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Tot i que hi ha algunes experiencies alternatives, al Brasil, el sistema 
escolar formal s'ha estructurat tradicionalment mitjangant el desenvolupa
ment de polítiques educatives de caracter més aviat tradicional, abocades 
a la selectivitat, als interessos i a les necessitats de les elits socials. 

Com a professora i investigadora brasili3ra, la convivencia amb nens 
del carrer i amb adolescents abandonats que pertanyen a la Fundació Es
tatal per al Benestar del Menor (FEBEM-SP) ens ha servit d'eix per analit
zar -en aquest article- els discursos quotidians que se sostenen en I'ac
tivitat escolar. A través de les mirades d'aquests adolescents ens hem po
gut endinsar en un món que continua reproduint les innombrables formes 
de violencia a que sembJen haver estat predestinats. 

Tot i que les histories reprodu'ides aquí apunten cap a una unitat inte
gradora, expressada en la voluntat deis adolescents d' aprendre coses de 
la vida, en una recerca de coneixement, ben aviat les ales d'aquest desig 
es veuen talla des. Les adversitats i la unitat deis discursos socia/s que 
aquí es presenten -ja siguin familiars, socia/s o escolars- solen empén
yer aquests adolescents a la marginalitat. El que han viscut com a unitats 
de desintegració, les actuacions de mediació que fan, com a unitats inte
gradores, i les solucions que hi troben són les principals tematiques ana
litzades en aquest article. Per tant, partim de I'analisi de les relacions es
tablertes entre el discurs públic i les polítiques de dominació per compro
var-ne les conseqüencies en el món quotidia d'aquests adolescents. 

Com queda el reconeixement de si mateixos i quines conseqüencies 
aporten en relació amb la formació de la seva identitat? Comprendre el 
context on estan inserits, com miren la societat i les marques que deixen a 
la seva personalitat esdevé una prioritat per a tots els que es troben di
rectament o indirectament relacionats amb aquesta població, de manera 
especial els mestres responsables de la seva formació. 

• Hiliana Reis és pedagoga, amb maestria en Ciéncies de la Comunicació (ECA/USP).Ac
tualment realitza el doctorat a la Universitat Autónoma de Barcelona, a la Facultat de Ciéncies 
de la Comunicació. amb una beca del govern de Brasil (Fundació CAPES). 
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La construcció de I'abandonament en el context brasiler 

El Brasil és un deis pa'isos amb pitjor distribució de la renda del plane
ta, tot i que ocupa un Iloc destacat en I'economia mundial. La major con
centració de riquesa i de població es troba al sud i al sud-est del país; i la 
majoria de la pobresa i la miseria és als estats del nord i el nord-est. Igual
ment, els límits d'aquesta desigualtat s'estenen dins de les ciutats més po
blades i creen illes de riquesa, pobresa i miseria. 

La indústria de la seca, 1 mantinguda des del nord-est del país, obliga 
gran part de la població a emigrar, sobretot a Sao Paulo, per buscar mi
Ilors condicions de vida. El somni d'una gran majoria de brasilers es diri
geix cap a aquesta ciutat ja que és on es concentren la indústria, el capi
tal i, per tant, I'ocupació. Al principi, els atractius d'aquesta ciutat omplen 
la imaginació d'uns emigrants que tenen expectatives d'una vida millor; 
després, pero, s'adonen que no hi ha Iloc per a tothom. Quan arriben, els 
homes solen ser absorbits pel sector de la construcció, mentre que les do
nes treballen en el servei domestic. 

Les diferencies culturals i I'ús del temps i de I'espai són barreres enor
mes per als que vénen de fora. A més, pateixen la perdua de la il'lusió 
quan s'ensorra el somni de la ciutat que rep tothom amb els brar;os oberts, 
quan les portes de la feina es tanquen. Les malalties mentals i I'alcoholis
me, tot i que no són exclusius, solen desenvolupar-se amb forga en els 
grups exclosos del mercat del treball. 

D'altra banda, I'exclusió laboral estén les seves conséqüencies a la dis
tribució deis béns culturals. L'índex d'analfabetisme -tot i que ha baixat 
en les últimes decades- arriba al 18,9%.2 Deis adolescents entrevistats, 
només un feia el segon cicle (BUP). Els altres, amb 16-17 anys es troba
ven entre el segon i el tercer curso 

A la societat brasilera preval un discurs orquestrat de marginalitat, pre
sent sota la forma d'ideologies, prejudicis, conceptes i estereotips que to
quen de manera especial els segments exclosos del sistema productiu. 
Darrere d'una convivencia de xarxes culturals tan diferents com hi ha al 
Brasil, quins prejudicis i rebuigs culturals es fan també presents entre la 
gent de la mateixa cultura? 

(1) Concepte que fa referéncia a la situació de pobresa que es genera al nord-est del país per 
les classes dominants, la qual cosa obliga als camperols a emigrar a les grans ciutats. So
bre aquest tema, consulteu Francisco de Oliveira. Elegia para uma re(lijgiao. Rio de Jánei
ro: Paz e Terrá, 1981. 

(2) L'état du monde. Annuaire économique et géopolitique mondial. París: La Découverte, 
1990. 
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La investigació 

Els nostres deu anys de convivéncia amb els nens del carrer -tal com 
es coneixen els nens que viuen al carrer, sense vincles familiars- van des
pertar el nostre interés per les seves formes d'actuació, creences i cultura . 

. Les seves percepcions, la construcció que fan de la realitat i la creativitat 
de les seves metatores ens fan preguntar per qué el sistema escolar els re
fusa tan aviat -cosa que refon;;a el seu s sentiments de baixa estima-, 
com si fossin incapac;;os d'aprendre. La diversitat d'experiéncies de desin
tegració viscudes a la família, al carrer i a I'escola, i les explotacions a qué 
es veuen sotmesos constantment apunten cap a una unitat de discurs so
cial que sembla deixar-Ios sense alé constantment. 

L'encantament que ens produ'ien amb la seva alegria, la seva disposi
ció per a la vida i, a més, els seus fracassos constants ens van portar a in
vestigar3 la realitat d'aquests nois per intentar comprendre qué els passa. 
Vam decidir recollir les seves histories de vida per descobrir com es veien 
representats per la societat i com es miraven en aquesta societat. 

Els continguts es van recollir mitjanc;;ant entrevistes en profunditat ob
tingudes voluntariament de 20 adolescents de sexe masculí, amb edats 
compreses entre els 14 i els 17 anys, allotjats en dos pensionatos4 de la 
Fundació Estadual per al Benestar del Menor (FEBEM-SP), entre el de
sembre de 1992 i el gener de 1993. 

La FEBEM és una institució governamental responsable de I'acollida i 
I'educació de nens abandonats, maltractats i infractors -fins als 18 anys-, 
que són separats per sexe i edat. Els pensiona tos que pertanyen a la Uni
tat Educacional en Medi Obert-2 (EUMA-2) tenen sota la seva custodia 
adolescents abandonats d'entre 14 i 18 anys en régim obert. Aquests nois 
tenen el compromís d'estudiar i treballar per mantenir-se. Estudien a les es
coles públiques properes i utilitzen els serveis locals. 

La repetició del guió 

Els pensiona tos, creats el 1986, van ser un intent de treure els adoles
cents d'una institució tancada entre murs i fer possible així una alternativa 

(3) Aquest article está basat en dades recollides a Álbum de familia: as representar;6es sociais 
de adolescentes abandonados. Tesi de mestratge presentada a I'Escola de Comunica<;:oes 
e Artes da Universidade da Sao Paulo (REIS, 1993). 

(4) Reben aquest nom les cases que la institució lIoga en barris de classe mitjana per acollir 
els adolescents que es troben sota la seva custodia per tal de desinstitucionalitzar-Ios. 
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per situar-los a la societat. Tot i que la idea és interessant, no es pot obli-
dar que la majoria d'aquests nois vénen d'una experiencia d'anys d'insti-
tucionalització, de carrer, o de les dues coses, fet que dificulta el treball
educacional.

A més, l'acrónim FEBEM comporta, a través de la seva história, preju-
dicis en una societat que no distingeix entre els nens abandonats, els dro-
goaddictes o els que presenten desviacions de conducta greus. Aquest
acrónim és sinónim de ¡ladre, delinqüéncia i reformatori.

Els nens i adolescents abandonats de la FEBEM-SP pertanyen, la ma-
joria, a famílies d'emigrants de renda baixa, negres o mulats. Més de la
meitat de la població de la Divisió d'Abandonats (DT-2) está formada per
nens amb familia; aquestes famílies, peró, no tenen les condicions econó-
miques per mantenir-los.

Dels vint adolescents entrevistats, només cinc eren orfes. La majoria de
les mares, separades gairebé totes es dedicaven a fer feines domestiques
i treballaven tot el dia fora de casa. 1 alguns d'aquests nois, des de petits,
es van veure obligats a treballar al carrer per complementar els ingressos
familiars. Gairebé tots tenien padrastres, i els tres que tenien madrastres
no hi tenien bones relacions.

Gairebé totes les famílies deis adolescents entrevistats venien del nord-
est del país, una altra part de Minas Gerais (al sud-est) i un cas procedía
del Paraná, al sud. La majoria de la població de la Fundació procedeix de
les zones nord i sud de la ciutat, on es concentra la majoria de la pobre-
sa, i hi vivia en barraques o cortigos. 5 Dels quatre pares esmentats, l'un tre-
ballava com a carregador, un altre era conductor d'un camió, un altre era
venedor i l'últim, «matador professional» (assassí a sou). Dos d'ells eren a
la presó. Gairebé totes les históries assenyaien la presencia d'alcoholisme
a la família i, en dos casos, de drogues.

Es pot dir, per tant que el context familiar d'aquests nens i adolescents
s'insereix en un quadre económic, social i psicológic bastant dramátic. La
desestructuració familiar és una constant i aquest fet els porta a tenir una
doble imatge de la mare: en tenen una visió molí idealitzada, sobretot si és
marta o ha desaparegut, o la veuen com una «prostituta», quan és viva.
Les relacions amb els pares, quan n'hi ha, són les del poder económic.
Només	 acostaven per demanar diners i ajuda material.

En totes les históries analitzades la violencia i els maltractaments són
una constant, i apareixen en gairebé totes les entrevistes. Aquests nois,

(5) Cases Ilogades on cada familia ocupa una habitació, de vegades en condicions infrahu-
manes: l'espai és dormitori, sala i cuina, i de vegades no té cap finestra. Els banys són
collectius. La promiscditat i la prostitució formen part de la vida quotidiana d'aquests
espais.
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des de molt petits, pateixen a casa diferents formes de violéncia, on seis
pega constantment. Renato s va ser trobat, acabat de néixer, a les escom-
brarles. Es va criar a la FEBEM, tot i que després es va localitzar els seus
pares. Tenien unes condicions de vida raonables	 fins i tot, d'altres fills.

Armando, un altre deis entrevistats, tenia marques horribles al cos pels
assots que el seu pare Ii donava amb el cable de la planxa. Mentre la mare
era a treballar, ell i els seus germans es quedaven tancats al bany de casa
porqué no se n'anessin al carrer. Evidentment, fugia; i quan tornava el pe-
garen.

Gairebé tots els entrevistats tenen germans i molts preguntaven per
qué ells van ser abandonats per les mares mentre que els germans es van
quedar a casa. «Tenien condicions per mantenir-me». Sembla que van ser
escollits com a ovelles negres per ser maltractats i expulsats de la familia.
Roberto explica que tenia el pare i quatre germans a la presó, i que «no
ha podia dir als ve'ins porqué no deixarien jugar els seus fills amb nasal-
tres». L'única possibilitat que els quedava era el carrer, on tenien indo-
pendéncia i podien jugar, trabar amics i divertir-se. Peró aixó durava poc,
ja que el carrer és implacable. A més, cap deis entrevistats s'hi trobava bé
massa temps. Necessitaven una casa.

La lectura temática que fan de casa seva se sol resumir a maltracta-
ments, pobresa, alcoholisme, abséncia física de la mare sobretot, deis
pares. Des de petits són refusats per la própia familia, si no pels ve'ins. A
la institució s'observava en els casos de nens ingressats per problemes
económics que, al principi, les mares acastumaven a visitar amb una cor-
ta freqüéncia. Amb el temps els contactes disminuien, si no es perdien
per sempre. I no poques vegades els nens eren transferits a l'interior de
i'estat, cosa que dificultava més el manteniment de les relacions afec-
tivos.

Presents al peu de gairebé tots els semáfors del país, a les places, ca-
minant en grup pels carrers... aquests nens i adalescents són coneguts
com nens del carrer, pivete, 7 menors, trombadinha8 o moleque. 9 Parallela-
ment, la societat alimenta un doble sentiment d'amor i odi per eils. De ve-
gades són mirats com a víctimes, com a «pobrets», i la gent els dóna co-
ses; altres vegades són vistos com yates, (ladres, drogoaddictes, roda-
móns i irresponsables. Inciten a una caritat social o al rebuig i la por; i no
importa la seva edat o el seu carácter. Deis set anys en endavant es trans-
formen en un problema del qual cal mantenir-se lluny: deixen de ser nens.

(6) Els noms que apareixen a l'article sán ficticia.
(7) El terme té diferents connotacions: nen petit, problema, ratolí, atracador...
(8) Noi que topa amb tu per assaitar-te.
(9) Noi irresponsable.
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Com més pobra és la família, més necessiten de la seva ajuda en la 
renda familiar i més aviat perden el dret a la infancia. Se'n van al carrer, ara 
més sovint, amb els germans i els amics per demanar, netejar els vidres 
deis cotxes o vendre caramels. Tant si és home com dona, el més gran aju
da els germans petits, fa el menjar i reparteix les responsabilitats familiars. 

A I'escola 

La mitjana d'escolarització deis adolescents entrevistats se situava en 
el quart any del primer cicle -als setze anys-; és Ilavors quan la majoria 
deixa I'escola, o a I'inrevés. Repassant les histories es nota que en algu
nes escoles de Sao Paulo els prejudicis contra els nens de la FEBEM eren 
molt grans. Els professors reflectien a les seves actitud s i els seus discur
sos la unitat del prejudici i les pors que traspassen en el discurs social, 
cosa que augmentava els sentiments de baixa estima deis nois. Inicialment 
ells s'atribu'fen tota la culpa deis seu s fracassos escolars: 

"Vaig fracassar perqué no volia res. Faltava a les classes, sabia que no 
m'aprovarien. No vaig tenir for¡;:a de voluntat. m'hi enfrontava.» 

"Vaig sortir de I'escola perqué no serveixo per a res. Contestava malament 
al professor. Un dia em vaig quedar buscant el meu examen i, com que no el 
trobava, vaig anar a parlar amb la professora. Em va deixar parlant sol. M'hi vaig 
enfadar molt i li vaig dir Una grolleria.» 

"Vaig ser expulsat de classe sense cap motiu.» 

Molts es queixaven per les vagues constants deis professors i per la 
seva manca de compromís amb I'ensenyament: «Tenia un professor que 
escrivia la seva matéria en una pissarra negra perqué els alumnes la co
piessin mentre ellllegia el diario>, «només saben bramar: ja ho he dit, ja ho 
he explicat mil vegades», «els professors no expliquen res». 

L'única raó perqué Alex anava a I'escola era «perqué allí era bo per tro
bar novies». «Com que era molt endimoniat, les professores no podien 
amb mi i em van portar a una escola de deficients mentals. Allí vaig co
men<;:ar a estudiar i a ajudar les professores a tenir cura deis altres». 

Marcel010 explica que, a I'escola, com que tenia la pell una mica més 
fosca que la resta deis companys, li deien «de FEBEM» encara que no sa
bessin que vivia a la institució. 

(10) Es trobava en el segon cicle i era un alumne excel·lent. 
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Les experiencies deis repetidors, els fracassos, les grolleries i la in
comprensió deis mestres són rellevants en tots els relats. Inicialment jutjats 
per incompetencia propia -"era molt endimoniat, no prestava atenció»-, 
al Ilarg deis relats van anar transferint al professor la seva falta de com
promís amb el procés. Aquestes situacions tan diverses representen -de 
manera succinta pero molt clara- el procés d'incomunicació a que els 
nois són sotmesos en I'ambient escolar, i que ells es neguen a acceplar. O 
retornen I'agressió verbal, o desisteixen i tornen al carrero 

Tanmateix, saben el que necessiten i el que els agradaria trobar a I'es
cola: 

"L'escola hauria d'ensenyar coses per a la vida. Alguna cosa que pogués
sim aprofitar en el dia a dia: atendre el teléfon, parlar amb la gent, passar víde
os, adquirir informació sobre la SIDA.» 

"A la província, els professors estaven més motivats. Explicaven bé, s'hi es
fOrl;:aven més; semblava una llar.» 

"En aquesta escola sóc molt respectal. Vaig conquistar la confianga deis 
professors i els companys. Vaig guanyar la xocolata de Pasqua». Són restes d'a
fecte, reconeixement i confianga inoblidables. 

"M'agradaria que I'escola tingués més professors, més contacte efectiu 
amb els alumnes; una bona atenció, i més seguretat. M'agradaria aprendre 
anglés. Si algun dia necessites una altra lIengua, ja en saps.» 

Aquests somnis denuncien una escola que no sap comunicar-se amb 
ells. No hi ha ni contacte afectiu o personal ni dialeg. Aquests nois no so
len ser mirats com a persones. Quan demanen més professors volen dir 
més interacció, comprensió i seguretat emocional. L'escola a que assistei
xen no facilita les eines necessaries per tenir accés a un nou codi cultural 
que els permeti endinsar-se en un món diferent d'aquell en que viuen: el 
del refús, de la violencia i de la incomprensió. 

Construcció O desconstrucció de la personalitat? 

A través d'aquestes histories podem veure que, marcats per la diferen
cia des del naixement, els espais de marginació d'aquests adolescents 
són augmentats pels prejudicis que omplen el conjunt del discurs social. 
Es parteix d'un procés de desterritorialització; i els camins que continuen 
marcats per la desigualtat de la distribució de la renda i la manca d'accés 
als productes culturals comporten el trencament de les identitats i reflec
teixen, a més, la presencia de mecanismes de destrucció contra els nois. 
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L'escola, que podria canviar aquesta orientació, fa seu el discurs social 
sense qüestionar-Io i ignora les necessitats i els desigs d'aquests adoles
cents, amb la qual cosa augmenta els mecanismes de marginació. No no
més confirma aquest segment de població sinó que també I'exclou d'en
trada, i en refor9a I'abandó históric. Els fracassos escolars són Ilegits pels 
adolescents i pel sistema escolar com errors personals. No es qüestionen 
ni s'avaluen les formes d'interacció social que els sostenen ni les manques 
d'una comprensió i d'un afecte molt buscats cada dia. No són mirats com 
a persones, i ells denuncien la manca de respecte en el dia a dia, de la 
qual resulta una disminució de I'autoestima. Hi ha una persona que es des
qualifica contínuament davant deis altres i davant de si mateixa. Com si ha
gués nascut per no ocupar un espai vital o, més aviat, per ocupar I'espai 
del desconeixement, de la foscor. El dret a la infancia, a la vida, sembla 
que no els pertany. L'abandó que els persegueix des de la infantesa mar
ca les seves accions i els seus sentiments. 

Tot i que els missatges implícits en aquests discursos de poder i les se
ves accions portin a negar-los un Iloc i I'accés a altres aspectes de la cul
tura, aquests adolescents recreen les petites engrunes que els arriben a les 
manso Per més que la societat els vulgui amagar, fer-Ios fora, ells no es dei
xen. Ouan accedeixen al que hi ha a I'altra banda, als productes culturals 
transmesos pels mitjans de comunicació -sobretot per la televisió i el ci
nema-, a més de tot el que la societat de consum ofereix en el dia a dia 
a les grans metrópolis, afegeixen nous codis a la seva manera de compor
tar-se. Tot aixó marca les seves recerques de noves maneres de vida, la 
roba, el lIenguatge i, per que no, els atracaments i assalts. El desig d'inte
grar-se en aquesta societat, de gaudir deis seu s béns, els porta a teixir un 
nou escenari als carrers, a I'escola i als Ilocs per on passen. Han percebut 
i volen els béns culturals i económics disponibles per als altres, béns que 
se'ls permet mirar peró deis quals no poden gaudir. Viuen en una situació 
ambigua que els impedeix el dret a I'estabilitat emocional. Ouines relacions 
d'aprenentatge, escolar i de vida, poden establir amb aquests models? 

Tanmateix, insisteixen -amb moltes ganes, amb els seus sentiments i 
amb una alegria molt diferent- a recrear el que els sol ser negat. Dema
nen ser reconeguts i tenir un espai a la societat. Les situacions d'ensen
yament proposades per I'escola no poden tancar els ulls a aquestes ex
periencies de vida, han de valorar el que tenen i apuntar altres perspecti
ves de la vida. Aquests nois somien altres cOdis, tradu'lts en espais de 
comprensió, seguretat i dialeg. Abatuts, s'haurien de tractar amb una sen
sibilitat diferent, tenint en compte que les seves reserves d'afecte i atenció 
són molt fragils. Necessiten ser escoltats, mirats i tractats com a persones, 
no com a éssers marginals o nois sorgits d'institucions socialment estig
matitzades. 

Els professors han d'estar atents a aquestes diferencies i han de co
men9ar a tenir en compte les necessitats que plantegen per tal de poder 
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canviar aquestes histories de vida i disminuir els efectes de I'abandó. 
Aquests nois requereixen una pedagogia de la sensibilitat oberta a /'escol
ta, a la comprensió i a la inclusió social. Necessiten una dinamica nova, 
allunyada deis prejudicis i boleada en la integració de les seves experién
cies quotidianes i expectatives a la practica escolar. Cal substituir el refús 
pel dialeg perqué s'obrin les portes de I'immens potencial que tenen ente
rrat, si no perdut, en les seves experiéncies al carrero Qué esperen, énca
ra, els mestres per atendre'ls? 

Paraules clau 

Pedagogia social 

Pedagogia de la sensibilitat 

Histories de vida 

Infants de carrer 

Orets deis infants 

Educació, escala i drets deis infants 
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El relato de historias de vi
das de veinte adolescentes 
pertenecientes a la Fun
da<;ao Estadual do menor 
(FEBEM-SP) ha servido de 
eje para profundizar en la 
dura realidad brasileña vi
vida por esos chicos que, 
a su vez, es significativa 
de la parcela de población 
marginada brasileña. Mien
tras sus deseos apuntan a 
una integración social, se 
abre un margen a la posi
bilidad de inserción. Sin 
embargo, lo que se perci
be es que esas aspiracio
nes son coartadas por un 
discurso orquestado de 
marginación a lo largo de 
sus vidas, al cual, le hacen 
coro la actitud de los ma
estros que les acompañan 
en su breve experiencia 
escolar Sus historias y re
latos son una grave denun
cia de nuestra sociedad. 
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Abstracts 

Le récit des histoires des 
vies de vingt adolescents . 
appartenant a la Funda<;ao 
Estadual do menor (FE
BEM-SP) a servi d'axe pour 
approfondir la dure réalité 
brésilienne vécue par ces 
enfants qui, a la fois, est 
significative de la parcelle 
de population brésilienne 
marginalisée. Pendant que 
leurs désirs indiquent une 
intégration sociale, iI y a de 
la marge pour une possible 
insertion. Pourtant, ce qui 
se per<;oit est que ces as
pirations sont limitées par 
un discours orchestré de 
marginalisation tout le long 
de leurs vies, auquel fait 
écho /'attitude des pro fes
seurs qui les accompag
nent dans leur bréve expé
rience scolaire. Leurs his
toires et leur récits consti
tuent une grave dénoncia
tion de notre société. 

The lite stories of twenty 
adolescents from the State 
Institution for Minors (FE
BEM-SP) serve to illustrate 
the harsh reality experien
ced by these youths in 
Brazi/, where a sizeable 
proportion of the population 
lives a marginalized exis
tence. As long as these 
adolescents continue to 
seek social integration, the 
possibility of reinsertion re
mains. However, what is 
seen is that these aspira
tions are excuses for a ma
nipulated discourse of mar
ginalization which is built 
up during their lives, in 
which they simply mimic 
the altitudes of the tea
chers they have known in 
their brief school careers. 
Their stories constitute a 
serious condemnation of 
our society 
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