de reuniões para eventos sobre o tema criança e adolescente. 



 

Por tudo que foi descrito até agora, a FEBEMCE parecia o céu. Os três programas 

tinham as melhores intenções e, se fossem cumpridos tal qual foram planejados, 

provavelmente teríamos outra realidade em relação à violência praticada pela população 

jovem nos dias atuais e mesmo naquela época. 

O fato é que ideal e real nem sempre caminham tão próximos. Os programas 

realmente buscavam amplo atendimento, no entanto, a demanda da clientela a ser 

atendida era maior que a capacidade de atendimento e, muitas vezes, da 

possibilidade/vontade de investimento financeiro dos governos. 

A instituição tinha relatórios mensais, trimestrais e anuais de todas as ações de 

cada um dos projetos. Os relatórios trimestrais foram os encontrados em maior número. 

Neles estão descritos os benefícios produzidos por cada programa naqueles três meses 

analisados, os avanços obtidos em relação ao trimestre anterior e, de uma forma geral, 

as limitações e por fim as sugestões para melhorar o atendimento. 

No relatório do trimestre abril-junho, ano de 1993, está assim dito em relação às 

limitações do Programa de Proteção Especial: “dificuldades de resgate das relações 

familiares diante da rejeição tanto por parte das crianças e adolescentes quanto pelas 

famílias; inadequação da estrutura física das unidades de atendimento de acordo com o 

ECA; carência de pessoal técnico e de apoio; insuficiência e precárias condições de 

veículos para garantir a sistemática do trabalho das unidades de atendimento”. 

Pelas limitações listadas, é fácil perceber que nem tudo era um mar de rosas. Se as 

unidades não se adequavam ao ECA, por exemplo, havia um risco de adolescentes 

estarem sofrendo com a superlotação de casas ou mesmo com o convívio dos outros 

com os quais não deveriam conviver, etc. 

Ainda assim, a descrição que foi feita contempla uma instituição bem planejada e 

estruturada, ao menos sob o viés da abrangência do atendimento e da filosofia de 

assistência que era usada. 

Ressalta-se, porém, que até agora foi ouvido apenas um dos lados. O que se quer 

afirmar é que a descrição feita até este momento sobre a FEBEMCE e seu 

funcionamento está embasada, como se diria em jornalismo, em “fontes oficiais”, isto é, 

foram utilizados apenas os documentos encontrados no arquivo geral da instituição. 



 

Logicamente, estes documentos foram criteriosamente avaliados e deles extraídas 

as informações expressas, inclusive, nas entrelinhas. No entanto, ainda que analisados 

com todo cuidado, os documentos são oficiais e pertencentes, como já foi dito, aos 

arquivos da instituição. Isto leva esta pesquisa a crer que jamais seriam ressaltados por 

estes, pontos verdadeiramente negativos da fundação. 

 

O livro do menino e o mundo  

A cartilha intitulada “O livro do menino e o mundo” foi publicada em dois 

volumes, nos anos de 1991 e 1992, pela Fundação do Bem Estar do menor do Ceará, a 

FEBEMCE. No entanto, este livro não corresponde a uma iniciativa da fundação como 

instituição, e sim, uma iniciativa de pessoas comprometidas com a mudança social, 

pessoas que trabalhavam dentro das unidades da FEBEMCE ou não, mas que possuíam 

de alguma forma o desejo de participar de uma mudança macro social, ainda que 

partindo de uma atitude micro social. 

A função que a instituição FEBEMCE desenvolveu em todo o processo de 

concepção e execução do livro foi o financiamento da impressão, pois todo o restante, 

fotos, ilustrações, redação e outros, ou representaram doações de pessoas que 

acreditavam no projeto ou foram fruto do trabalho dos técnicos e educadores que 

trabalhavam na FEBEMCE. 

O livro faz parte de um projeto pedagógico que trabalhava não só a alfabetização, 

mas que tinha uma intenção maior de ajudar aos jovens recolhidos nas casas de 

internamento, a recuperar a auto-estima há muito perdida. Uma das co-autoras da 

cartilha enfatiza: 

“Os fundamentos do projeto que inclui o livro do menino e o mundo eram a 
crença na pessoa humana, a conscientização de que a alfabetização é 
essencial para a conquista da igualdade e mais que e tudo resignificar a 
relação do menor com a sociedade, revisitar através de vivências, a auto-
estima dos jovens buscando alterá-la de maneira positiva”.(Maria de Jesus)25 
 

A música, as artes plásticas e o jogo dramático eram os outros elementos que 

faziam parte do projeto pedagógico, juntamente com a cartilha. Dentro das lições ou 
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mesmo em atividades extralivro, esses elementos eram utilizados como forma de 

sensibilizar os jovens educandos que participavam do projeto. 

Os dois volumes do livro seguiam uma mesma organização: apresentação 

assinada pelo presidente da Fundação e unidades de estudos divididas por temática. 

Cada temática era representada por uma palavra e uma fotografia em referência a esta 

palavra. Seguia o estudo das letras através da primeira letra da palavra temática e depois 

um breve jogo de palavras com a letra em estudo acompanhado de outra fotografia. É 

importante ressaltar que as fotografias tinham, implicitamente, um valor de 

conscientização, assim como o pequeno texto do jogo de palavras.  

Por exemplo, a primeira lição trazia a palavra “vida” juntamente com uma 

fotografia que mostrava um ventre de uma mulher grávida. Nesta mesma lição, a trova 

do jogo de palavras era: “Eu vivo a vida/ a vida é luta/ viva a vida!” E a fotografia que 

acompanhava mostrava dois pequenos garotos de pés descalços caminhando abraçados. 

Assim se propunha um resgate da sensibilidade, com a foto da gestante, uma motivação 

para lutar por uma vida digna, com qualidade, a que valha exaltar através do texto e, 

ainda, uma familiarização com a foto dos garotos, claramente, pertencentes a uma classe 

social oprimida. É clara aqui a visão freiriana dos temas. 

Em seguida, algumas atividades são propostas: exercícios de fixação do conteúdo 

morfológico aprendido e perguntas para estimular a discussão sobre o tema. No caso 

ainda da unidade “Vida”, as perguntas do debate além de terem uma função pedagógica, 

não deixavam de lado a preocupação com a conscientização: “Como você luta para 

defender a vida?” A partir de perguntas como essa o educador poderia investigar os 

educandos, qual era o significado de vida para eles? Como eles acreditavam que a 

proteção sobre a vida existia? Como ela funcionava na vida deles? Que valor essa vida 

tinha? Obtinha-se, assim, material de compreensão do universo daqueles jovens e 

percebia-se como a auto-estima poderia ser trabalhada dentro da educação. 

Neste mesmo sentido, eram propostos exercícios que estimulassem a criatividade 

e permitissem a entrada do jogo dramático e seguiam-se um poema e uma canção que 

deveriam ser utilizados pelos educadores como acreditassem ser conveniente. 

Assim a cartilha seguia, ficando mais complexa a cada lição e discutindo os temas 

de forma mais profunda, sempre coerente com a realidade daqueles jovens educandos. 



 

Ao final, na cartilha dos professores, uma “conversa com o educador” dava o 

passo a passo do uso do livro. Falava de seu motivo de existência, sua inspiração e a 

melhor forma de uso de cada elemento das unidades, refletia sobre a situação de criação 

da cartilha e sobre a realidade da instituição. 

O projeto, no entanto, não resistiu à mudança de pessoas. Como foi enfatizado, 

era um projeto centrado nas pessoas e não na instituição e à medida que o grupo 

realizador dos dois volumes da cartilha foi se desfazendo, a cartilha também se desfez. 

A FEBEMCE não levou adiante o projeto, mesmo tendo sido uma tentativa, dentre 

muitas, representativa para os meninos da instituição. 



 

5. A RELAÇÃO MÍDIA X FEBEMCE 

Sabe-se que a influência da mídia não tem o poder absoluto que alguns imaginam, 

afinal, a práxis da vida cotidiana e das relações humanas, ambas reúnem uma imensa 

capacidade de desmistificação das manipulações. 

No entanto, a mídia tem o imenso poder de pautar as informações que chegam até 

as pessoas, de forma a só se tomar conhecimento daquilo que por algum motivo é 

interesse dela noticiar. 

Os “mass media”, além de escolherem a temática a ser abordada, também elegem 

de que forma irão abordá-la. Assim, a notícia que chega à maioria das pessoas, vem 

incrustada das impressões, da ideologia, da importância de quem a escreveu, de quem a 

selecionou e do veículo que a publicou. 

De acordo com Wolf (1999), a mídia nos pauta através de um fenômeno chamado 

agenda-setting, que, em português, significaria algo como agendamento ou fixação da 

agenda. Kunczik (2002) nos explica bem o que vem a ser o fenômeno da agenda-

setting: 

De maneira concreta isso significa que os temas enfatizados pelos meios de 
comunicação serão percebidos na proporção de sua visibilidade. Dessa 
maneira os meios de comunicação de massa têm o poder de determinar o 
comportamento seletivo do público por meios jornalísticos. (KUNCZIK, 
2002, p. 314) (grifo nosso). 
 

Isto é, a mídia cria agendas daquilo que, segundo ela, tem alguma relevância, o 

que faz com que o público considere o que pela mídia é considerado: 

Em conseqüência da acção dos jornais, da televisão e dos outros meios de 
informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou 
negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm 
tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que 
os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. (SHAW Apud 
WOLF, 1999, p. 144). 
 

Assim, a imprensa cria uma realidade própria a partir da realidade existente. Não 

porque invente o que não existe, mas porque mostra os fatos a partir de ângulos que 

escondem coisas e ressaltam outras. Essa imagem criada pela mídia não é, de forma 

alguma, algo fora do normal. Observa-se que essa é uma característica inerente ao ser 



 

humano, que, por exemplo, ao contar uma história do cotidiano ou ao falar de alguém 

para outra pessoa, ressalta, enfatiza e omite algumas questões. O ser humano cria, 

naturalmente, imagens da realidade a partir da verdadeira realidade.  

Para os membros de uma sociedade, é realidade a conceituação não-
questionada do que eles fazem e o contexto dentro do qual o fazem. Schulz 
fala de uma constituição, ou mesmo construção, da realidade por parte dos 
meios de comunicação em que os critérios empregados são os valores das 
notícias. Mas para os receptores, que não têm acesso primário à maioria dos 
assuntos noticiados, esse mundo construído torna-se uma realidade 
“verdadeira” (KUNCZIK, 2002,  p 250) 
 
A hipótese do agenda-setting defende que os mass media são eficazes na 
construção da imagem da realidade que o sujeito vem estruturando. Essa 
imagem – que é simplesmente uma metáfora que representa a totalidade da 
informação sobre o mundo que cada indivíduo tratou, organizou e acumulou 
– pode ser pensada como um standart em relação ao qual a nova informação é 
confrontada para lhe conferir o seu significado. Esse standart incluiu o 
quadro de referência e as necessidades, crenças e expectativas que 
influenciam aquilo que o destinatário retira de uma situação comunicativa 
(ROBERTS Apud WOLF, 1999, p. 153) (grifo nosso). 
 

Em relação à hipótese da agenda-setting, o meio de comunicação no qual ele tem 

maior efeito é o jornal impresso. Isso se dá porque as notícias em televisão, por 

exemplo, são rápidas e breves, enquanto que, no meio impresso, as matérias têm a 

possibilidade de criar um aprofundamento e o leitor pode ter acesso a elas quantas vezes 

desejar. 

Neste estudo, esse dado é de extrema importância, já que se usou a análise dos 

jornais impressos como técnica de pesquisa para compreensão da história da 

FEBEMCE.   

Os jornais são os principais promotores da agenda do público. Definem 
amplamente o âmbito do interesse público, mas os noticiários televisivos não 
são totalmente desprovidos de influência. A televisão tem um certo impacto, 
a curto prazo, na composição da agenda do público. O melhor modo de 
descrever e distinguir essa influência será talvez, chamar ‘agenda-setting’ à 
função dos jornais e ‘ enfatização’ à da televisão. O caracter fundamental 
da agenda parece, frequentemente, ser estruturado pelos jornais, ao 
passo que a televisão reordena ou ressistematiza os temas principais da 
agenda (MCCOMBS Apud WOLF, 1999, p. 162) (grifo nosso). 
 

Mas não é apenas através da agenda-setting que a mídia traz a sua realidade ao 

conhecimento do público.  

Outra hipótese que pressupõe que os meios de comunicação podem construir uma 

imagem da realidade é a da espiral do silêncio. De acordo com essa teoria, as pessoas 



 

seguem o que dizem os meios de comunicação porque essa é a forma de serem aceitos. 

Se o pensamento de um discorda do que é dito pela maioria, que é aquilo selecionado 

pela imprensa, esta pessoa logo é calada, para que não seja visto como uma pessoa 

estranha àquela sociedade. Sobre a espiral do silêncio, afirma Kunczik (2002): 

A suposição fundamental dessa hipótese é que a opinião pública decorre da 
luta subconsciente das pessoas que convivem em grupos a fim de chegar a 
juízos e consensos comuns. A sociedade recompensa o conformismo e pune 
as transgressões aos juízos estabelecidos. Em toda sociedade humana as 
pressões para a integração poderiam fundar-se no medo que o indivíduo sente 
do desprezo, do ridículo e do isolamento. Esse medo do isolamento é 
considerado uma constante antropológica. A pressão para o indivíduo se 
conformar, partilhar uma opinião, produziu a integração social. (KUNCZIK, 
2002, p. 332) 
 

Os emissores e os processos produtivos da comunicação de massa também têm 

sua forma de relativizar a realidade. Existem nas redações de jornais uma pessoa ou um 

grupo que tem o poder de decidir que notícia deve ou não ser publicada, são os 

chamados gatekepeers.  

As decisões do gatekeeper são tomadas, menos a partir de uma avaliação 
individual da noticiabilidade do que em relação a um conjunto de valores que 
incluem critérios, quer profissionais, quer organizativos, tais como a 
eficiência, a produção de notícias, a rapidez. (ROBINSON Apud WOLF, 
1999, p. 181). 
 

O gatekeeper está ligado à emissão da informação. Ele faz parte da estrutura que, 

dentro de um meio de comunicação, elege, a partir do que já foi produzido, o que deve 

ou não ser noticiado. Mas para que seja escolhido algo, é preciso que antes tenha sido 

produzido e aí surge outro modificador da realidade, o newsmaking. 

O fenômeno chamado de newsmaking refere-se à produção da informação nos 

meios de comunicação a partir de critérios de importância e noticiabilidade. 

A noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 
acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de 
informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas – para 
adquirirem a existência pública de notícias. Tudo o que não corresponde a 
esses requisitos é ‘excluído’, por não ser adequado às rotinas produtivas e aos 
cânones da cultura profissional. (WOLF, 1999, p. 190) 
 

Percebe-se, então, que a mídia tem o grande poder de, através de recursos 

legitimados, criar uma realidade outra a partir da verdadeira realidade. As notícias são, 

portanto, aquilo que os jornalistas definem como tal e nesse contexto, pode-se afirmar 



 

que dependem destes profissionais a maneira como a sociedade comum enxerga muitos 

elementos do cotidiano. 

O jornalista tem o poder de criar, impor e reproduzir significados sociais – de 

construir a realidade social (TUCHMAN Apud KUNCZIK, 2002), para isso usa o 

“news judgement”, ou seja, a escolha subjetiva de um fato, ângulo ou palavra, a partir 

da sua experiência no trato com a informação. 

Percebe-se, por exemplo, o poder que existe na escolha de certas palavras, como 

“menor”, “menor infrator”, “fuga de menores”, que ressaltam, por mais positiva que 

seja a matéria, um estigma negativo em relação à questão. 

Logicamente, o jornalista segue uma lógica social posta historicamente, na qual o 

social e o repressivo se confundem quando se aborda o problema do menor. 

É importante que essa ressalva acerca da visão da criação de uma realidade por 

parte da mídia seja feita, para que se esclareça que os jornais não foram analisados 

como meios de informação fidedignos em relação à história da FEBEMCE, mas sim, 

como instrumento para compreender de que forma a instituição era mostrada à 

sociedade, quais as escolhas feitas pelos jornalistas que noticiavam a FEBEMCE e, 

como e quando, a instituição virava notícia. Esse recurso da utilização de jornais serviu, 

neste estudo, para contextualizar a visão da sociedade da época estudada, em relação ao 

que seria a Fundação do Bem-Estar do Menor do Ceará. 

O objetivo do estudo de jornais é complementar o que foi descoberto através da 

pesquisa documental e fazer um contraponto com as entrevistas realizadas. 

As notícias colhidas sobre a FEBEMCE nos grandes jornais cearenses funcionam 

aqui como a própria sociedade. Coube, neste trabalho, aos meios de comunicação, o 

papel de ser porta-voz da sociedade, o que, de certo modo, é seu grande objetivo. 

A seguir, vários trechos de notícias sobre a FEBEMCE foram utilizados para 

exemplificar, através de uma análise de discurso, um pouco do que era dito no Ceará 

sobre a instituição. 



 

Uma notícia publicada em setembro de 199326 mostrava que a FEBEMCE não era 

um mar de rosas. Sob o título “Dez menores infratores escapam do São Miguel” (Diário 

do Nordeste, 2 de setembro de 1993), a matéria chamava os adolescentes de detentos e 

fazia uma retrospectiva de fugas ocorridas naquela unidade. Além de utilizar termos 

inadequados, em relação ao que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, como 

infratores, menores e detentos, a matéria mostra que o centro educacional funcionava, 

ou era visto pela sociedade, como uma espécie de prisão, como está claro no trecho: “A 

última fuga dos detentos do São Miguel aconteceu em junho. (...) Fugas e Motins são 

comuns entre os menores infratores que são recolhidos ao São Miguel”.  

Se o repórter escrevia “detentos”, “recolhidos” e “infratores” e o jornal publicava 

a matéria com esses termos próprios a presidiários, significa que os adolescentes eram 

tidos como presos comuns e a FEBEMCE, como prisão. 

Ainda em setembro de 1993,27 o Jornal O Povo publicou matéria anunciando a 

troca de direção do Centro São Miguel. A notícia associa a saída do antigo diretor a uma 

denúncia de maus tratos feita por adolescentes, naquela mesma semana. O jornal diz, 

ainda, que os adolescentes internos no São Miguel teriam sido transferidos ao abrigo 

Barros Montenegro (Centro de Triagem), no Bairro Benfica, em virtude de uma reforma 

pela qual passaria o Centro. Curiosa é a fala da nova diretora para tranqüilizar os 

moradores do Benfica em relação a essa transferência: “Uma equipe preparada de 23 

orientadores e quatro policiais militares fará a vigilância interna, em regime de plantão 

e, externamente, estão previstos mais policiais” (O Povo, 24 de setembro de 2003). Ora, 

se a FEBEMCE deveria ressocializar, se os meninos ali internados deveriam participar 

de atividades que os tornassem melhores como pessoas e redimissem suas atitudes 

infracionais, por que a sociedade deveria ter tanto medo de tê-los por perto? Com esta 

fala, a diretora demonstra a incapacidade da FEBEMCE de transformar os que por ali 

passavam, ou pelo menos, de dar-lhes o amparo necessário para não quererem reincidir 

no crime. Definitivamente, não é o que demonstra a matéria. 

Em setembro de 199728, o São Miguel está novamente nas páginas de jornal. Mais 

uma notícia de rebelião no centro. A matéria, mais uma vez, sugere que os adolescentes 

são presidiários comuns, quando diz que a PM em pouco tempo já “havia trancado 
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todos os menores infratores em suas dependências” (Diário do Nordeste, 18 de setembro 

de 2007). A direção da FEBEMCE e do centro usam outros termos: “apesar do que 

houve aqui, nenhum deles sofrerá punição e já retornaram a seus quartos”, disse Leda 

Maria, diretora do São Miguel. Sobre a rebelião, afirmou Vauirtes Frota, diretora da 

FEBEMCE, na época, “(...) logo foi contornada pelos policiais militares e funcionários 

da casa, que souberam solucionar de maneira prática a bagunça promovida por um 

pequeno grupo de adolescentes” (Diário do Nordeste, 18 de setembro de 2007). 

Em 26 de abril de 199429, o Jornal O Povo denuncia uma grave irregularidade na 

Fundação. Segundo os relatórios analisados, a situação da instituição era ótima, com 

alguns pequenos ajustes da ordem de pessoal ou de adequação da estrutura, mas nunca 

nada tão grave quanto o que essa matéria de 1994 diz. O título resume: “Febemce abriga 

menores em prédio condenado” (O Povo, 26 de abril de 1994). O prédio em questão era 

o Abrigo Desembargador Olívio Câmara, responsável pelo atendimento de crianças e 

jovens com deficiências mentais. Meses antes, o prédio havia sofrido um incêndio e 

estava condenado pelo Corpo de Bombeiros. Na matéria é revelado, ainda, que algumas 

crianças dormiam no chão ou em colchões molhados e que a direção do abrigo não 

havia permitido o acesso da imprensa ao local onde as crianças dormiam. A fundação 

justifica, na notícia, que as crianças seriam transferidas ainda naquela semana e que o 

prédio do ADOC passaria por ampla reforma. O que, de acordo com os relatórios, 

realmente veio a acontecer algum tempo depois. 

Uma notícia mais antiga que as já citadas, do jornal O Povo de 26 de agosto de 

199230, traz uma triste informação. Naquela época, Fortaleza já tinha 15 mil crianças e 

adolescentes considerados “meninos de rua”. 4611 haviam sido exterminados no país 

inteiro entre os anos de 1988 e 1990, e segundo a CPI do Menor, a cada dia, dois 

menores eram exterminados no Brasil. Quadro triste que retratava um país perdido no 

cuidado com seus filhos. A matéria tratava da violência dos adolescentes dentro do São 

Miguel, entre os próprios internos. Os meninos são chamados de “periculosos”, termo 

usado pela polícia em referência a bandidos muito perigosos, e considerados culpados 

das confusões ocorridas no centro. A matéria afirma, ainda, que o São Miguel era 

“constituído de nove celas coletivas (para no máximo três internos) nas quais eles são 

recolhidos à noite”. Fazendo a conta, nove “celas” para três meninos totalizam 27 
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adolescentes. Naquele momento, a instituição trabalhava com um excedente de 10 

menores, eram 37 internos. O destaque é para a palavra “cela”. De acordo com o ECA, 

já em vigor em 1992, data da matéria, adolescentes em conflito com a lei não deveriam 

ser tratados como presos comuns, mas para a imprensa e, conseqüentemente, para a 

sociedade, não havia diferença nenhuma. 

Outra matéria do jornal O Povo, publicada em outubro de 199231, traz o apelo dos 

internos por melhorias na instituição. Os entrevistados são internos do Centro São 

Miguel. A matéria fala do risco de rebelião no centro e destaca a insatisfação dos 

meninos: “Todos, no entanto, queriam falar sobre os problemas enfrentados ali. Pediram 

mais jogos, roupas, toalhas, sabonetes, lanche antes de dormir e uma melhor 

remuneração pelos serviços feitos nas oficinas da unidade. Alguns reclamam a demora 

para conseguirem uma audiência com o juiz” (O Povo, 28 de outubro de 1992). 

Muitas outras notícias,32 ao longo dos dez anos aqui estudados, apresentam 

problemas na FEBEMCE. Outras trazem, eventualmente, algum evento positivo em 

relação à instituição. Mas a questão não está no fato das matérias serem positivas ou 

não, usou-se aqui esse instrumento para ampliar o conhecimento da realidade da 

instituição. 

Fica claro, tanto através dos relatórios, quanto das notícias, que a FEBEMCE era 

uma instituição de grande porte, com uma ampla abrangência de atendimento e 

realmente cheia de boas intenções em relação a seu público assistido. A estrutura 

inadequada e a falta de dedicação ou aptidão de alguns funcionários faziam com que a 

instituição não funcionasse com a perfeição desejada. 

No próximo capítulo serão mostradas as impressões de algumas pessoas que 

vivenciaram a FEBEMCE sob diferentes aspectos. Dois adolescentes atendidos pela 

instituição, um dirigente e um educador, histórias de vida ligadas a um mesmo local. 
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6. OBSERVAÇÕES DE QUEM CONHECEU A INSTITUIÇÃO DE PERTO 

Para complementar a história contada pelos documentos e jornais, escolheu-se três 

públicos para serem entrevistados sobre a FEBEMCE: ex-dirigentes da instituição de 

uma forma geral ou de qualquer uma de suas casas, ex-educadores e ex-assistidos. A 

idéia era conversar apenas com uma pessoa de cada um dos grupos, mas, ao longo da 

pesquisa, surgiram outros nomes que mereceram ser ouvidos. 

A entrevista foi semi-aberta, isto é, não houve uma bateria de perguntas a serem 

respondidas, mas alguns temas a serem tratados. O entrevistado pôde falar livremente, 

mas em alguns momentos eram sugeridos os temas para que fossem abordados pela 

visão de cada representante de seu grupo. Os temas sugeridos foram: 1) Educação na 

FEBEMCE 2) Estatuto da Criança e do Adolescente 3) O papel da instituição 4) 

Problemas da Fundação. Falaremos sobre cada um deles separadamente. 

Antes de qualquer coisa, será realizada uma apresentação de cada uma das 

personagens dessa história real: 

Cícero Rodrigues da Silva nasceu em Juazeiro do Norte, em uma data 

desconhecida. Não lembra de ter tipo pai ou mãe, nunca. Vivia abandonado nas ruas de 

Juazeiro. Durante vários momentos de sua fala, ele encheu os olhos de lágrimas ao 

recordar a época em que esteve nas ruas. Bem pequeno fugiu para São Paulo em um 

caminhão, lá foi recolhido à FEBEM, de onde não tem boas lembranças, “não consigo 

ouvir barulho de corrente, acho que é trauma do barulho das chaves que trancavam 

aqueles cadeados bem grandes onde eu fiquei em São Paulo”. 

Cícero fugiu de São Paulo, não lembra como. Sabe que voltou para Juazeiro e de 

lá, em um caminhão de lenha, chegou em Fortaleza. Nessa época tinha em torno de 10 

anos, viveu até os 17 na FEBEMCE. Cícero passou por várias etapas da instituição. 

Completou 18 anos antes do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

mas conheceu a FEBEMCE em suas raízes. 

Fátima Gadelha é assistente social. Há cerca de 30 anos trabalha na Secretaria de 

Trabalho e Desenvolvimento Social, antiga SAS, entidade à qual era subordinada a 

FEBEMCE. Fátima vivenciou de perto a dinâmica de uma das casas da instituição 

quando trabalhou em uma creche do programa Criança Feliz, mas seu conhecimento do 



 

todo da FEBEMCE foi maior, pois a maior parte do seu trabalho foi desenvolvido na 

sede da secretaria, dando apoio à administração da Fundação. 

João Paulo Nascimento Araújo é um jovem de 23 anos. Conheceu a FEBEMCE 

aos 13. Ele não era abandonado, não era um adolescente infrator, nem um miserável que 

não tinha o que comer. João Paulo tinha família. Um pai traficante de drogas, uma mãe 

alcoólatra e uma irmã chefe de gangue. Ele fugiu dessa vida. Foi acolhido pela 

FEBEMCE e hoje é o que se pode chamar de um homem de bem. Antes morava com os 

avós, pessoas muito pobres, e sentia-se culpado de ser mais um gasto em casa, “vi que 

eu ia ser mais uma boca para alimentar e então fugi, caminhei dois dias a pé para 

Pacajus, lá fui pedir uma informação para um policial e ele me levou para a casa do 

delegado. Fui levado para Horizonte, onde rasguei meu registro, a única documentação 

que eu tinha. Já em Fortaleza fui levado para o SOS Criança, ali dei nome falso, Cleiton 

Cardoso de Souza, assim sabia que não voltaria para casa”. 

Henrique Sandro Chaves é diretor de centro educacional há muitos anos. A frente 

do Centro Educacional Dom Bosco, conheceu a FEBEMCE de antes e depois do 

estatuto. Vive, todos os dias, a dinâmica de um centro educacional, por onde passam, 

hoje em dia, adolescentes de 12 a 16 anos e, em outras épocas, já recebeu adolescentes 

de todas as idades, mas apenas os que haviam cometido delitos mais leves. 

Elisa Barreto Rodrigues é diretora da Unidade de Recepção Luís Barros 

Montenegro há treze anos, tendo começado seu trabalho na unidade em 1994. Nessa 

época, o ECA já vigorava há quatro anos. Mesmo assim, Elisa observou de perto as 

mudanças geradas pelo estatuto. Pós-graduada em Serviço Social, ela orgulha-se da casa 

que dirige e a considera a porta de entrada para uma boa assistência ao adolescente, 

desde os tempos da extinta FEBEMCE. 

  



 

Educação na FEBEMCE 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever das entidades que 

assistem ao público criança e adolescente, oferecerem-lhes escolarização e 

profissionalização, de acordo com o tipo de atendimento que seja feito. Quer dizer, 

adolescentes que passam o dia todo em uma instituição (internos ou não), têm que ter 

espaço, dentro de suas atividades diárias, para assistir aulas que consistam na 

escolarização formal. 

Em muitos momentos da existência da FEBEMCE, e, de acordo com o público, 

essa educação era feita em escolas públicas, municipais ou estaduais, próximas às 

unidades, numa parceria da instituição com as secretarias de educação do município e 

do estado. No entanto, houve épocas, ainda nos primórdios, em que a sociedade não 

aceitava o convívio com meninos abandonados ou de rua. 

Cícero, que viveu na instituição nos anos 80, afirma: “Tinha uma professora para 

nós, porque a sociedade não aceitava a gente nas escolas deles não”. 

Já com o advento do ECA, a educação tomou outro rumo. Aos poucos foi 

substituída a idéia de levar os meninos e meninas aos bancos escolares externos à 

instituição e foi formulada uma proposta pedagógica de atendimento. De acordo com 

essa proposta, os adolescentes são separados por grupos de acordo com seus 

conhecimentos e, dessa forma, são compostas as turmas. Essa visão permitiu que a 

escolarização fosse melhor assimilada pelos jovens, pois “muitos deles chegavam à 

instituição depois de muito tempo sem estudar e não tinham como ser enquadrados em 

uma série do ensino formal”, conta Fátima. 

O importante é que a FEBEMCE sempre teve uma preocupação com a 

escolarização e a profissionalização. Como já se afirmou em outros momentos desta 

pesquisa, os abrigos, centros e outros projetos, contavam com oficinas 

profissionalizantes permanentes e cursos rápidos o tempo todo. Segundo Henrique, essa 

foi uma preocupação constante da Fundação e do centro educacional por ele dirigido:  

Em nossa trajetória como unidade de atendimento, ao longo dos anos, mesmo 
nos piores períodos de reforma, é importante ressaltar que cem por cento da 
clientela sempre esteve engajada na escolarização formal, sala de aula, ia da 
alfabetização até a 8ª série e a totalidade participou de oficinas de iniciação 



 

profissional, tanto nos cursos volantes, que duravam três meses, como 
garçom, fotografia, lancheiro, bombeiro hidráulico, conserto de 
eletrodomésticos, textura em parede, quanto nas oficinas permanentes, como 
marcenaria e artesanato. 
 

Na unidade em que João Paulo foi acolhido, em 1998, o Abrigo José Moacir 

Bezerra ainda não havia a escolarização dentro do abrigo. João Paulo assistia as aulas 

normalmente em uma escola próxima ao abrigo, para onde eram levados todos os 

adolescentes que ali se encontravam. Mas, como no Centro Educacional Dom Bosco, o 

Moacir Bezerra também tinha cursos profissionalizantes, como oficina de marcenaria e 

contava, ainda, com reforço escolar para ajudar os adolescentes a acompanharem o 

programa formal ministrado em sala de aula comum. 

Pelo que contaram os entrevistados, neste quesito, a FEBEMCE conseguiu atingir 

bons resultados. Pelo menos nos anos investigados, buscou atender o que determinava o 

estatuto e, segundo as declarações, trouxe à maioria das crianças e adolescentes 

assistidos, um contato com os estudos. É claro que não se pode generalizar, é impossível 

saber se todos que por ali passaram tiveram realmente acesso à educação, mas, de uma 

maneira geral, o que se pode concluir é que houve um esforço nesse sentido. 

Aliás, nos relatos dos entrevistados, a imprensa cearense é, de certo modo, 

desmentida. Embora tenham sido analisadas algumas notícias que tratam a instituição 

de forma negativa, o que se pôde perceber, ao longo das entrevistas e com a análise 

documental dos programas, é que a instituição tinha uma boa organização interna, que 

procurava prestar o atendimento a que se propunha.  

A pesquisa não afirma, porém, que a imprensa era tendenciosa e via apenas o lado 

negativo da instituição. Na verdade, o papel exercido por ela é muito importante, para 

que houvesse alguém apontando os defeitos e problemas, até mesmo para gerar 

correções, mas o que se percebeu ao longo das investigações é que a imprensa sempre 

explorou a temática FEBEMCE de maneira superficial, trabalhando suas matérias com 

pouco conhecimento sobre a instituição. A idéia que se tem ao ver as notícias de jornal é 

que, para a imprensa cearense, a FEBEMCE se restringia a um punhado de casas de 

internamento que tinham o único objetivo de prender o adolescente que agredia a 

sociedade e, no entanto, a instituição ultrapassava, em muito, essa idéia, como foi visto 

no capítulo que tratou de seus programas. 



 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

 “A partir de 90, com a implementação do ECA, a doutrina da situação irregular 

foi colocada de lado e entrou o adolescente como senhor de direitos”, a afirmação do 

dirigente Henrique Sandro marca a principal diferença que o Estatuto trouxe. O 

adolescente, a partir daquele momento, tinha direitos verdadeiros a serem levados a 

sério. Tudo tinha que ser adaptado para a realidade da nova lei. Embora ainda não tenha 

sido realizado, até os dias atuais, um verdadeiro atendimento ao que preconiza o ECA, é 

importante que a noção de mudança seja percebida por quem faz as instituições, como 

ressalta Pinheiro: 

(...) considerando o perfil da sociedade brasileira contemporânea, onde se tem 
um abismo entre os segmentos populacionais ricos e os pobres, cada vez mais 
intensificado, parece-me que a representação social da criança e do 
adolescente como sujeitos de direito assume uma dimensão utópica. Digo 
mesmo que é uma utopia necessária, na medida em que essa representação 
social vem servindo de norte para ação de inúmeros grupos sociais, que têm 
na defesa dos direitos da criança e do adolescente um propósito, uma causa 
política. (PINHEIRO, 2006, p.86) 
 

A maioria das unidades passou por reformas para atender ao estatuto. A 

adequação não se deu apenas no campo das instalações, mas em todas as áreas: técnicas, 

humanas, programas pedagógicos, dentre outros. 

“O maior impacto do ECA não foi na instituição, foi na sociedade. A sociedade 

não compreende que o estatuto é uma lei para todas as crianças e adolescentes 

brasileiros, independente de classe social, raça, cor ou qualquer outro fator”, diz Fátima 

Gadelha, assistente social da FEBEMCE. Assim como Henrique, ela acredita que o 

estatuto trouxe muitas melhorias para a criança e o adolescente. Sair da condição de 

pessoa em situação irregular para a de cidadão possuidor de direitos foi um grande 

avanço. 

Como toda mudança ocorre gradualmente, a FEBEMCE levou certo tempo para 

enquadrar-se às imposições do estatuto, e, talvez, se continuasse existindo hoje tivesse 

se adequado totalmente, no entanto, extinguiu-se antes de cumprir com todos os 

requisitos que o ECA impunha. 

“Esse espaço aqui, (espaço do Centro de Recepção e Triagem atual) dessa 

unidade, a gente denomina de Sistema Integrado de Atendimento ao Adolescente 



 

Infrator, está previsto no artigo 88, inciso 5º do ECA. Ele foi criado em 1992”, diz 

Elisa, sobre as implantações feitas na Unidade de Recepção e Triagem por causa do que 

pede o estatuto. Ela continua: “Ai veio a delegacia, nós e o juizado (Projeto Justiça Já), 

todos criados por força de lei, inclusive, o Ceará foi o segundo estado a criar esse 

sistema integrado, fomos pioneiros. A gente não viu menino ficar, como ficava 

antigamente, tempos e tempos para ser julgado, o atendimento passou a ser muito rápido 

aqui. Tudo isso foi conquista do ECA.”. 

Segundo Fátima Gadelha, o ECA é uma lei completa, mas alguns juízes e 

promotores não conseguem interpretá-lo, principalmente os mais antigos. Para ela, o 

que falta é boa vontade de estudar a lei a fundo para colocá-la em prática de verdade, 

“tanto em abrigos como em centros, o adolescente tem direito a tudo que o estatuto 

prega, no caso dos internos por prática de ato infracional, tem direito inclusive a visita 

íntima, se for casado ou viver em situação de casado”, conclui. 

O papel da instituição 

 “A FEBEMCE foi tudo na minha vida”, afirma Cícero, quando perguntado sobre 

o papel da instituição na sociedade cearense. Entre as respostas dos entrevistados, esse 

foi o tópico que gerou mais questões comoventes. Todas as pessoas com as quais a 

pesquisadora falou, foram unânimes em afirmar que a FEBEMCE conseguiu cumprir 

seu papel. Mas, afinal, que papel seria esse? Para João Paulo a resposta é muito simples:  

O papel da FEBEMCE era pegar um menor que não era cidadão e 
transformar ele em um cidadão. Educá-lo, dar a ele toda a competência de 
poder se tornar realmente um cidadão. A FEBEMCE ela me ensinou muito. 
(...) Dentro da FEBEMCE eu tinha o acompanhamento do serviço social que 
era como um pai pra mim, eu tinha o acompanhamento da direção da unidade 
que era como uma mãe pra mim. Na minha casa eu já não via esse lado 
materno nem paterno. A preocupação de ver o seu crescimento, a sua 
mudança, de dizer: “Cleiton isso é errado e isso não é certo, Cleiton não faça 
isso, faça isso”, há o momento de você obedecer e de não obedecer. (...) 
Todos os momentos dentro da FEBEMCE me ensinou a ser o que eu sou 
hoje, competente, responsável. (...) A FEBEMCE ela abraça o menor. 
 

Com suas palavras simples, João Paulo consegue traduzir, em poucas linhas, o 

verdadeiro objetivo da FEBEMCE. Acolhendo ou punindo, a Fundação tinha mesmo o 

papel de fazer o adolescente sentir-se cidadão, tomar conhecimento de seus direitos, 

receber atenção, educação, abrigo e até um pouco de carinho. 



 

Em suas diretrizes básicas, a FEBEMCE tinha como objetivo cuidar da criança e 

do adolescente, com a preocupação constante de permitir a sua reinserção na sociedade 

e no seio familiar, usando as palavras de João Paulo: “torná-lo cidadão”. 

Assim como João Paulo, Cícero acredita que a fundação fez a diferença na sua 

vida e, por isso, cumpriu perfeitamente seu papel, “pra mim, a FEBEMCE foi uma 

família”, diz, emocionado, o rapaz. Hoje, Cícero tem família e pode dar ao seu filho o 

carinho de pai que ele nunca teve. Ele acrescenta: “No abrigo tinha maçã, tinha uva, 

tinha tudo, só não tinha carinho de mãe. Carinho não tinha porque a gente não podia se 

apegar a eles, mas tinha cuidado e conforto”. 

Para Fátima, o principal mérito da FEBEMCE era o compromisso, a vontade de 

fazer dar certo, “não vou dizer que a instituição conseguiu atender plenamente a tudo a 

que se propunha, mas muita coisa foi feita. Houve um grande avanço em relação às 

políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Muitas ações interferiam no 

andamento da Fundação, analisando num contexto geral, o seu papel foi cumprido sim”. 

João Paulo orgulha-se de sua passagem pela FEBEMCE e acredita que a 

Fundação deu certo: 

Claro que deu certo, hoje você vê uma prova na sua frente. Se eu não tivesse 
fugido de casa eu não estava aqui conversando com você. Eu estaria como 
alguns colegas meus de infância, mortos ou afogados no álcool, ou fazendo 
assalto, ou estão em presídios. São poucos os que saíram que são autoridades, 
policiais. Se eu não tivesse fugido de casa eu não tinha conhecido a 
FEBEMCE e eu não teria aberto os meus olhos de que eu posso conseguir 
aquilo que eu quero. A FEBEMCE me ensinou a tomar responsabilidade por 
tudo que eu tenho na minha vida, foi tanto amor que ela me deu, tanta 
competência, tanto compromisso, que hoje eu sou o que sou. 
 

A pesquisadora não encontrou adolescentes que tenham ficado na instituição 

cumprindo medidas sócio-educativas. Talvez o discurso dessas pessoas fosse diferente. 

O fato da pesquisa se limitar aos anos de 1990 a 1999 foi um impedimento de encontrar 

esses sujeitos que seriam peças-chave na investigação da história da instituição. Desde a 

extinção da instituição passaram-se quase oito anos, o suficiente para que muitos 

adolescentes, atendidos em regime de internação por prática de delitos, tenham se 

perdido na história. 



 

Mesmo com a falta do depoimento de um adolescente em conflito com a lei, é 

importante saber que a instituição realmente dava apoio a muitos dos que por ali 

passavam e que esse apoio fazia a diferença na vida dessas pessoas.  

Problemas da Fundação 

Mesmo com todos os elogios, os problemas também existiam. A Fundação passou 

por momentos difíceis, principalmente no que diz respeito aos investimentos públicos. 

O caso do ADOC, mencionado no capítulo que comenta as notícias de jornal, foi 

emblemático. O prédio estava condenado, mas não havia outro local para colocar as 

crianças. Foram visitados 15 imóveis, mas quando os proprietários ficavam sabendo que 

o objetivo do aluguel era abrigar crianças e adolescentes da FEBEMCE, desistiam de 

fazer o negócio. A falta de apoio e integração da sociedade foi um dos principais 

problemas pelo qual passou a instituição. 

Para João Paulo, havia ainda outro fator que incomodava: o preconceito. Segundo 

ele, os próprios instrutores tratavam os adolescentes como pessoas “sem jeito”, ou como 

seres inferiores, pela condição em que se encontravam. Com tristeza, João Paulo 

relembra: 

O maior problema na FEBEMCE, naquela época, era o instrutor educacional 
não ter um vínculo com o menor. Não é por que você está na FEBEMCE que 
você é vagabundo, você cometeu algo, você cometeu um delito, não. A gente 
vai para FEBEMCE não é só por esse motivo. O motivo que eu fui para a 
FEBEMCE foi porque eu vi minha vida se acabando, mas dentro lá eu 
encontrei algo além do que eu pudesse imaginar. Mas, naquela época, que eu 
estava lá, faltou muito vínculo do instrutor conversar com você, abrir com 
você, não tratar você apenas como menor da FEBEMCE, mas como cidadão, 
como futuro cidadão. Porque muitas vezes passavam no corredor e diziam 
‘não, liga não. Isso é menor’. Tinham algumas palavras que soltavam e 
palavras machucam mais que ‘porrada’. E, assim, o menor não queria sair da 
vida que ele tava, ‘ora, se ninguém me dá valor, pra que eu vou me esforçar? 
 

Para funcionar perfeitamente, a Fundação precisava de sintonia com secretarias do 

Estado e, talvez aí, esteja a explicação para alguns de seus problemas. Ela atuava dentro 

de um amplo contexto, que necessitava que tudo funcionasse bem. Se uma das 

secretarias não desse o apoio adequado ou não assumisse suas responsabilidades em 

relação à Fundação, à criança e ao adolescente, as coisas desandavam. Era uma eterna 

parceria. “Muitas ações interferiam no andamento das atividades da FEBEMCE. Se, por 

exemplo, a Justiça não julgasse corretamente um ato infracional, o adolescente poderia 



 

ser encaminhado a uma unidade que não atenderia o seu caso”, explica Fátima. As 

unidades eram organizadas para atender a cada público específico, bastava um 

encaminhamento errado para o atendimento não ser bem feito. 

De uma maneira geral, a instituição era bem quista por todos os entrevistados, 

dirigentes, funcionários e assistidos. Eles acreditavam no projeto e tinham, inclusive, 

carinho pela Fundação. 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“No sinal fechado /Ele vende chiclete 
Capricha na flanela/ E se chama Pelé 

Pinta na janela / Batalha algum trocado 
Aponta um canivete / E até”  

( Pivete - Chico Buarque) 
 

De acordo com a memória popular, menino que vai para FEBEMCE é menino 

“danado”. Em épocas não muito remotas era comum a juventude de classe média usar o 

termo menino da FEBEMCE como um xingamento para irritar os amigos que, por 

algum motivo, tinham os cabelos raspados, com tom irônico perguntavam: “Ei, a 

FEBEMCE te pegou?” Ou algo parecido. O estigma em relação à instituição e aos que 

por ali passavam era fortíssimo, como já se falou nesse estudo. 

O que se viu, com os diversos caminhos percorridos por essa pesquisa histórica, 

no entanto, é que havia, na FEBEMCE, outros programas de amparo às crianças e 

adolescentes que em nada se relacionavam com cumprimento de medidas sócio-

educativas. Mesmo assim, ficou a lembrança de que a instituição era simplesmente uma 

prisão infanto-juvenil. 

É certo que é muito marcante, para uma sociedade, um local onde jovens pagam 

por crimes cometidos e, talvez, seja esse o motivo da assimilação FEBEMCE igual a 

adolescente infrator. No entanto, o que se percebeu ao longo da pesquisa é que não 

havia o mínimo de envolvimento da sociedade com a causa que aquela instituição 

tentava amparar. Tudo circulava entre instituição e governo. Não havia um acolhimento 

da população, pelo contrário, em alguns casos havia uma repulsa e um medo tão 

exacerbados que era impossível um envolvimento.  

Instituição, adolescentes e suas famílias, caminhavam em uma direção que parecia 

não ter saída. O preconceito era outro fator muito forte. Muitas vezes os próprios 

funcionários dos centros educacionais acreditavam que ali estavam “meninos sem 

jeito”, que não tinham mais reabilitação. Como é possível trabalhar em um local que 

tem como filosofia a recuperação e não acreditar nessa filosofia? Possível era, mas 

impossível era essa combinação dar certo. 



 

O que se viu de mais triste em todo esse quadro que se desenhou ao longo do 

estudo é o fato de acreditar que se as práticas do tempo da FEBEMCE tivessem sido 

diferentes, hoje não se teria tantos centros educacionais lotados de adolescentes em 

conflito com a lei, nem tampouco tantos assaltos, assassinatos e diversos outros crimes 

bárbaros praticados por jovens. 

Não há como enumerar culpados. Afinal, a FEBEMCE deu certo ou não? Seus 

propósitos foram atingidos? O ECA foi cumprido em seus programas? 

O primeiro problema da FEBEMCE era a abrangência do atendimento. Não era 

possível uma instituição só, dar conta de tantos públicos diferentes, passando por tantas 

situações distintas. A criança que precisa de adoção tem necessidades diferentes daquela 

que necessita apenas de uma atividade extra sala de aula para não ir para a rua, e esta, 

por sua vez, não precisa da mesma atenção que um adolescente que furtou um 

mercadinho ou apontou uma faca ao transeunte. Cada caso, de cada criança, de cada 

adolescente está permeado de particularidades únicas. Cada pequeno indivíduo atendido 

pela Fundação, trazia em si um mundo de informações e de experiências que 

precisavam ser decifradas pelos psicólogos, pedagogos, professores, orientadores, 

assistentes sociais, que compunham o quadro de funcionários da FEBEMCE. Porém, 

com a crescente demanda, era possível dar atenção a todos esses jovens? 

Em julho deste ano de 2007, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 

17 anos. Passado todo esse tempo, é possível dizer que o mesmo valeu a pena? Essa 

discussão é controversa, mas analisando profundamente a lei, o que se percebe é que, 

por mais que apresente pequenas falhas, no todo, ela é rica em conteúdo de apoio à 

criança e ao adolescente.  

Se o estatuto fosse respeitado à risca, a situação da criança e do adolescente 

brasileiro provavelmente seria outra. Porém, o discurso atual não gira em torno do que 

pode ser feito para que se cumpra o estatuto e sim, de quanto se pode reduzir na 

maioridade penal para que os jovens cheguem cada vez mais cedo à prisão. 

Solução fácil. A sociedade mais uma vez lava as mãos. O governo deve diminuir 

o limite de idade que permite a prisão e, assim, resolver o problema da violência juvenil. 

A mensagem da sociedade é: trancafiem os jovens em celas e estará resolvida a questão. 

As coisas, no entanto, não funcionam assim. As raízes dos problemas são outras. O 



 

jovem que não tem medo de ir para um abrigo de ressocialização, também não terá 

medo de ir para uma prisão de adultos ou de ser morto por uma família que resolva 

fazer justiça com as próprias mãos. 

É preciso que se reforcem as políticas de valorização do ser humano. Que façam 

com que os jovens brasileiros tenham medo de ser presos não pela rigidez da prisão, 

mas porque amam as suas vidas e não querem perder tempo atrás das grades. A punição 

é importante, mas não é ela que faz com que adolescentes repensem seus atos antes de 

cometê-los. Até porque, diante da situação social em que estão mergulhados, praticar 

atos que ferem a sociedade é o caminho natural. 

Às vezes, por um prato de comida, muitas outras por um punhado de droga, que 

acaba sendo a amiga que lhe dá acolhida, quando mais ninguém lhe estende a mão. Na 

realidade brasileira em que vive a maioria dos adolescentes que se envolvem com 

questões delituosas, não são vistas muitas alternativas, além do crime, para ascender na 

vida. 

A reforma não precisa ser na lei e sim, na sociedade. É preciso envolvimento 

social. É tempo de parar de lavar as mãos. É tempo de questionamento dos intelectuais, 

dos empresários, dos industriais, das pessoas comuns, de todos os que vêem, como 

vítimas, o crime bater a sua porta, mas não conseguem perceber a situação vitimizada 

em que estão inseridos os criminosos ao longo dos anos da história do Brasil. 

Com esse trabalho sobre a história da Fundação Estadual do Bem-estar do Menor 

do Ceará, a FEBEMCE, a pretensão da pesquisadora foi que o cearense entendesse 

melhor o que é uma instituição que abriga crianças e adolescentes e qual era a realidade 

pela qual passaram funcionários, dirigentes e assistidos. 

A grande maioria das pessoas não tem idéia do que é, realmente, um centro 

educacional de cumprimento de medidas sócio-educativas, nem tampouco uma prisão. 

Nem os telejornais, jornais impressos, revistas, nem os filmes policiais brasileiros, 

muito menos os relatos dessa pesquisa, são capazes de retratar, de verdade, o que é um 

lugar de reclusão de pessoas, de qualquer natureza que sejam esses lugares. É preciso 

conhecer de perto para entender.  



 

Independente do julgamento de que a FEBEMCE deu certo ou não, o fato é que a 

instituição precisava de um relato de sua existência, afinal, a fundação, bem ou mal, 

prestou grande serviço social ao Estado do Ceará. Ainda que se propusesse a ser um 

espaço de educação e inclusão das crianças e jovens na sociedade, a FEBEMCE não 

conseguiu ultrapassar as barreiras do preconceito e da estigmatização e, na verdade, as 

crianças e jovens que por ali passaram ficariam para sempre rotuladas como 

delinqüentes ou pobres coitados merecedores de pena. A instituição não conseguiu levar 

de volta ao convívio social “normal” o público por ela atendido. Com base nos 

conceitos sociológicos vistos ao longo do texto, a FEBEMCE não integrou suas crianças 

e jovens à sociedade, isto é, não deu condições a estes de, ao cruzar os portões da 

fundação, vivenciarem uma realidade diferente daquela que os colocou na FEBEMCE. 

A sociedade, como já foi dito, em nenhum momento preocupou-se em dar novas 

condições de vida ao “menino da FEBEMCE”, de forma que os que por ali passaram 

dificilmente encontraram um caminho novo para seguir. 

Com um quadro envolvendo centenas de funcionários e com cuidadosa 

organização (que pôde ser constatada pela quantidade de relatórios dos diversos anos de 

sua existência), a fundação executou por muitos anos uma tarefa difícil. Prestar 

assistência às crianças e adolescentes nos diversos aspectos de atendimento, é um 

trabalho complexo e que precisa de muitos recursos e apoio.  

A discussão sobre o valor da FEBEMCE e de diversas outras instituições do 

gênero na recuperação de adolescentes em conflito com a lei e no amparo às crianças 

em situação de risco e rua, é uma discussão que pode tomar diversos caminhos, não 

cabendo neste estudo. 

Contar a história da Fundação - seu funcionamento, que tipo de apoio dava aos 

jovens esquecidos pela sociedade - através de seus documentos e da visão da sociedade, 

expressa em jornais, bem como da impressão pessoal de alguns que por ali passaram, 

foi o desafio a que esta pesquisadora lançou-se e, com esse material escrito, espera ter 

obtido êxito. 
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