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Apresentação 
Cláudio Augusto Vieira da 

Silva(l) 
Com as constantes e 

rápidas inovações trazidas pelas 
novas tecnologias, o desafio de 
colocação no mercado de traba
lho tem sido pouco enfrentado 
pelo conjunto de ações dos 
governos de uma forma geral, 
com a intenção de incluir o 
numeroso contingente de jovens 
que, a cada ano, buscam colocar
se no mercado, com a finalidade 
não só da sua sobrevivência, mas 
também de 
qualificação 
para o 
exercício 
profissional. 

Muitas 
variáveis têm 
de ser consi
deradas neste 
campo, 
mesmo que se 
tenha uma 
abordagem 
estritamente 
pontual sobre 
o assunto 

tes, e assim por diante. 
Dados do IBGE indicam 

que, no Brasil, 58,8 por cento de 
jovens do sexo masculino e 33,1 
por cento de jovens do sexo 
feminino na faixa etária de dez a 
vinte e quatro anos apenas 
trabalham. Este dado nos indica 
uma perspectiva bastante 
nebulosa, ao associarmos este 
fato com um futuro onde a 
possibilidade de sobrevivência 
digna, cada vez mais, vai estar 
atrelada à possibilidade de 
adaptação às novas formas de 

trabalho, 
incluindo aí 
níveis de 
escolaridade 
mais elevados. 

A Central 
de Oportunida
des tem busca
do alternativas, 
com ações que 
lidam com estes 

como, por Projeto Canteiro Escola - Restauração 

e outros 
aspectos que 
envolvem os 
JOVens que se 
encontram à 
margem de um 

exemplo, a Artística (1998) 

adequação da escola às novas 
profissões, aprendizado técnico e 
formação geral, formação para a 
cidadania acoplada com a 
questão do envolvimento no 
mercado de trabalho. 

Em se tratando de um país 
de economia periférica em 
relação às grandes nações ricas do 
globo, outros não menos impor
tantes aspectos devem ser 
considerados, quando se aborda 
a inserção de jovens no mercado 
de trabalho como, por exemplo, 
a baixa escolarização, a falta de 
estrutura familiar de apoio, 
impossibilidade pessoal de 
término dos cursos - devido às 
necessidades vitais mais urgen-

sistema que, 
por si só, não consegue dar 
respostas mais adequadas, 
mesmo àqueles que têm melho
res condições, para inserir-se em 
atividades economicamente 
sustentá veis. 

O desenvolvimento deste 
projeto concretiza ações com 
adolescentes, onde mais uma 
vez verificamos questões referen
tes à descontinuidade das 
rotinas básicas do cotidiano, 
interferindo de forma definitiva 
na possibilidade da formação 
destes jovens. 

A busca de um "lugar ao 
sol", o sonho de alcançar o 
destaque - mesmo baseados em 
estereótipos, confirma a nós 

7 



,----
8 

mesmos a importância funda
mental do exercício da inclusão, 
na diversidade de ações em que a 
sociedade, como um todo, pode 
e deve engajar-se. 

Através do Fundo Munici
pal da Criança e do Adolescente, 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles
cente vem apoiando projetos que 
por um lado desenvolvam ações 
inovadoras e, por outro lado, 
estas mesmas ações possam 
servir, para influenciar na 
perspectiva da formulação de 
políticas públicas que tenham 
alcance mais abrangente e 
permanente, junto à população. 

Desta forma, acreditamos 
estar cumprindo com o nosso 
papel de além de controladores e 
normatizadores das políticas 
públicas para crianças e adoles
centes, também incentivar 
através do financiamento de 
recursos do Fundo Municipal, 
projetos como o da Central de 
Oportunidades. Projetos estes, 
que têm, como objetivo, enfren
tar temas angustiantes e desafia
dores para crianças e adolescen
tes, dentro de uma perspectiva 
em que as igualdades de oportu
nidades sejam alcançadas por 
toda a população. 

(}o TAS 

(1) Presidente do Conselho Muni

cipal dos Direitos da Criança e do Adoles

cente do Rio de janei ro 
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I -UM POUCO DE HISTÓRIA 

"Ser um espaço de convivên
cia, de criatividade e de 

afetividade, em que a proposta de 
formação do adolescente das classes 

populares para o exercício da 

cidadania, torna-se a expressão 
mais concreta de nosso sonho de 
construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária, pela reversão do 
processo de exclusão social que os 
vitimiza". 

(Relatório da Central de 
Oportunidades de 1998) 

Para contar a história da 
Central de Oportunidades é 
preciso retornar a dois aconteci
mentos que, no início dos anos 
90, marcaram o processo de 
mobilização da Sociedade Civil 
no Rio de 
Janeiro. São 
eles: a 

as quatro ONG's procuraram 
mostrar que a omissão do Estado 
não se justificava e que a socieda
de civil também poderia propor 
soluções criativas para enfrentar a 
questão. 

O Projeto - nomeado com 
o título de uma conhecida 
canção infantil - pôde, então, ser 
visto, como corolário de uma 
série de iniciativas, promovidas 
por essas instituições, junto à 
sociedade civil, para remover 
preconceitos, minimizar o medo 
e questionar a indiferença da 
sociedade, frente aos "meninos e 
meninas de rua". 

Com esta perspectiva, o 
Projeto combinava a distribuição 
de refeições com atividades 

lúdicas e 
educativas 
na própria 
rua. Abria 
também a 
possibilida
de de que os 
menmos e 

par cena 
entre quatro 
ONG's, que 
resultou na 
criação do 
Projeto Se 
essa rua fosse 
minha e a 
criação do 
Fundo !nter- Oficina de Iluminação (1998) 

meninas, 
participantes 
do Projeto 
Casa-Dia, 
desenvolves
sem diferenReligioso 

contra Fome e pela Vida. 
Uma pesquisa, realizada em 

fevereiro de 1992, pelo !BASE/ 
ISER/FASE/IDAC, visando o 
levantamento do número de 
crianças e adolescentes nas ruas 
do Rio de Janeiro, motivou e 
favoreceu a implantação do 
projeto "Se essa rua fosse mi
nhà', em abril do mesmo ano. A 
quantificação das crianças gerou 
polêmica. Mas, ao chegar a um 
número aproximado de meninos 
e menmas que viviam nas ruas, 

tes atividades em sua sede, na 
rua· Alice, durante o dia. 

Em janeiro de 1993, o 
Projeto "Se essa rua fosse mi
nha" , então coordenado por 
Marília de Andrade Rocha, fez 
um convênio com o Instituto 
C&A de Desenvolvimento 
Social, com o objetivo de atender 

. . " aos memnos e memnas em 
situação de ruà', que freqüenta
vam a Casa-Dia, da rua Alice. 
Nesse contexto, nasceu a Central 

de Oportunidades. 
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Trabalhando em cinco 
linhas· de ação - Escola, Traba
lho, Família, Saúde e Moradia -
a Central propunha-se assumir o 
papel de mediadora entre a 
demanda e a oferta de oportuni
dades, com vistas à reintegração 
do público atendido, inicialmen
te, nos plantões em Copacabana 
e no Leblon. 

Em pouco tempo, expan
diu o seu universo de ação, 
atendendo outros adolescentes 
de cerca de 30 projetos do grupo 
ECAN<1>, também apoiados pelo 
Instituto C&A. 

Em maio do mesmo ano, o 
sucesso de sua estrutura de 
trabalho desperta interesse, pelas 
combinações criativas que 
possibilita entre cidadania e 
solidariedade, e é adorada pela 
AÇÃO DA CIDADANIA. Com 
a criação do FUNDO INTER 
RELIGIOSO CONTRA A 
FOME E PELA VIDA, em julho 
de 1993, integra-se a sua 
estrutura, estendendo a sua ação 
de mediadora de ofertas aos 
projetos sociais das instituições 
religiosas, vinculadas ao FIR. 

Foram três anos de intensa 
colaboração entre entidades civis 
e religiosas. Contudo, o início do 
ano de 1996 foi marcado, para o 

~CENTRAL OE OPORTU_NI 
DADES: APROXIMAÇOES 
ENTRE CIDADANIA E TRA
BALHO 

Desde o início de sua 
trajetória, a Central de Oportu
nidades se inseriu na ampla 
discussão sobre a questão do 
trabalho infantil e juvenil, na 
busca de instrumentos que 
garantissem a erradicação do 
trabalho infantil e que garantis
sem ao adolescente trabalhador, 
a partir dos 14 anos, os direitos e 

FUNDO INTER RELIGIOSO, 
pelo esgotamento de recursos 
viáveis à manutenção da institui
ção. Reunindo-se o Conselho, foi 
deliberada sua extinção, em 31 
de janeiro de 1996, por ter sido 
a sua missão cumprida, em se 
considerando o êxito alcançado 
por 90% das iniciativas con
templadas pela "Campanha da 
Light", da AÇÃO DA CIDA
DANIA. Permaneceu a Central 
de Oportunidades, garantindo a 
continuidade, não só de seu 
trabalho específico, como de 
iniciativas já firmadas pelo 
Fundo, prioritariamente com a 
Interamerican Foundation, 
para a implementação do 
"FUNDO PARCERIA", de 
"apoio a iniciativas de pequeno 
porte e caráter inovador, voltadas 
para o combate à pobreza e a 
promoção do desenvolvimento 
sócio-econômico do pais" <

2>. 
Foram beneficiados, pelo 
Fundo Parceria, 19 projetos de 
atendimento à criança e ao 
adolescente do município do 
Rio de Janeiro, 
prioritariamente em projetos 
de atendimento à criança -
creches, reforço escolar - e ao 
adolescente, através de ativida
des profissionalizantes. 

a proteção conquistados pelo 
ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Os estudos realizados pelas 
comissárias de Menores da II 
Vara da Infância e da Adolescên
cia<3>, já em 1994, indicavam a 
importância de priorizar a 
questão do trabalho. Aos adoles
centes (infratores) pesquisados 
foi perguntado "sobre a necessida
de mais urgente no momento, a 
grande maioria, 59,1 %, respon
deu ser a de trabalho. "<4

> O 
resultado serviu de diferencial 
importante, para a priorização da 

' 



linha de ação TRABALHO, 
através da implantação do 
projeto "Banco de Empregos", 
voltado para a promoção do 
ingresso de adolescentes no 
mercado de trabalho, através de 
contatos com o meio empresarial 
e o estabelecimento das primei
ras parcerias, para atender à 
solicitação dos mesmos, expressa 
na SEGUNDA CHANCE. 

Assim, no início de 1995, 
os primeiros projetos são im
plantados, firmados com a 
ISHIBRÁS-VERÔLME e com a 
EBCT - Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos; o primeiro, 
capacitando 19 adolescentes de 
17 anos, para trabalhos na área 
da Metalurgia Naval e o segundo 
contratando, para a função de 
aprendizes de serviços gerais , 
cerca de 200 adolescentes de 14 
a 17 anos. 

Em 1996, agora na condi
ção de Organização Não
Governamental, a Central de 
Oportunidades assina dois novos 
convênios. O primeiro, em 
parceria com a SMDS - Secreta
ria Municipal de Desenvolvi
mento Social e a CET-Rio, 
garantiu a colocação de 186 
adolescentes nos estacionamen
tos do Rio-Rotativo, na função 
de orientadores; o segundo, em 
parceria com a Fundação 
Roberto Marinho e o SENAI-RJ, 
para a capacitação nas áreas de 
Reparação Predial e Restauração 
Artística, o projeto Canteiro
Escola. 

Importante ressaltar que, 
através do Projeto Banco de 
Empregos, todos os adolescentes 
encaminhados ao Mercado de 
Trabalho tinham a carteira de 
trabalho assinada pela Central de 
Oportunidades, enquanto 
adolescentes-aprendizes, com 
todas as garantias previstas, não 
só pelo ECA, como pela CLT, 
tais como vale-transporte, ticket
refeição, seguro de acidente de 

trabalho, além da garantia de 
férias remuneradas, FGTS e 
demais direitos trabalhistas. 

Ainda nesse mesmo ano, 
em convênio firmado com o 
Serviço Alemão de Cooperação 
Técnica e Social - SACTES
DED e com o GTZ, do governo 
da Alemanha, a Central inicia 
importante trabalho de 
capaci ração de adolescentes, 
visando à formação de um perfil 
empreendedor e o desenvolvi
mento de habilidades de gestão, 

. . 
enquanto mstrumentos Impor-
tantes à formação do adolescen
te, a ser inserido no mercado de 
trabalho. A partir de projetos 
voltados para o lúdico - o 
CEFE-Teatro e o CEFE-Anima
ção - os adolescentes eram 
trabalhados na Metodologia 
CEFE, capacitando-se para a 
formação de um perfil empreen
dedor e para a criação de empre
endimentos. 

O apoio do Serviço Ale
mão, o conhecimento da 
Metodologia CEFE e, especial
mente, o contato permanente 
com Waltraud Krugger, coorde
nadora regional, foram fatores 
preponderantes à revisão da 
finalidade da proposta de 
trabalho executada até então, 
aliados, sem sombra de dúvidas, 
às questões econômico-sociais da 
própria conjuntura do país e do 
mundo, quanto às questões 
pertinentes ao emprego e ao 
trabalho. Em 1997, é implanta
do o Programa OPTAR
·Oficinas de Preparação do 
Adolescente para o Trabalho, que 
substitui a proposta de 
"profissionalização para inserção 
no mercado de trabalho" pela de 
"capacitação para o mundo do 
trabalho". O emprego/ inserção 
no mercado de trabalho deixa de 
ser a finalidade da ação realizada, 
para ser conseqüência possível de 
ser buscada e prioriza-se, a partir 
de então, a capacitação do 

Projeto Canteiro Escola 
Reparação Predial (1997 /98) 
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adolescente, pela atenção aos 
conteúdos programáticos, voltados 
para a formação para o mundo do 
trabalho. 

Em 1997, a aprovação do 
projeto Telemarketing e Ação Social, 
pela Comunidade Solidária, abre wn 
espaço concreto para o trabalho de 
desenvolvimento de habilidades 
básicas e de gestão, associadas às 
habilidades específicas de 
profissionalização. Os conteúdos de 
Ética e Cidadania, Linguagem e 
Comunicação, Gestão de Empreen
dimentos são trabalhados paralela
mente aos de capaàtação profissionàl, 
visando à ampliação do universo · 
culrural dos adolescentes, o 
fàvoreàmento da auto-estima e a 
fààlitação da comunicação. 

Em 1998, 400 adolescentes 
são atendidos pelo Programa 
OPTAR, através do Programa 
Trabalho e Cidadania, da Secretaria 
Muniàpal do Trabalho e de mais 
dois projetos aprovados pela Comu
nidade Solidária. Nestes projetos, 
busca-se atender ao adolescente de 
diferentes níveis de escolaridade, 
através de propostas diferenàadas, 
voltadas para o mercado formal e 
informal, pensando-se também no 
trabalho cooperativado e de grupos 
de produção. 

Em 1999, a Central de 
Oportunidades atinge a marca de 
1 000 adolescentes atendidos. 

A 1 - Ampliação das Ativida
des e novas parcerias 

No decorrer destes anos, 
diversificaram-se parcerias e 
ampliaram-se as atividades. 
Como exemplos, podemos citar a 

participação da Central nos 
seguintes Projetos: 

PROJETO VEM PRA CASA 

Em wna parceria com a 
SMDS, o Viva Rio, o Grupo 
SORRIO, a Defensoria Pública e o 

Lar Fabiano de Cristo, a Central de 
Oportunidades participou deste 
projeto, que objetiva retirar crianças 
da rua, permitindo seu retorno à 
família de origem ou sua guarda 
por famílias substitutas. Coube à 
Central realizar o cadastro dos 
candidatos a padrinhos e voluntá
rios a pais acolhedores e, tam
bém, fazer o repasse destas 
mensalidades às instituições 
responsáveis pelo acompanha
mento das crianças acolhidas e 
famílias acolhedoras. Nesse ano 
de 1995, o projeto contou com o 
apadrinhamento de 123 crianças. 

PROJETO VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 

Este é um projeto desenvol
vido pela Central de Oportunida
des com o apoio da União Euro
péia, através do NAV (N údeo de 
Atenção à Violência Doméstica) . 
Este projeto visa atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas de 
maus tratos, assim como todos os 
familiares envolvidos e autores da 
agressão. 

PROJETO JARDINEIROS 
DO BAIRRO 

Uma parceria com o Viva 
Rio , es te proj eto contou 
também com o apoio da 
Comunidade Solidária para a 
realização do curso de jardina
gem. Os adolescentes foram 
treinados para serem agentes 
ambientais, atuando na trans
formação do comportamento 
da comunidade local. Enq uan
to adolescentes-aprendizes, 
foram remunerados e tiveram a 
carteira assinada pela Central 
de Oportunidades. Foram 
contratados 27 adolescentes
aprendizes. Destes , a maioria 
(57%) era do sexo masculino, 
tinha entre 16 e 18 anos 
(53,6%) e com 1° grau incom
pleto (67,8%) . 



O PROGRAMA DE PROFIS
SIONALIZAÇÃO (BANCO 
DE EMPREGOS - 1995 A 
1997 I PROJETO OPTAR -
1997 EM DIANTE) 

81 -1995: A ênfase na inser
ção de adolescentes no mer
cado de trabalho 

Uma das marcas da Central 
de Oportunidades nesse ano foi a 
parceria e convênios com empresas 
públicas e privadas, buscando a 
profissionalização e a inserção de 
adolescentes no mercado formal 
de trabalho. A opção preferencial 
foi dada às comunidades carentes e 
segmentos desassistidos, como 
adolescentes "excluídos" e em 
"situação de risco". 

PROJETO CRESCER 

Convênio com a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
(EBCT), em parceria com o 
Juizado da Infância e da Juventu
de- 2a Vara. 

Este projeto objetivou o 
preparo e o encaminhamento de 
adolescentes para trabalharem na 
Empresa, na condição de apren
dizes, com direito a salário 
proporcional ao número de horas 
trabalhadas, vale-transporte, 
cesta básica e assistência médica 
e odontológica. Foram contrata
dos 151 adolescentes, sendo que, 
dentre eles, 80 eram filhos de 
funcionários da Empresa e 71 
eram provenientes de comunida
des carentes e casas de acolhida. 

PROJETO CAIS 

Convênio com a ISHIBRÁS 
-VEROLME, em parceria com o 
Viva Rio. 

Neste projeto foram selecio
nados 20 adolescentes de 34 
projetos cadastrados na Central, 

para o Curso de Metalurgia Naval 
de 6 meses na ISHIBRÁS. O 
curso consistia em um aprendiza
do técnico, a cargo da empresa, e 
de um trabalho psicopedagógico 
realizado pela Central. Além 
disso, os alunos tiveram acompa
nhamento sistemático do educa
dor social Antônio César Mar
ques. O Projeto contou também 
com o apoio da Fundação 
Roberto Marinho que, através o 
Telecurso 2000, ofereceu aulas de 
Português, Matemática e Estudos 
Sociais. Ao fim do curso, 19 
adolescentes foram incorporados 
ao quadro de funcionários do 
estaleiro. 

PROJETO RIO ROTI\.TIVO 

Convênio com a Companhia 
de Engenharia de Trânsito do Rio 
de Janeiro (CET-RIO), em parceria 
com aSMDS. 

Este projeto contratou 
adolescentes, na condição de 
aprendizes, para trabalharem 
como orientadores nos estaciona
mentos rotativos da CET-RIO, no 
Centro e na Zona Sul do Rio de 
] aneiro. Estes adolescentes foram 
indicados, na maioria, pelas 
Coordenadorias Regionais -
através da SMDS, e também por 
projetas cadastrados na Central de 
Oportunidades. Eles passavam por 
um treinamento de um mês, 
realizado por um educador da 
Central e, em seguida, eram 
encaminhados para sua funções 
nós estacionamentos da cidade. 
O Projeto exigia dos adolescentes 
uma carga horária de trabalho de 
6 horas, além de freqüência à 
escola, e eles recebiam um salário, 
além de seguro de trabalho, plano 
de saúde, vale-transporte, ticket
refeição e uniforme. No ano de 
1996 o projeto teve continuidade, 
com a formação de novas turmas. 
1 O adolescentes foram promovidos 
a auxiliares de monitor. 

13 
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82 - 1996: Um ano de· Mu
danças 

A Central de Oportunidades 
muda sua sede para a Ladeira da 
Glória. Além disso, novas parcerias 
dão início a novos projetos que 
foram desenvolvidos. 

PROJETO CANTEIRO-ESCOlA 

Curso de Capacitação em 
Auxiliar em Restauração Predial. 
O Projeto visou à qualificação 
profissional de adolescentes, como 
pedreiros, pintores e estucadores, 
na área de restauração predial, 
através de uma parceria entre a 
Fundação Roberto Marinho, o 
SENAI e a Central de Oportuni
dades. O SENAI ministrou os 
módulos básico e específico e a 
Central ministrou o módulo de 
Gestão de Empreendimentos, para 
os 12 adolescentes participantes 
desta primeira fase do projeto que, 
ao finalizarem o curso, realizaram 
estágio na Concrejato - Serviço 
Técnico de Engenharia S.A., 
durante um ano, onde receberam 
um salário mínimo por mês, plano 
de saúde e auxílio-refeição. 

Em 1997, novas turmas foram 
formadas para os cursos de Repara
ção Predial e Restauração Artística. 
Nesse ano, o projeto foi composto 
por duas turmas, uma de adolescen
tes da nossa cidade, para participar do 

projeto "Cores de Santa Teresa", no 
Rio de Janeiro, e outra turma 
formada por adolescentes de Ouro 
Preto, Minas Gerais, trabalhando na 
restauração da Igreja Nossa Senhora 
do Rosário. Nesta fàse, o Canteiro
Escola contou com apoio da Prefeitu
ra do Rio de Janeiro, das T mtas 
Ipiranga e do Movimento Viva Santa, 
além do convênio do BNDES com a 
Fundação Roberto Marinho, que 
permitiu o financiamento para a 
restauração das igrejas. 

Em 1998, foi realizada uma 
extensão do curso de Restauração 
Artística, realizado em 1997, com 
vivência prática para 6 adolescentes, 
nas obras da Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, em Ouro Preto. 

PROJETO CEFE TEATRO 

Surgiu com o objetivo de criar 
um grupo de trabalho operativo 
para 14 adolescentes de 16 e 17 
anos, objetivando desenvolver o 
potencial empreendedor, na busca 
de soluções de geração de renda. 
Esta proposta foi desenvolvida com 
um curso de teatro, aplicando 
técnicas teatrais e a Metodologia 
CEFE (Criação de Empresas, 
Formação de Empresários).O 
projeto recebeu apoio e financia
mento do Serviço Alemão de 
Cooperação Técnica e Social-DED e 
do GTZ, da Alemanha. O fim do 
projeto culminou com a apresenta
ção do espetáculo "Anjos Caídos" no 
Teatro Gonzaguinha e no Teatro 
Museu da República. Este espetácu
lo foi fruto do trabalho desenvolvi
do, durante o projeto, pelos 
adolescentes que dele participavam. 

83 - 1997: Sob o novo pris
ma da Capacitação 

O ano de 1997 foi um ano em 
que surgiram vários novos projetos, 
com grandes mudanças na linha de 
aruação existente. Até o ano anterior, 
a proposta era a inserção no merca-



do, dar aos jovens trabalho, emprego 
(esta era a proposta dos projetos 
EBCf e Rio Rotativo), através do 
Projeto Banco de Empregos. A partir 
do final de 1996, já com a experiên
cia da Metodologia CEFE, surge o 
projeto OPTAR, e a Central começa 
a trabalhar com a questão da 
capacitação. A Metodologia CEFE 
(Criação de Empresas, Formação de 
Empresários), visando o desenvolvi
mento do potencial empreendedor, 
passa a ser incorporada a todos os 
projetos desenvolvidos pela Central 
de Oportunidades. 

PROJETO CEFE-ANIMAÇÃO 

Capacitação para 20 adoles
centes em Animação Cultural 
(Animador de Festas, Recreador 
Infantil e Contador de Histórias). 
Utiliza a Metodologia CEFE, 
visando fortalecer a capacidade 
empreendedora, na busca de 
alternativas para a geração de 
emprego e renda. Os adolescentes 
participaram de estágio no Centro 
Cultural do Banco do Brasil (projeto 
"Férias no CCBB"), participaram da 
animação da campanha de arrecada
ção Mac Dia Feliz, da Casa Ronald 
MacDonald's e de animações para 
crianças de creches de baixa renda. 

PROJETO 
TELEMARKETING E AÇÃO 

SOCIAL 

Projeto de capacitação em 
operador de telemarketing, 
aprovado pela Comunidade 
Solidária, para 25 adolescentes. 
Foram cinco meses de aulas 
diária e os alunos receberam 
bolsa-auxílio, vales-transporte e 
ticket-refeição. Houve também 
um período de vivência prática 
na Central de Atendimento das 
Lojas C&A e no Viva Rio. Em 
1998, uma nova turma com 
mais 25 jovens foi formada. 
Neste ano, o projeto contou 
ainda com a possibilidade de 

vivência prática na Morifer, 
empresa de consultaria. 

84 - 1998: Consolida-se a ên
fase na Requalificação e na 
Capa citação 

PROJETO OFICINAS DE 
CARNAVAL 

Projeto de capacitação de 50 
adolescentes da comunidade do 
Caju (do Programa Favela-Bairro) 
para confecção de material 
cenográfico, utilizado no Carnaval. 
O projeto continha módulos de 
Escultura, Perucaria, Maquiagem, 
Iluminação, Adereços, Chapelaria, 
Pintura de Arte e História do 
Carnaval, além de Ética e Cidadania · 

e Habilidades de Gestão. Este 
Projeto integra o Programa Trabalho 
e Cidadania da Secretaria Especial 
do Trabalho, Fundação Banco do 
Brasil, com recursos do FAT 

PROJETO OFICINAS DE 
ARTESANATO 

Projeto visando à capacitação 
para aplicação de diversas técnicas 
de artesanato e também o desen
volvimento de habilidades de 
planejamento e gestão de peque
nos negócios. Foram beneficiados 
150 moradores das comunidades 
do Favela-Bairro (Caju, Parque 

Oficina de Trabalhos Manuais (1998) 



Telemarketing (1997) 

16 

Royal e Fernão Cardim). Foram 
oferecidas as seguintes oficinas: 
Silk Screen, Arte em Couro, Arte 
em Metal, Arte em Tecido, Arte 
em Retalhos, Cartonagem, 
Modelagem, Ética e Cidadania e 
Organização e Gerência. Este 
Projeto também integra o Progra
ma Trabalho e Cidadania da 
Secretaria Especial do Trabalho, 
Fundação Banco do Brasil, com 
recursos do FAT. 

PROJETO OFICINAS DE 
ARTESANATO (II) 

A grande aceitação dos 
cursos oferecidos pelo Projeto 
Oficinas de Artesanato incentivou 
a formação de novas turmas. Os 
cursos foram ministrados na nova 
sede da Central de Oportunida
de, em Botafogo. Foram ofereci
das oficinas de Cartonagem, Silk 
Screen e Arte em Couro. No fim 
do curso, os alunos tiveram a 
oportunidade de comercializar os 
produtos confeccionados, na Feira 
de Artesanato da Associação de 
Moradores do Leme. Este projeto 
atendeu a 60 adolescentes. 

Os dados abaixo dizem 
respeito aos dados obtidos das 
fichas dos 3 projetos acima 
(Oficinas de Carnaval e Oficinas 
de Artesanato I e II). 

PROJETO POR TRÁS DO 
PALCO 

Projeto de capacitação de 27 
adolescentes na área de produção 
teatral. Várias oficinas, vinculadas à 
atividade de produção cultural e 
teatral, foram oferecidas: Marcena
ria e Cenografia, Iluminação, 
Adereços, Figurinos, Maquiagem, 
Papier Machê, Cartazismo e Painéis 
Publicitários, além de Linguagem e 
Comunicação, Ética e Cidadania, e 
Gestão de Empreendimentos. O 
Projeto deu ênfase a atividades 
culturais, com visitas a teatros e 
espetáculos teatrais. 

PROJETO DE 
REQUALIFICAÇÃO DE 

TRABALHADORES 

Este projeto ofereceu cursos 
de Telemarketing e Auxiliar de 
Escritório Informatizado a 50 
jovens adultos desempregados, 
em parceria com a Fundação 
Mudes e com recursos do FAT, 
através da Secretaria Municipal 
do Trabalho. É interessante 
destacar que este projeto se 
desenvolve a partir da experiên
cia e conhecimento já adquiridos 
pela Central com trabalho com os 
adolescentes. 

NOTAS 

(1) ECAN - Encontro de Casas de 

Acolhida Noturna 

(2) Edital de Apresentação de Pro

jetas. Fevereiro/96 

(3) SEGUNDA CHANCE- Ama is Li 

vraria e Editora - R) , 1993 

(4) op.cit 



11- QUEM É O JOVEM QUE PROCURAACEN-
1RAL DE OPORTUNIDADES?(l> 

~MUITOS MENINOS, MENOS 
~MENINAS 

Aré 1998 furam os adolenntes 
do ~ masrulino (72 %) os que mais 
proc:uraram os programas de Clp<lCÍtlÇáo 
ofêrecidos pda Central de Oportunida
des. Apenas 28% pertenciam ao ~ 
feminino. 

Considerando a distribuição dos 

Auxiliar de Setviçn; Gerais aparece rom 
33,6%, o Curo de Re>t:ruraçío rom 
21,4% e as Ofiànas de Artesanato rom 
19,1%. 

Como explicar tal de;proporção? 
Por um lado, pode ser explicada pelos 
padrões rulturais vigentes, que valorizam 
o maior trmpo de permanência das 
meninas em GJSa e nos ~ domésti
m;. Por ourro lado, e no mesmo âmbito 
das cleterminaçfJe; rultur.ús, podemos 

Sexo Masculino 

Projeto 
Oficinas de 
Artesanato 

12,7% 

Projeto Por 
Trás do Palco 

3,8% 

Projeto 
jard ineiros 
do Bairro 

4,7% 

. . 
~ entre merunos e merunas, vemos 

que os ~ mais fm:Jüentlí.b; pelos 
meninos furam: Projeto Rio Rotativo 
rom 38,5%, Auxiliar de Serviçn; Gerais 
rom 25,1 o/o e Ofiànas de Artesanato 
rom 12,7%. 

Para o~ fiminino, o a.uiD de 

· Restauração 
9,2% 

Metalurgia naval 

4,7% 

Oficina 

4,6% 

pen:d:Jer que o denro das ofertas parere 
se roadunar melhor rom as definiçúes de 
profu.ões rrm::ulinas. E, ainda, há um 
último ponto a ser ronsiderado: boo 
parte das instituições que encaminham 
jovens J:Xlfa a Central si'ío especializadas 
no atendimento de meninos. 

17 
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Sexo Feminino 

Projeto 
Oficinas de 
Artesanato 

Projeto 
jardineiros 
do Bairro 

9,2% 

Projeto Rio 
Rotativo 

6,1% 

{()"os JOVENS TÊM ENTRE 14 
~E18ANOS 

Há wna grande concentração 
de jovens nas faixas etárias compre
endidas entre 14 a 15 anos (45,5%) 
e, em seguida, de 16 a 18 anos 
(36,9%). Esta concentração etária 
está coerente com o papel que a 
Central teve, basicamente em 1995 

Projeto Por 
Trás do Palco 

6,1% 

Oficina 
de animação 

cultural 

Restauração \ 4,6% 
21,4% 

a 1997, de capacitar e intermediar 
as primeiras experiências de inserção 
de jovens até 18 anos no mercado 
formal de trabalho. No início, o 
diferencial oferecido pelo trabalho 
da Central é justamente abrir as 
portas e remover obstáculos, para 
que estes jovens cheguem ao mundo 
do trabalho respaldados pelos 
direitos previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 

Faixa Etária 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

1 0,0% 
?fi. 
GC 
"<t 

?fi. 
0"\ 
0"\ M ' 

14 a 15 
anos 

16 a 18 
anos 

0,0% =~===:l=~~~~!=~~~~~ 
19 a 20 

anos 



~UMA MAIORIA DE NEGROS 
~E PARDOS 

Através das fichas cadastrais, 
não podemos classificar a cor dos 

jovens, mas as respostas do questio
nário sobre a cor confirmam que a 
Central atinge uma maioria negra 
(36%) e parda (33%) em relação 
aos 28% dos jovens que se classifi
cam como brancos. 

Raça I Cor 

~ESCOLARIDADE: JOVENS 
~EM ATRASO ESCOLAR 

D1- Até quando estudaram? 

Amarela 
3% 

As fichas cadastrais revelam 
que a grande maioria chegou à 
Central apenas com o 1° grau 
incompleto (77,4%) . Os questio
nários confirmam esta conclusão. 

Escolaridade 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 
?fi. 
o 
'<t 

"' " 
30,0% 

20,0% 

?fi. ?fi. 
'<t '<t o, 

10,0% ?fi. o.n 
M 
'<t 
c5 

0,0% 

~ ~o"' v o ~v o v o ~v o ~ ~ ~'rf~q; ~'rf~q; ;._,o '!-.-o 
"'"' ;,_,"S 

~~q; ~~q; ~e, ?t 0,\ 
""' ~<::?. ~/ ~ 1 ~<::?. 1 ~ ~ ~'ri c, O o~ o~ o,v o~ c, O c, O 

r/;J ·,~ c ·,~ c ·,~c 
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02- Estão estudando? 

Segundo os dados obtidos 
nos questionários, mais de 
dois terços dos adolescentes 

dizem estar estudando 
(68%), mas o fato d e 45% 
não terem completado o 
primeiro grau indica que se 
trata de uma população em 
atraso esco lar. 

Escolaridade 

22 grau 
completo 

9% 

1º grau 
completo 

45% 

{i'.· ONDE E COM QUEM M0-
\_1: _;/ RAM? 

E1- O que dizem as fichas 

Com relação à distribuição 

geográfica dos jovens, a maioria 
deles é originária do Centro 
(31,62%), da Zona Sul 
(31,89%) e da Zona Norte 
(24,59%) da cidade. 

Distribuição de Alunos da Central de Oportunidades Por Área de Planejamento 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 
Zona 
Oeste 

Barra/ 
jacarepaguá 

Centro Zona 
Norte 

31,6% 

Zona 
Sul 



E2 - Endereço: um indicador 
de vulnerabilidade social 

Avaliar as repercussões do 
trabalho da Central de Oporrunidades 
junto ao seu público alvo pressupunha 
ter acesso aos jovens que participaram 
dos Projetos e Cursos. Para isto, as 
fichas continham endereços. Tais 
endereços também fornecem uma 

informaÇi.o que contribui para a 
caraaerizaÇi.o sócio-econôrnica dos 
participantes. Isto porque, quando se 
encontra fàcilmente um endereço, 
podemos inferir que seu morador tem 
acesso aos equipamentos essenciais da 
in&aestrurura urbana. 

Em contrapartida, as dificulda
des em declarar e/ou de encontrar 
endereço também denotam deficiên
cias em condições de moradia de 
uma parcela significativa da popula
Çi.o do Rio de Janeiro. Os jovens com 
os quais a Central trabalha se incluem 
nesta segunda siruaÇi.o. Vejamos o 

E3- Com quem moram? 

Enquanto 51% dos jovens que 
responderam ao questionário declaram 
não morar com o pai, apenas 20% 
não moram com a mãe, o que 
confirma a predominância de fàmí1ias 
monoparentais. 

Apenas um jovem que vive em 

Mora com o pai 

Não 
52% 

ns I nr 
3% 

relato do pesquisador que contatou os 
jOvens: 

"O que acontece é que para 
localiutr as pessoas há dificu/dddes. A 
dificuldade é que muitos 
deles(endereços) estavam incompletos 
ou desatr.talimtlos. Às vezes níio tinha 
rua. .. Então era aquele negócio de ficar 
perguntantlo, você conhece fo/ano ele 
tal?" (José Antônio) 

Neste relato, evidencia-se a 
existência de relações de conhecimen
to e proximidade entre os moradores 
que permitem, tanto que eles 
mesmos se localizem entre si, quanto 
que possam ajudar os visitantes a 
encontrar "endereços". No entanto, 
como sabemos, nestes espaços de 
sociabilidade há outras regras que 
também devem ser consideradas por 
quem não é parte da "comunidade''. 
Prossegue o relato de José Antônio: 

"Normalmente foram fovelas. 
Praticamente cem por cento tÚJ que eu 
visitei foi em comunidade carente, foi em 
fovela, foi em morro': 

instiruiÇi.o de Acolhida respondeu ao 
questionário. Pelos endereços que 
constavam das fichas, cerca de 20% 
dos adolescentes que freqüentatam os 
cursos VMa1ll em espaços 
instirucionais de acolhida. Conrudo, 
estes não furam fucilmente encontra
dos para responder aos questionários e 
para serem convidados para os grupos. 

Mora com a mãe 

ns I nr 
2% 
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~PARÂMETROS DE RENDA 
~FAMILIAR 

Em termos de renda, 
quase a metade dos jovens que 
responderam a esta pergunta 

-------

declararam que suas famílias 
(48,7%) recebem de 2 a 5 
salários mínimos, 20,7% de 
um a dois e outros 20,7% de 
5 a 10 salários. Nos extremos, 
temos um jovem que declarou 
mais de dez e outro menos de 
um. 

Classe de renda mensal familiar em SM % 

OSM 

O a 1 SM 

1 a 2 SM 

2a5SM 

5 a 10 SM 

mais de 10 SM 

Total 

@OPINIÃO DOS JOVENS: 
PORQUE É DIFÍCIL ARRAN
JAR EMPREGO? 

Indagados sobre as 
dificuldades para a entrada no 
mercado de trabalho, os jovens 
entrevistados destacaram três 
fatores: 

Porque tem pouco emprego 

Não 
46% 

3,4 

3,4 

20,7 

48,7 

20,7 

3,4 

100 

- falta de experiência 
anterior (68%); 

- escolaridade insuficien
te (55%); 

- oferta limitada de 
postos de trabalho 
(54%). 

A questão da falta de 
experiência é um ponto funda
mental apontado pelos jovens, 

Falta de experiência anterior 

Não 
32% 



Falta de estudo I escolaridade 

Não 
45% 

3 como um obstáculo para a 
inserção no mercado de traba
lho. Se este aspecto pode ser 
considerado como um deno
minador comum a todos os 
jovens da mesma faixa etária, 
torna-se muito mais grave 
entre aqueles que estão em 
atraso escolar e disputam um 
mercado de traba lho não 
qualificado. Este é o cenário 
de atuação da Central. 

NOTAS 

(1) Os dados citados neste capítulo 

'ão resultado da pesquisa de avaliação da 

Central de Oportunidade pelo ISER. Para 

sabe r so bre a metodo logia, ve r No ta 

Metodológica. 

Projeto Ca nteiro Escola 
Reparação Predial (1997/98) 
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III - OS JOVENS AVALIAM SUA EXPERIÊNCIA 
A CENTRAL 

Foram seis os Cursos de 
Capacitação freqüentados pelos 

Curso 

Capacitação em Prod.Teatrai/Projeto 
Por Trás do Palco .. 

Capacitação p/ auxiliar de serviços 
gerais/correios 

Projeto Canteiro Escola 

Projeto Oficinas de Artesanato 

Projeto Rio Rotativo 

Telemarketing 

Total 

E a avaliação feita pelo 
jovens à Central de Oportu
nidades é muito positiva, 

64 jovens que responderam ao 
questionário. 

Freqüencia % 

12 18,8 

5 7,8 

15 23,4 

8 12,5 

13 20,3 

11 17,2 

64 100 

como podemos verificar no 
gráfico abaixo sobre a nota 
dada por eles. 

Nota dada por ex-alunos à Central 

~~ 

~~ 

~~ 

5~0% 

4~0% 

3~0% 

~ 
2~0% o 

~ 

N 
~ - ·-1~0% 

~~ 
nota:7 nota:8 nota :8,5 nota:9 nota:9,5 nota :10 



Foram 39% os adolescentes 
que declararam, através do 
questionário, estar trabalhando 
no momento. Entre os que estão 
empregados, apenas 40% têm 

carteira assinada. Há quem não 
receba sequer um salário mínimo 
e, dos que têm alguma renda, a 
grande maioria recebe de um a 
dois salários mínimos. 

Situação no mercado 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

não 
trabalhando, 

nem procurando 
16% 

Posição no trabalho (de quem está trabalhando) 

o" 
~ o 

Classe de renda mensal individual em salário mínimo % 

O SM 58 

O a 1 SM 17 

1 a 2 SM 21 

2a5SM 4 

To~l 100 
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Entre os jovens que estão 
empregados, a maioria (72%) diz 
que não utiliza os conhecimentos 
adquiridos no curso porque 
trabalha em área diferente. 

A princípio, esta informação 
parece relativizar a importância dos 
cursos freqüentados, como instru
mento de inserção no mercado de 

trabalho destes jovens. No entanto, 
quando perguntamos quem estava 
trabalhando na época em que 
começou a fazer o curso, apenas 
11 o/o responderam que sim. 
Comparando os dois gráficos 
abaixo, podemos observar que 
quase 30% dos jovens encontraram 
trabalho após o curso. 

Utiliza conhecimentos 
adquiridos nos cursos 

80,0% 

70,0% 

60,0% ~====== 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% ~· ===:!~~!::======~== 
sim 

Situação de trabalho na época 
que começou a fazer o curso 

não 

Situação atual no mercado 

não traba lhando, 
nem procurando 

16% 



COMO A CENTRAL CON
TRIBUIU? 

Certamente não pode
mos atribuir automática e 
exclusivamente este aumento 
de inserção no mundo do 
trabalho ao treinamento 
oferecido pela Central de 
Oportunidades. Contudo , 
segundo algumas respostas 
dadas pelos jovens, certa
mente este fator teve um 
peso importante. 

Ajudou a confiar mais 
em si mesmo 

Não 
47o/o 

Adquiriu mais conhecimento 

Maior capacidade de 
comunicação 

Não 
31% 

Desta maneira podem-se 
identificar efeitos positivos na 
dimensão empregabi lidade. 
Isto porque - para além das 
habilidades específicas - tais 
atrib utos que dizem respeito 
ao acesso ao conhecimento , 
ao acesso a um determinado 
código de comunicação 
interpessoal e à 
autoconfiança são imprescin
díveis para a capacitação para 
o mercado de trabalho. 

Projeto CEFE - Animação (1997) 
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f IV- CONVERSANDO COM OS JOVENS 
;/ 

Dos 49 jovens que partici
param dos grupos, menos da 
metade está trabalhando no 
momento(ll. 

O binômio escola/trabalho 

~COMO CHEGARAM À CEN-
~TRAL? . 

Com relação ao modo 
como os jovens obtiveram 
informações sobre os projetos, as 
respostas destacaram sobretudo 
as entidades associativas locais, 
civis ou religiosas, mas também 

~EXPECTATIVA 

No geral podemos dizer 
que as expectativas são 
imediatistas e práticas: terminar 

o curso e arranjar um emprego 
para ajudar em casa, ajudar a 

família. Esta foi a resposta geral. 
Interessante notar que, 

quando perguntávamos sobre 
suas próprias expectativas, os 
jovens imediatamente traziam 
suas famílias para o centro do 
debate. Todos os participantes 
com três exceções <Jl - disseram 
que sempre moraram com os 
pais. Entre os que moram com 
os pais, predominam aqueles que 
vivem apenas com as mães. Aliás, 
as mães foram personagens 
muito valorizadas nos grupos de 
discussão, seja no momento em 
se falou das expectativas em 

está sempre presente na vida 
destes jovens. Para eles, o melhor 
seria articular os dois termos. 
Porém, na prática, um vive a 
ameaçar o outro<2l . 

indicaram o quanto as informa
ções sobre os projetos circulam 
nas redes de amizade, parentesco 
e vizinhança. Um número menor 
soube através de instituições 
sociais que se ocupam de crian
ças e adolescentes e, finalmente, 
há alguns poucos jovens que já 
estavam conectados com a rede 
das ONGs. 

relação às atividades propostas 
pela Central, quanto nos mo
mentos em que falávamos de 
sonhos para o futuro. 

Também para aqueles que se 
aproximaram da Central através de 
um curso de teatro havia expectati
va pessoal e familiar de "se 

profissionalizar, virar estrela da 
Globo". 

''A família esperava outra 
coisa, esperava algo mais tipo 
televisão. Não esperava este enfoque 
social. Às vezes reclama pois acha 
que a gente dedica muito tempo ao 
grupo e não ganha nada em troca, 
só fica pedindo dinheiro". 

Hoje, este grupo assume o 
"enfoque social" de seu traba
lho, realizando uma ruptura 
com sua própria expectativa e 
com a expectativa dos pais. 
Pode-se dizer que é no grupo 
"Cala Boca Já Morreu" que se 
expressa mais claramente a 



dimensão do trabalho de 
educação cidadã proposto pela 
Central e concretizado na continui
dade com o "Se essa rua fosse 
minha". 

No conjunto, como 
veremos mais adiante, muitos 
aspectos foram reconhecidos 
positivamente pelos participan
tes dos Projetos. Mas isto não 
quer dizer que não haja frustra
ção em relação às expectativas 
iniciais. Vários jovens que 
participaram dos grupos focais 
disseram não terem conseguido 
emprego ou, quando consegui
ram, o trabalho não tinha relação 
com o projeto de que participa
ram, não permitindo a utilização 
dos conhecimentos adquiridos. 

"O único problema é que a 
gente fez o curso e não favoreceu, 
porque não deu um trabalho, um 
emprego diretamente pra isso que a 
gente fez". (Grupo Projeto 
Animação Cultural) 

Por exemplo, nos grupos do 
Projeto Oficinas de Artesanato, 
nenhum dos jovens participantes 
está trabalhando atualmente 
com o ofício aprendido. Segundo 
eles, é preciso ter recursos para 
comprar peças, equipamentos, e 
material para iniciar um traba
lho, o que dificulta o início de 
uma atividade profissional. 

"Você tem que comprar 
material para a animação, tem 
que comprar roupa, você tem que 
comprar maquiagem, enfim uma 
série de coisas, você tem que 
produzir material promocional, 
institucional para você poder 
vender o seu produto, enfim você 
ensinou como fazer mas não 
ensinou como vender. Falta 
orientação como administrar um 
negócio de artesanato, como 
transformar aquilo em um negó
cio". (Grupo Projeto Animação 
Cultural) 

No aspecto de absorção 
direta no mercado de trabalho, o 
Telemarketing foi considerado 
uma exceção: 

"Eu acho que essas portas que 
o estágio abriu para a gente foi 
uma em um milhão - porque não 
era fácil, foi bem diflcil arranjar". 
(Grupo Focal Telemarketing) 

Em termos críticos, os 
pontos foram mais recorrentes: 

-Mais aulas práticas 
-Mais tempo de curso 
(mais aulas práticas e 
também teóricas). 

-Curso "mais forte" que 
garanta a entrada no 
mercado de trabalho. 

-Mais orientação para a 
busca por trabalho. 

-Mais encaminhamento 
para o emprego. 

-Mais acompanhamento 
depois que termina o 
Curso. 

- Mais cartas de recomen
dação<4l ou certificados. 

De forma geral, os 
JOVens expressaram uma 
demanda por intensidade 
(mais), denotando o desejo 
de continuidade de trabalho 
desenvolvido. Projeto Canteiro Escola 
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~O QUE É FUNDAMENTAL 
PARA QUE UM JOVEM CON
SIGA TRABALHO? 

Considerando o perfil 
dos participantes dos Projetos 
e atividades da Central, 
fizemos a seguinte pergunta: 
O que é fundamental para um 
jovem conseguir emprego? 

As respostas destacaram 
três aspectos: Ter estudo, 
comprovar experiência e ter 
boa aparência. 

TER ESTUDO 

- É consenso geral entre 
os jovens participantes dos 
grupos que o estudo é funda
mental para conseguir um 
bom emprego. Estar bem 
preparado , ter uma boa 
formação, é o diferencial para 
consegUir um emprego. 

Para aqueles jovens que 
ainda não completaram o 2° 
grau, a baixa escolaridade 
aparece como outro fator 
muitas vezes impeditivo na 
hora de conseguir uma vaga. 
Eles competem no mercado 
com pessoas com maiOr grau 
de escolaridade, mais idade e 

mais experiência. 
Mas a situação geral do 

mercado de trabalho também 
afeta aquela parcela dos 
beneficiários da Central que 
estão conseguindo terminar o 
segundo grau: a exigência cada 
vez maior de conhecimentos 
(inglês, informática) descarta 
os menos preparados. 

'/1 gente mal tem o 2° 
grau, e tem gente formada, que 
jd fez vdrias faculdades".(Grupo 
Focal Telemarketing) 

"O que atrapalha é a 
idade e o grau de escolaridade. 
Além do 2° grau completo, 
pede outra especialidade. 
Alguns pedem curso de línguas, 
curso de informdtica ... Nós 
fomos ver um estdgio, chegamos 
ld, tinha advogado, tinha 
psicólogo, tinha tudo que você 
possa imaginar. Aí a gente 
fala : Nossa!, o quê que a gente 
td fazendo aqui? Me sinto 
perdida".(Grupo 
Telemarketing) 

TER EXPERIÊNCIA 

- A experiência, como já 
vimos, também compõe este 
diferencial. Muitos jovens 
brincavam com esta exigên
Cia: como começar se, para 
começar, já deveria te come
çado? Por isso reconhecem 
que participar de Projetos -
como aqueles desenvolvidos 
pela Central - pode ser uma 
forma de quebrar este círculo 
vicioso seja por que se pode -
através desta mediação 
institucional - atestar um 
tipo particular de "experiên-
. )) 

c1a . 
Este "atestado de experi

ência" pode influenciar em 
dois circuitos. Como disse
mos há pouco, em determi-



nados espaços e situações 
pode chegar a ser um substi
tuto da "carteira assinada" 
que atesta a experiência. Por 
outro lado, pode transfor
mar-se também em mais um 
fio de indicações para o 
trabalho que se compõe de 
relações personalizadas. 

Explicando melhor, 
vejamos as estratégias apon
tadas pelos jovens para a 
busca de um trabalho. Elas 
não são muito variadas, em 
geral passam por a) as agên
cias, b) as fichas em diversas 
empresas como McDonald 's, 
Bob's, Lojas Americanas, 
Sendas, etc .. c) pelas redes 
de sociabilidade (amigos, 
vizinhos, parentes, pessoas 
conhecidas). 

Este último aspecto foi 
bastante discutido nos gru
pos. Alguns brincaram com a 
sigla QI (Quem Indica) para 
enfatizar o peso das relações 
pessoa1s. Dois exemplos para 
ilustrar: 

Ao serem indagados se 
faziam uso dos anúncios de 
jornal, os participantes 
demostraram descrença, 
segundo eles, "em anúncio 
de jornal não se consegue 
nada, o que vale é a indica
ção de pessoas conhecidas ou 
amigas". 

"Porque pra você arrumar 
um emprego, nessa base, tem 
que ter um bom conhecimento 
lá dentro. Não é chegar e 
mostrar ... ". (Grupo Projeto 
Por Trás do Palco) 

A oportunidade de 
vivência prática do conteúdo 
apreendido nos cursos, 
através dos estágios, é apon
tada, como um fator de 
extrema importância para 

ajudar na inserção no merca
do de trabalho. 

No que diz respeito à 
Central, podemos dizer que, 
além de funcionar como 
referência (atestado de um 
tipo particular de experiên
cia), as pessoas da entidade 
também se adicionam às 
redes de sociabilidade pré
existentes, tornando-se mais 
uma fonte de oportunidades. 

APARÊNCIA 

- A aparência é um 
outro item apontado pelos 
jovens, "principalmente se for 
trabalho para lidar com o 
público. Muitas vezes não vale 
o que está escrito, e sim a foto". 
(Grupo Telemarketing) 

"Uma coisa que eu acho 
muito injusta em determinados 
empregos que você trabalha 
com o público - principalmente 
em loja - pedem muito aparên
cia. Ainda mais se for homem 
que for te atender, e você for 
bonita, com certeza você 
consegue". (Grupo 
Telemarketing) 

Nem é preciso dizer 
que há no mercado de traba
lho um modelo de "boa 
aparência" que - de maneira 
geral - se distancia do 
fenótipo e das possibilidades 
finaNceiras destes jovens. 

Oficina de Adereços - 1998 
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@U~M PONTO DE DISCUS
SAO: O LOCAL DE MORA
DIA PRODUZINDO OUTRA 
FONTE DE DESIGUALDADE 
SOCIAL 

Ao serem indagados sobre o 
que deve mudar no país, os jovens 
destacaram a questão do preconceito 
racial<s> e da violência que caracteriza 

seus lugares de moradia. 

"Não tratam o "pfayboyzinho" 
da mesma forma que tratam o 
&velado". 

"Os brancos e ricos são 
achacados mas não apanham; os 

negros e pobres são achacados e 
apanham porque não têm 
dinheiro e não são 
importantes". 

Segundo 
os participantes 
dos grupos, 
estes aspectos 
pesam na 
hora de 
consegwr 
trabalho. 
Quanto ao local 
de moradia, 
muitos tentam 
contornar a 

questão. Os jovens disseram que já 
perderam muitos amigos para o 
tráfico de drogas, inclusive alguns 
deles que estiveram em atividades da 
Central. Quando indagamos por 
que os jovens entram para o tráfico, 
elencamos respostas clássicas que 
passam por três dimensões: a social, 
a fàmiliar e a pessoal: 

- Falta de oportunidade social 
=desespero frente ao desemprego/ 
desejo de acesso a bens de consumo 

- Falta de estrutura fàmiliar = 
carência afetival revolta 

- Índole, caráter, personalida
de = mente fraca/gosto pelo dinhei
ro fícil 

Indagados sobre o que é 
preciso fazer para 

modificar esta 
siruação, os jovens 

responderam: 

"Tinha 
que ter uma 
reeducação, a 

começar pela 
mídia, que 

influencia demais 
as pessoas - o cara 

pra se tlar bem tem 

que ter mulher e 
situação não 
nomeando a fàvela e 

Oficina de Arte em Couro (1998) dinheiro, mulher e 

dizendo apenas o nome do Bairro. 
Mas, muitas veres, quem faz a ficha 
já conhece este expediente e vai 
pedindo detalhes do endereço com 
o objetivo de caracterizar este último 
como parte da fàvela (indagam: rua 
tal, mas em que altura?). 

Na verdade, o endereço torna 
os adolescentes e jovens moradores 
de áreas pobres e violentas mais 
vulneráveis para dispor de lugares 
para trabalhar. 

Eles não desconhecem a 
existência do tráfico de drogas 
gerando ocupações e renda entre os 
jovens dos locais onde moram. Nem 
se negam a conversar sobre a 

roupa de grifo': 
(Grupo Teatro) 

"Quando entra nessa, dá pra 
sair, mas nem sempre se consegue. Às 
vezes dá pra negociar. Precisa ter força 
de vontade': (Grupo Canteiro 
Escola) 

"Precisa de ajutla': 
(Grupo EBCT) 

'54 religião é um ponto de ajutfa. 
Hoje as igrejas aceitam e acolhem 
melhor essas pessoas': (Grupo 
Telemarketing). 

Em resumo: em suas tentati-



(E 

vas de se inserir no mercado de 
trabalho, estes jovens passam 
também pela clivagem do local onde 
moram. Isto, pelo menos, por dois 
monvos: 

a) são vistos como poten
Ciais margina is; 

b) por que só o fato de 

OPORTUNIDADES VALORI
ZADAS PELOS JOVENS 

E1- Ter oportunidades de tra
balhar 

Nos grupos focais os jovens 
que participaram de Projetas na 
condição de adolescente - apren
diz valorizaram esta oportunida
de. Não tivemos acesso a ne
nhum caso em que o jovem 
tenha ficado trabalhando - na 
mesma posição ou ascendido -
na mesma empresa onde se 
inseriu através de Projetas da 
Central. Alguns tiveram que 
deixar o posto após completar 18 
anos, outros por vontade pró
pria(6) . No entanto, todos foram 
unânimes na valorização deste 
tipo de inserção, sobretudo pelo 
fato de terem tido a carteira 
assinada. O que é uma forma, 
segundo eles, de "abrir portas" 
para novos empregos. 

Outras experiências menos 
formais também foram valoriza
das pelos jovens participantes: 

O Projeto de Animação 
Cultural ofereceu uma oportu
nidade de estágio em uma 
colônia de férias com crianças 
no Centro Cultural do Banco 
do Brasil, além da campanha de 
arrecadação para a Casa Ronald 
McDonald ' s. 

O Projeto Por Trás do Palco 
permitia aos jovens fazerem 

"morar lá" pode ser considera
do contraproducente para 
quem os emprega, pois há 
dias de "guerra" - entre 
traficantes ou entre trafican
tes e a polícia - que impossi
bi litam que se saia para 
trabalhar. 

estágios em teatros, e dava 
também oportunidade para 
assistirem a várias peças de teatro 
(no Teatro Dulcina, no Teatro de 
Rua, no Nelson Rodrigues, entre 
outros). E nos estágios eles 
podiam colocar em prática aquilo 
que aprendiam. Além disso, os 
profissionais ajudavam, davam 
dicas, trocavam experiências. 

"No Dulcina, a peça que nós 
fizemos, a gente que maquiou as 
pessoas da peça; temos diploma de 
cada base de cada curso que a 
gente fez. Temos diploma para 
cada coisa que a gente fez. São no 
total 60 horas de carga horária 
que nós trabalhamos". (Grupo 
Projeto Por Trás do Palco) 

No Projeto Canteiro
Escola, tanto o curso de Res
tauração Predial quanto o de 
Restauração Artística davam 
oportunidades aos jovens de 
experienciar o aprendizado 
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recebido, através do trabalho 
de restauração de igrejas e 
monumentos de nossa cidade, 
como por exemplo, a reforma 
da Igreja Nossa Senhora da 
Lapa dos Mercadores. 

Alguns jovens, após o 
término do projeto de que 
participavam, conseguiram 
empregos em áreas afins, poden
do utilizar os conhecimentos 
adquiridos no curso. Temos um 
exemplo de um rapaz do Projeto 
Canteiro-Escola que utilizou seus 
conhecimentos para reformar a 
casa de seus pais, com a aj uda de 
amigos que também tinham 
participado desse Projeto. 

"Acabei o curso, fiz a parte 
do banheiro, a cozinha e o quarto 
da minha mãe, e eu e ele fizemos o 
muro ... fizemos o piso lá de casa, 
colocamos azulejo no piso. Eu 
levantei a parede da minha casa e 
estamos lá, deu um vendaval e a 
casa está inteira". (Grupo Projeto 
Canteiro-Escola) 

"No começo do curso eu não 
tinha coragem de fazer muita 
coisa. Depois, com o tempo, é que 
eu foi desenvolvendo. Aí, passei até 
a trabalhar sozinho, depois que 
acabei o curso. Se tivesse sido no 
começo, de três meses, eu acho que 

não daria ... " (Grupo Projeto 
Animação Cultural) 

E2 - Ser bem aceito e ajudar 
a família 

Os jovens disseram que suas 
fàmilias valorizaram muito a inserção 
nos Projetos oferecidos pela Central 
de Oportunidades. Três motivos são 
mais citados: ter ocupação, aumen
tar a responsabilidade e ter acesso a 
uma ajuda de custo ou bolsa, o que 
é contabilizado como um outro tipo 
de renda. 

" Eu tenho pra mim que os 
pais de todo mundo perguntam até 
hoje. Porque além do curso ser 
bom, ajudava a gente, era um 
dinheiro que chegava dentro de 
casa, dava um dinheirinho, 
ajudava ... " (Grupo Projeto 
Can rei ro-Escola) 

"Pô, a minha mãe, meu pai, 
meus irmãos, eles gostaram ... Eu 
não gostava de fazer nada, não 
gostava de trabalhar, mas eu 
pensei, pensei: pô, tem que mudar 
nossa vida porque nossa vida tá 
brava." (Grupo Projeto Oficinas 
de Artesanato) 

E3 - Melhorar na Escola 

O depoimento dos jovens 
aponta a importância da relação 
com a escola. Segundo eles, a 
participação nos projetos era 
importante para o desempenho 
escolar. Segundo eles, algumas 
das matérias dadas no curso 
(Matemática e Português) 
ajudavam nas matérias da escola. 
O curso ajudava a tirar as 
dúvidas, as dificuldades. Algo 
que se tinha vergonha de per
guntar na escola, se esclarecia no 
curso. Além disso, o orientador 
de um dos projetos exigia que os 
alunos se mantivessem informa
dos sobre os acontecimentos do 



país e do mundo, fazendo 
debates para discutir os temas. 

"No curso as p essoas são super 
amigas da gente, íntimas. Na 
escola não, você tem vergonha, as 
pessoas zoam com você; na escola, 
às vezes, você tem uma dúvida e 
não pergunta, acaba se prejudi
cando; e no curso não, não tinha 

aquela vergonha. Ajudava bastan
te". (Grupo Focal Telemarketing) 

É positiva a experiência de 
ter tido bons professores e 
orientadores. Merece destaque 
entre estes apontados como 
positivos, a relação dos jovens 
com os professores e orientadores 
dos projetos da Central de 
Oportunidades. Na maioria dos 
grupos nota-se o quão importan
te foi esta relação na formação 
destes jovens. Os professores e 
orientadores são apontados como 
pessoas especiais, os jovens falam 
deles com muito carinho. 

"O professor Eduardo 
também era muito bom, gosto 
muito dele. Sinto a maior falta 
dele. Se eu pudesse ia fazer o curso 
só por causa dele". (Grupo Projeto 
Por Trás do Palco) 

Em síntese: Não podemos 
dizer que os cursos realizados na 
Central produziram nos jovens 
uma "volta à escola", mas produ
zem uma combinação que pode 
ser potencializada em beneficio 
da escola. 

E4 - Fazer crescer a auto-esti
ma e as redes de amizade 

Esta foi uma dimensão 
importante das discussões . 
Ouvimos muitas respostas que 
podem ser assim resumidas: 

- serviU para se relacionar 
melhor 

- para se expressar melhor 
- a ter mais maturidade 
- a se comportar 
- saber levantar as coisas 
que pensa 

- discutir 
- discordar e concordar 
- aprender a ouvir o outro 
- aprender a escutar a 
opinião 

- aumentou a auto-es tima 

As atividades desencadei
am mecanismos que combinam 
sociabilidade e auto-es tima. 

Os jovens dizem que 
fizeram novas amizades a 
parti r da experiência junto à 
Central. Ao mesmo tempo, 
esta convivência produziu 
aumento de autoconfiança que 
resultou em busca de soluções 
individuais. Um jovem disse 
que depois do Curso ele 
desenvolveu "a coragem para 
trabalhar sozinho". 

ES - Ser bem visto pela 
comunidade(7) local e apren
der a linguagem da cidadania 

A comunidade também 
ocupa um papel de destaque 
nesta questão da valorização. 
Os jovens apontam que muitas 
pessoas conhecidas e amigos 
ficavam interessados no curso, 

Projeto Canteiro Escola 
Reparação Predial (1997 /98) 



Projeto CEFE - Animação (1997) 

')6 

viam a participação no projeto 
como algo positivo, uma forma 
de melhorar de vida. 

Os colegas valorizavam, 
criava-se a expectativa de poder 
"se dar bem na vida, arrumar 
um bom trabalho". Estar 
"fazendo um curso" pode 
mudar a imagem de um jovem 
considerado vadio , brigão ou 
envolvido com o tráfico. Neste 
sentido, o acesso ao Curso 
torna-se um capital simbólico 
que valoriza os jovens nos 
lugares onde eles moram. 

"Os colegas ficaram 
interessados no curso , ficavam 
pedindo para arranjarem uma 
vaga para eles. Quando disse que 
estava trabalhando, eles nem 
acreditavam". 

A metodologia favorece a 
fixação de certas noções de 
cidadania. Ao invés de noções 
abstratas de cidadania, incorpo
ram-se especialmente algumas 
delas que passam a ser instru
mentos para a vida prática: 

" Ajudou a ter noção da 
realidade, de saber como são as 
outras comunidades". 

"Os jovens tem que exigir, 

saber se colocar, porque se você 
abaixar a cabeça pra eles, buscar 
direitos, senão eles pisam em 
você" 

"As pessoas que sofrem o 
preconceito têm que lutar 
contra, têm que ter consciência". 

E6 - Incorporar posturas e 
dispor de informações para 
se mover em diferentes espa
ços SOCiaiS 

Os cursos oferecidos 
in cidem sobre a capacidade de 
se locomover em diferentes 
espaços soc1a1s. 

Os adolescentes acham 
que o curso pode ajudar na 
inserção no mercado de traba
lho, pois eles adquirem 
autoconfiança, aprendem a 
expressar a própria opinião, ter 
seu próprio ponto de vista, a 
perder a inibição. 

Dizem que com a partici
pação no projeto, aprenderam 
a lidar com as pessoas , apren
deram sobre cidadania e como 
trabalhar em grupo. Dizem 
que o tempo que estiveram 
ligados à Central foi como 
uma porta de entrada para 
saber como buscar trabalho. 

Nas falas destes jovens 
pudemos detectar vários 
aspectos que podem represen
tar um diferencial no mundo 
do trabalho. Ao aprenderem a 
se comumcar e a se comportar 
em vários lugares eles estão, 
por um lado, diminuindo o 
peso de suas marcas e origens 
sociais e, por outro, podem se 
aproximar de exigências hoje 
explicitamente presentes na 
criação de novos postos de 
trabalho, que valorizam a 
capacidade de comunicação 
com o público, com os chefes 
e colegas de trabalho . 



"Para mim foi muito bom 
mesmo entrar naquele curso. 
Não sei se é porque eu sou 
alegre, espevitada ... ,sempre 
gostei de estar no meio de 
pessoas, de saber me relacionar. 
Lá consegui me relacionar bem 
melhor, colocar melhor as coisas 
que eu penso, me expressar 
melhor; eu acho que tenho mais 
maturidade para chegar numa 
roda de pessoas, conversar sobre 
qualquer tema, saber me com
portar, saber levantar as coisas 
que eu penso, discordar ou não. 
Para mim teve uma importância 

fundamental". (Grupo Focal 
Projeto Teatro) 

NOTAS 

(1) Vejamos uma lista elas ati viclacl es 

por eles desenvolvidas : trabalha cm lote

ria (G rupo Animação); ve nd edora, 

atendente, serviços gerais, recreadora de 

creche; trabalha no comércio e faz estágio 

em hospital (Grupo Teatro); trabalha na 

Ca ixa Económica (Grupo Teatro); trabalha

va até 1 semana atrás em uma Ong (Grupo 

Tea tro); traba lha no Se Essa Rua, na divul

gação elo grupo Grupo Teatro. já trabalhou 

em: em uma pensão (Grupo Artesanato); 

já trabalhou como borrachf' iro, mecânico, 

entregador de quentinhas, ajudante de pe

dreiro. (Grupo Artesanato). 

(2) Ouvimos muitas hi stó rias de 

múltiplas entradas e saídas elos jovens na 

Escola. Um exemplo: Um jovem parou ele 

estudar por 2 anos porque fez a prova p/ o 

2º grau e não passou, e por isso não tinha 

escola para estudar, e depois teve que se 

alistar no exército. Mas agora voltou a estu

dar. Alguns jovens disse ram que tiveram 

que deixar de estudar para trabalhar, aju

dar no sustento da família. M esmo se pre

judicando, ele têm que fazer esta escolha. 

(3) As exceçôes foram uma jove m 

que mora com o marido e os filhos (um de 

2 e outro de 4 anos); uma menina que 

morava em um abrigo, na Tijuca; um jo

vem que disse que às vezes vai morar com 

a madrinha porque "enjoa" dos pais. 

(4) Comentou-se o caso de um 

rapaz que depois retornou para tentar 

uma ca rta de referência que estava sen

do ped ida pelo emprego nas Lojas Ame

ricanas, não conseguiu e perdeu a vaga 

pretendida. 

(5) Exemplo de respostas: O QUE 

TEM QUE MUDAR NO PAÍS? Praticamen

te tudo; sair do país; tirar o presidente; o 

mundo tinha que acabar e começar de 

novo; não vejo o mundo melhor; tem que 

dar educação, saúde; ter delegacias me

lhores, mais estru turadas, uma polícia 

mais eficaz, mais digna. 

(6) "Quando nós acabamos o curso, 

ganhamos diploma, arrumamos emprego 

dessa mesma coisa que nós fizemos. Costa

mos do emprego, mas só não ficamos no 

emprego porque o moço era muito chato, 

ele perturbava muito". (Grupo Projeto Ofi

cinas de Artesanato) 

(7) Neste contex to, a palavra "co

munidade" é utilizada pelos jovens para 

se referir ao conjunto das morad ias, redes 

e instituiçôes loca is. 

Te lemarketi ng (1997) 
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V- CONVERSANDO COM OS PARCEIROS 

~ESPECIFICIDADE DO TRA
~BALHO DA CENTRAL 

Os parceiros entrevistados<1
> 

não possuem um mesmo patamar 
de conhecimento e de acompa
nhamento do trabalho da Central 
para poder avaliar seus efeitos. 
Ainda assim procuramos recolher 
suas impressões e opiniões, 
acreditando ser esta uma oportu
nidade de conhecer e refletir 
sobre as visões que existem sobre 
o trabalho desenvolvido. 

Ao indagar sobre qual seria 
a contribuição específica do 
trabalho desenvolvido pela 
Central, ouvimos respostas que 
foram em quatro dimensões: 

Intermediação no mercado 
de trabalho 

Ajuda jovens a se inserirem 
no mercado de trabalho (ainda 
que em pequena escala) 

Prepara e capacita para o 
mercado de trabalho. 

Combinar trabalho/ educação/ 
formação/ cidadania 

Através da profissionalização 
e educação busca a melhoria da 
qualidade de vida para o adolescen
te em situação de risco. 

O diferencial é entrar no 
espaço da relação do mercado de 
trabalho, mas com ênfase na 
formação . Unir formação com 
trabalho para não virar mão de 
obra barata. 

Busca introduzir um método 
participativo no modelo de apren
dizagem. 

Aproximar setores, instituições 
e pessoas 

Faz sensibilização do setor 

empresarial para a questão do 
trabalho adolescente. 

Tem uma boa articulação 
externa com outras instituições. 

Ser uma Central de Atendi
mento, coordenar oferta e demanda 
não de trabalho remunerado, mas 
de voluntariado e de solidariedade. 

Em resumo: Ao indicar a 
especificidade da ação social da 
Central, os parceiros trazem 
elementos que refletem momen
tos diversos na história da 
instituição. A origem é 
relembrada através da idéia de 
inovar, promovendo encontros 
entre diferentes tipos de deman
da e oferta de oportunidades. A 
primeira fase - onde os estágios e 
o trabalho do adolescente 
aprendiz tinha maior peso - é 
ainda vista como o mais específi
co da contribuição da Central. 
Mas, há quem se remeta somente 
ao estágio atual no qual a tônica 
é a capaci tação. 

As respostas não trazem 
percepções contraditórias sobre 
as funções da Central. Refletem 
momentos de um processo 
institucion<\1 e revelam expectat i
vas diversas quando se pergunta 
sobre o futuro, sobre o que 
poderia ser modificado no 
trabalho da Centrai. 

Por exemplo: 

• Para quem prioriza a 
questão da intermediação para o 
mercado faz sentido indicar uma 
ampliação neste foco: a Central 
"deveria fiscalizar as instituições 
que trabalham com aprendizes". 

• Para quem acha que o 
principal objetivo da Central é 
"sensibilização do setor empresarial 
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para a questão do trabalho adolescen
te'; faz sentido sugerir mais 
divulgação, pois as empresas que não 
têm visão social, não fazem parcerias. 

Certamente estas dimensões 
podem ser vistas como comple-

AVALIAÇÕES E SUGESTÕES 
DOS PARCEIROS CONSUL
TADOS: 

Bl - O Boletim 

Todos os parceiros consul
tados conhecem o Boletim 
Informativo da Central , três 
conhecem mas não utilizam. Os 
demais fazem vários usos, como 
por exemplo: 

Conhece e usa o informativo: 
para circular as informa 
ções para outras pessoas e 
fazendo encaminhamento 
de jovens da Pastoral para 
os Projetos; 
para acompanhar o traba
lho da Central; 
para as trocas de experiên
cias entre as entidades; 
para passar informações 
para os educadores do 
Projeto Se esta rua; 
para ficar atento "às novi
dades e encaminhar 
meninos". 

Contudo, mesmo sendo 
bem utilizado, o Boletim não foi 
julgado suficiente, como canal 
de divulgação do trabalho da 
Central. Um dos pontos que se 
destacou nas sugestões foi a 
necessidade de maior divulgação. 

Os parceiros consultados 
concordam que a Central divulga 
pouco o trabalho que faz e 
recomendam: 

-Fazer maior divulgação de 
seu trabalho; 

menrares. Porém, é importante 
chamar a atenção para o faro de 
existirem expectativas diversas que 
podem dificultar o 
monitoramento e a avaliação dos 
resultados obtidos. 

-Uma divulgação maior do 
trabalho, para conseguir 
mais recursos; 

-Ter um marketing para 
oferecer seus Projetos para 
que as instituições pudes
sem se interessar; 

B2 - Adequação entre equi
pe, objetivos e missão 

Três dos parceiros consulta
dos disseram não conhecer a 
equipe de trabalho arual da 
Central. Cinco consideraram a 
equipe adequada. Um disse 
achar a equipe pequena e outro 
sugeriu sua ampliação. Outro 
acha que a Central deveria 
contar "com um grupo de pessoas 
que mantenha um acompanha
mento de campo com os jovens". 

Coincidindo com a 
opinião dos jovens que participa
ram dos grupos focais, no 
momento das sugestões para o 
futuro, vários tipos de "acompa
nhamento" foram sugeridos: 

Oficina de Iluminação (1998) 
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Acompanhar os jovens nos 
próximos cinco anos, fazer uma 
avaliação anual para saber o que 
aconteceu com estes JOvens. 
Fazer um estudo de casos. 

Não somente gerenciar os 
Projetos de uma forma burocrá
tica, mas manter o compromisso 
na relação de acompanhamento. 

O trabalho maior é o acom
panhamento social. 

Ter uma equipe que fizesse 
um acompanhamento mais 
individualizado destes meninos, 
uma triagem, um contato 
melhor com a família. Um 
trabalho de acompanhamento da 
situação e desenvolvimento 
destes jovens. 

Cada sugestão desta nos 
remete novamente ao ponto de 
qual seria a especificidade da 
missão da Central, suas escolhas, 
prioridades e tamanho condizen
te. Não houve consenso entre os 
parceiros consultados, nem sobre 
a necessidade de ampliar a escala 
do trabalho realizado. 

Um dos entrevistados sugere 
ampliar: "Fazer em escala maior o 

que faz. Sensibilizar as empresas 

para seus projetas. Participar mais 

dos Foruns e Conselhos da Criança 
e Adolescente, entrando mais nas 

políticas públicas". Outro alerta 
para a ''necessidade de ficar atento 
para não ter projetas muito grandes, 
porque às vezes faltam pessoas, 
estrutura". 

Várias opiniões foram 
dadas sobre a adequação dos 
objetivos da Central. Mais da 
metade( 6) dos entrevistados 
consideraram o objetivo adequa
do. Entre estes seis parceiros, 
dois indicaram a necessidade de 
também explicitar objetivos 
específicos . 

É adequado, mas: 
É preciso pensar como 
fazer para chegar aos 

objetivos específicos. 
É preciso traduzir isto em 
preparação mais global 
dos jovens (Ética e Cida 
dania, Adequação Profissi
onal, Educação 
Ambiental, Linguagem). 

Três parceiros consideraram 
que este objetivo é amplo demais, 
acentuando que seu alcance 
depende de outras variáveis que 
estão fora do controle da Central. 

É amplo demais porque: 
• Talvez seja melhor pensar 
mais em resgatar o direito 
dos jovens ao trabalho ... 

• A Central dá boas 
contribuições, mas não 
pode garantir porque tem 
outros fatores que fogem 
ao seu alcance. 

• É preciso traçar objetivos 
mais definidos. 

Apenas um parceiro 
questionou o fato de a Central 
restringir - na formulação de seu 
objetivo - seu público alvo. 

É restrito: 
"Fica orientada somente 



para o trabalho com 
adolescente, o que desvia 
do objetivo original, de ser 
uma Central de Oportu
nidades. Acabou sendo 
uma Central de Oportu
nidades para jovens 
em situação de risco. " 

Através das opiniões acima, 
podemos perceber que os 
parceiros avaliam a partir de suas 
experiências pessoais e 
institucionais. 

Se na questão da adequa
ção dos objetivos não houve 
total consenso, no que diz 
respeito à transparência admi
nistrativa houve total unanimi
dade. A Central mantém uma 
boa imagem administrativa 
junto aos parceiros que a 
apoiam financeiramente. Entre 
estes, ouvimos afirmações como 
esta: "a forma como a Central 
presta contas dos recursos é séria e 
responsável". Na mesma linha, 
elogiou-se "a grande transparên
cia que a Central têm para 
trabalhar com as instituições". 

Para concluir, é importante 
dizer que a pesquisa registrou 
estas percepções dos parceiros, a 
improcedência ou procedência 
das reformulações sugeridas 
dependerá de escolhas a serem 
feitas e metas a serem persegui
das pela instituição. 

NOTAS 

(1) A relação dos parceiros entre

vistados está em Nota Metodológica . 

O fi cina de Cartonagem (1998) 
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( ~~ -CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os meninos queriam, em 93, 
um emprego para terem segurança, 
para terem carteira, etc. Fizemos os 
primeiros convênios com isso. Depois 
fomos percebendo que fazíamos pouca 
preparação. A gente até conseguia 
empregá-ws mas, depois, faltava 
amadurecimento para eles aprovei
tarem a oportunitúule e ficarem lá. 
Hoje é como se a gente tivesse 
aberto mão da proposta de . 
emprego, tivesse vindo para a 
capacitaçáo. A gente vai 
modificando, acompa
nhando, participando de 
seminários, das discussões 
e percebemos que, por 
exempw, há três 
anos o forte de 
um curso era a 
habilidade 
específica, hoje 
já não é mais. 
Houve uma 
mudança, 
hoje se 
trabalha 

podem ser um chamariz: os adolescen
tes são atraídos para fazer uma 
oficina especifica. Mas, na verdade, 
trabalha-se muito mais as habilidades 
básicas. Procura-se resgatar o 
conteúdo da escola mesmo. Quer 

dizer, evidencia-se a 
necessitúule de se tentar, de 
alguma maneira, suprir 
uma defasagem escolar 
que eles têm, através de 
um trabalho de oficina, 

dejogos, de 
dinâmicas, 
simulações... A 
oficina de 
Linguagem e 
Comunicação, 
por exempw, é 
um sucesso. É 
uma maneira de 
melhorar a 
maneira de eles 
falarem, a 
escrita, a 
comunicação 

muito mais a 
Oficina de Arte em Couro (1998) 

mesmo ... 
Capacitar é dar 

algum instrumento a eles de viverem 
melhor. (Lígia Simões) 

parte de gestão e as habilitúules 
básicas. As habilidades específicas 

Ao longo destes seis anos de 
existência, a Central de Oportunida
des sempre esteve atenta à sua 
missão, buscando "a garantia dos 
direitos de crianças e adolescentes 
excluídos". Com esta perspectiva, 
articulou-se com as organizações não 
governamentais e com instâncias 
governamentais encarregadas de 
programas voltados para o atendi
mento do mesmo público alvo. 
Estabelecendo parcerias imponan
tes, não só com o Estado, mas 

r-
também com fundações empresari-
ais, com outras ONG's e organiza
ções da sociedade civil, a Central 

tem participado de experiências 
inovadoras que se tornam referências 
imponantes para a construção de 
poüticas públicas voltadas para este 
segmento da população. 

O conteúdo das entrevistas 
realizadas com diferentes parceiros 
nos leva a concluir que a Central de 

Oponunidades conseguiu alcançar 
credibilidade, como urna instiruição 
especializada em construir alternati
vas de integração cidadã para jovens 
e adolescentes em desvantagem 
social. Tal reconhecimento vem de 
fontes diversas, tais como: fundações 
empresariais - como a Fundação 



Roberto Marinho e o Instituto 
C&A, organizações da sociedade 
civil - como o Rio Voluntário, Viva 
Rio, órgãos municipais e estaduais, 
ou de âmbito federal como o 
Programa da Comunidade Solidá
ria, de Capacitação Solidária, e até 
internacionais, como a União 
Européia e o SACfES-DED 
(Serviço Alemão de Cooperação 
Técnica e Social). Mais recente
mente, o Projeto ganha importan
tes apoios individuais, como por 
exemplo, de pessoas da área teatral, 
a exemplo de Antônio Abujamra, 
ator; Newton Cobra, diretor; 
Filomena Mancuso, produtora. 

Por outro lado, no que diz 
respeito ao mundo dos potenciais 
beneficiários, na presente pesquisa, 
através dos depoimentos dos jovens 
durante os grupos focais, pudemos 
perceber como são importantes os 
elos entre as instituições locais (do 
local de moradia), as famílias e a 
Central. As informações sobre as 
ofertas de arividades da Central 
chegam aos participantes através de 
diferentes associações comunitárias 
locais (civis e religiosas), de redes de 
relações de vizinhança, parentesco. 
Esta constatação evidencia uma 
função pró-ativa presente nestes 
espaços de associativismo, assim 
como reafirmam a importância das 
relações pessoais e familiares nas 
estratégias de sobrevivência desta 
população. Nesse sentido, ainda 
que indiretamente, o trabalho 
desenvolvido pela Central contribui 
para o fortalecimento de laços de 
pertencimento local, associativo e 
familiar. 

Em outro extremo, está uma 
parcela da clientela menos 
"enraizadà', isto é, advinda de 
instituições sociais que acolhem 
crianças e adolescentes. O acesso às 
opiniões destes egressos dos cursos 
de capacitação da Central de 
Oportunidades foi menor, dada a 
rotatividade dos jovens que fre
qüentam estas instituições. Neste 
caso, as dificuldades de avaliar os 

resultados do trabalho desenvolvi
do não são exclusivas do Projeto 
OPTAR. Como a Central participa 
ativamente da rede de iniciativas 
voltadas aos jovens e adolescentes 
na cidade do Rio de Janeiro, é este 
o fórum mais adequado pata 
analisar as potencialidades do 
trabalho com esta parcela de seu 
público. Neste fórum devem ser 
mais bem detectados os pontos 
comuns, diferenças e 
complementaridades que venham 
a potencializar as ações das 
diferentes iniciativas. 

Em termos do conteúdo de 
suas atividades, podemos dizer que 
a Central de Oportunidades 
buscou acompanhar as modifica
ções e exigências do contexto 
econômico - social em que desen
volve a sua ação. O que pudemos 
perceber durante toda a pesquisa é 
que a Central de Oportunidades 
tem tido flexibilidade para 
reorientar seu trabalho ao longo 
destes anos de existência. Nos 
anos de 94, 95 e 96 predominava 
uma espécie de "intermediação da 
mão-de-obrà' voltada para um 
segmento que deveria fazer valer 
seus direitos de capacitar-se e de 
trabalhar nos moldes estabelecidos 
pela legislação em vigor. Nesse 
momento não havia uma preocu
pação de intervir nas políticas de 
atendimento. 

Já em 97, 98 e, mais 
claramente em 1999, novas 
definições se fizeram na prática. 

· Certamente, as recentes 
mudanças na sociedade e no 
mercado de trabalho também se 
refletiram nas formas de atuação da 
Central. Até 1996, havia maiores 
condições sociais para transformar 
adolescentes em aprendizes e 
estagiários. A partir de 1997, esta 
intermediação mais direta é 
dificultada. Seja pelas contingênci
as das próprias empresas que, até 
onde se pode apurar, não têm 
oferecido mais estes Programas que 
incluem adolescentes-aprendizes, 
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de acordo com que determina a 
legislação vigente. Seja porque, com 
os atuais níveis de desemprego, 
atingem também os trabalhadores 
adultos. Contudo, no caso da 
Central, não foram apenas estas 
restrições estruturais que impuse
ram a diminuição da ênfase na 
imediata inserção no mercatÚJ tk 
trabalho. 

Adaptando-se às circunstân
cias e, ao mesmo tempo, buscando 
aprimorar-se, hoje o foco da 
Central está na capacitação, tanto 
para uma futura inserção no 
mercado de trabalho quanto para 
busca de outras formas alter~ativas 
de geração de renda. 

"Capacitação como instru
mento para se viver melhor" é hoje 
uma prioridade explicitada na 
concepção do trabalho da Central. 
Porém, de maneira prática, ela 
sempre esteve presente. Os jovens 
que participaram dos grupos focais 
reconhecem os efeitos da aquisição 
de "habilidades básicas" em suas 
vidas. Como vimos no capítulo N 
deste relatório, os jovens das classes 
populares têm consciência de que 
não conseguem reunir, como exige 
o mercado, três condições básicas: 
escolaridade, experiência e boa 
aparência. O trabalho da Central, 
ao longo destes anos, lhes forneceu 
certos expedientes para o rompi
mento de um ciclo vicioso ao qual 
estão submetidos: os certificados ou 
carta de recomendação atestam um 
tipo específico de experiência; os 
conteúdos dos cursos de 
capacitação fornecem subsídios 
para um melhor desempenho 
escolar e também aumentam seu 
traquejo social, dando-lhes condi
ções mínimas para lidar com as 
exigências de postura, para se 
mover socialmente, seja em busca 
de um emprego assalariado, seja 
para encontrar outras formas de 
trabalho ou ocupação. 

Neste sentido, podemos 
entender por que quando -
durante a pesquisa - solicitávamos 

a explicitação de críticas ao trabalho 
desenvolvido, só ouvíamos os 
jovens dizerem o que querem a 
mais da Central. Querem mais 
aulas práticas e teóricas. Querem a 
continuidade da relação afetiva que 
desenvolvem com os educadores, a 
possibilidade de intermediação 
institucional ou personalizada para 
conseguir um trabalho, para obter 
informações, recursos, condições 
para realizar um pequeno negócio. 

Tais adições, no entanto, não 
dependem apenas da vontade ou 
de valores a serem reafirmados. Há 
uma gama de variáveis que interfe
rem, entre as quais a questão dos 
financiamentos externos a serem 
conseguidos ou dos convênios que 
se possa fazer. Contudo, de qual
quer forma, os jovens reivindicam 
continuidade, "acompanhamento". 

Acompanhamento também 
foi uma palavra muito usada pelos 
parceiros: A questão é complexa 
porque está ligada a escolhas e ao 
aperfeiçoamento da uma "divisão 
de trabalho" entre entidades afins. 
Por exemplo, houve quem dissesse 
que sena tmportante "acompa
nhar'' as famílias dos adolescentes. 
Porém, até que ponto este "com
plemento" exigiria uma 
reformulação da estrutura da 
instituição? O acompanhamento 
de famílias exigiria ou um grande 
crescimento institucional ou uma 
delimitação bem maior do 
número de casos a serem acompa
nhados. Exigiria também outro 
perfil institucional com a inclusão 
de assistentes sociais e/ou psicólo
gas? Já há quem faça o trabalho 
com jovens incluindo suas famíli
as? Todos sabemos que o acesso aos 
recursos está submetido às metas e 
objetivos imediatos que não são 
definidos por quem executa os 
produtos. 

No modelo atual da Central, 
um certo "acompanhamento 
familiar" se faz através de relaciona
mentos afetivos que se estabelecem 
espontaneamente entre jovens e 



adolescentes e certos educadores ou 
pessoal de apoio. Por outro lado, se 
não se tem mostrado possível fazer 
um acompanhamento escolar 
sistemático, também foram 
identificadas repercussões indiretas 
positivas na vida escolar. A vocação 
da Central é ser um ponto, um nó 
de uma rede, construída por 
instituições voltadas para este 
grupo social, e que deve ter seus 
efeitos na ampliação de um campo 
possibilidades para a inclusão 
desses jovens na malha societária. 
O tempo da Central é delimitado e 
todos devem saber disto. Como 
afirmou em entrevista Lígia Simões: 

A gente trabalha com eles: 
mesmo que eles venham para um 
curso de 6 meses - que é um tempo 
curto, mas é um tempo: tem o 
momento de chegada, de receber, de 
abraçar, de desculpar; tem as horas de · 
cobrança, e tem a hora de se despedir. 

Em algumas das palavras 
usadas acima transparece um 
diferencial da Central, reconhecido 
pelos egressos e pelos parceiros: ali, 
a "amorosidade" pode ser vista 
como um "método" e como uma 
marca. Contudo, a questão é: como 
criar condições para reunir tal 
sensibilidade e a flexibilidade -
demonstrada no decorrer do tempo 
- com a definição de indicadores de 
resultados mais precisos que 
resultem em um tipo de "acompa
nhamento" condizente com as 
características desta entidade? Esta 
é a questão do momento. 

A cada ciclo institucional, a 
definição da missão geral da 
Central merece novos exercícios de 
explicitação de objetivos específicos 
monitoráveis. Na prática, isto 
certamente vai exigir a elaboração 
de novas fichas de inscrição para os 
participantes, o investimento na 
construção de um banco de dados 
que produza relatórios periódicos 
sobre o perfil dos jovens participan
tes e também no estabelecimento 
de formulários padrão para registras 
das atividades realizadas que 

permitam comparações entre um 
curso e outro, uma turma e outra, 
um período e outro. 

Estes instrumentos certa
mente deverão ser condizentes com 
as escolhas feitas para orientar as 
perspectivas de futuro da Central. 
Se tais escolhas puderem ser bem 
traduzidas em termos de objetivo 
geral, objetivos específicos e metas 
a serem atingidas, certamente 
poderá ser definido também que 
tipo de acompanhamento de 
egressos deverá ser feito. Isto, tanto 
para aperfeiçoar e complementar o 
trabalho desenvolvido, quanto 
para a construção de alguns 
parâmetros que permitam aferir 
resultados das ações desenvolvidas. 

Em outras palavras, o 
acompanhamento - tão fortemente 
recomendado pelos parceiros e 
reivindicado pelos participantes 
dos grupos focais - também exige 
escolha de prioridade e construção 
de indicadores que permitam a 
avaliação cotidiana do trabalho. 
Os adolescentes e jovens que se 
aproximam do trabalho da Central 
ganharão com isto, sobretudo 
porque poderão identificar com 
clareza a especificidade do trabalho 
da Central e - sem concentrar nele 
todas suas demandas e expectativas 
- explorá-lo em toda sua riqueza e 
singularidade. 

Projeto CEFE - Animação (1997) 
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r VIl - NOTA METODOLÓGICA 

A Pesquisa de Impacto do 
Programa de Profissionalização 
- Central de Oportunidades 
realizada pelo I SER (lnsti tu to 
de Estudos da Religião) em 
1999 baseou-se em resultados 
obtidos através de 469 fichas 
cadastrais de jovens que parti
ciparam de algum projeto .da 
Central, no período de 1995 a 
1998. 

As informações aqui 
levantadas foram coletadas dos 
relatórios e arquivos da Cen
tral. Vale salientar que os dados 
quantitativos apresentados 
sobre os jovens, em cada 
projeto, são baseados nas suas 
fichas de inscrição, com as 
quais organizamos uma base de 
dados. Não foi possível o acesso 
ao total das fichas de inscrição 
por dois motivos: a) sendo 
diferentes os procedimentos e 
as exigências dos parceiros, a 
Central não possuía as mesmas 
fichas para todos os projetas; 
b) e, mesmo quando há fichas, 
as informações muitas vezes 
não estão completas. Portanto, 
estes dados não correspondem 
ao universo total dos jovens 
atendidos em cada projeto, e 
sim aos dados relativos ao 
número de fichas que pudemos 
dispor. 

Além dos dados dessas 
fichas cadastrais, consideramos 
também as informações colhi
das através de 64 questionários 
aplicados com estes jovens, 
através dos seis grupos focais 
realizados com 49 jovens, e 
através de 1 O entrevistas 
realizadas com Conselheiros, 
Educadores e Instituições 
Parceiras. 

Para selecionar os adoles-

centes que participariam dos 
grupos focais uti lizamos as 
informações das mesmas fichas 
cadastrais. Foram definidos seis 
grupos focais determinados a 
partir dos cursos feitos na 
Central. Os grupos foram 
divididos da seguinte forma: 
1) alunos do Projeto Por Trás 
do Palco; 2) alunos do Projeto 
Telemarketing; 3) alunos dos 
Projetos Oficinas de Artesana
to; 4) alunos do Projeto Por 
Trás do Palco e do Projeto em 
Animação Cultural; 5) alunos 
do Projeto Canteiro Escola; 6) 
alunos do Projeto EBTC e do 
Projeto Rio Rotativo. Além 
destes grupos, definidos por 
estratificação, realizamos 
também um grupo focal com 
adolescentes que participaram 
do Projeto CEFE Teatro, e que 
atualmente formam o Grupo 
Teatral "Cala a Boca Já Mor
reu". 

A seleção dos adolescentes 
foi feita a partir de amostragem 
estratificada. A estratificação 
garante, dentro de cada célula, 
a proporção de indivíduos com 
determinada característica 
dentro da população. Os 
estratos foram desenhados 
levando-se em conta a área de 
planejamento, faixa etária e 
sexo. Estratificando por estas 
variáveis, garantiu-se a fidelida
de da amostra sorteada em 
relação ao público que, embora 
de classe baixa ou de casa de 
passagem, acredita-se seja 
heterogéneo por apresentar 
características diversas em 
função das variáveis já citadas. 

A partir daí um pesquisa
dor(l> saiu em campo para 
convidar os jovens para as 



discussões em grupo que se 
realizaram na sede do ISER. 
Sabíamos que nem todos 
seriam encontrados. Sabíamos 
também que nem todos aceita
riam o convite ou garantiriam a 
presença no ISER. Por isso 
tratamos de transformar 
também estas visitas em um 
momento de pesquisa: 
1) através da observação direta 
de José Antônio, pesquisador 
contratado para este fim, 2) de 
um questionário que foi res
pondido no local de moradia. 
O questionário foi um meio de 
levantar informações básicas a 
respeito daquela pessoa, que 
por motivos pessoais poderia 
não comparecer ao grupo focal. 
A idéia básica era, uma vez 
encontrada a pessoa, tentar 
extrair dela o máximo de 
informações possível. 

Os grupos de discussão 
(ou grupos focais) foram 
realizados com jovens que 
atenderam nossa convocação. 
Participaram ao todo 49 
jovens, sendo 34 meninas e 15 
meninos, com idade entre 16 e 
21 anos. A maioria é proveni
ente da Zona Sul e Norte da 
cidade, como as comunidades 
do Morro dos Macacos, Dona 
Marta, Cerro Corá e Vigário 
Geral. 

O comparecimento dos 
jovens aos Grupos se deu desta 
forma: Projeto por Trás do 
Palco (5 participantes); Projeto 
Telemarketing (12); Projeto 
Oficinas de Artesanato (2); 
Projeto Por Trás do Palco e do 
Projeto em Animação Cultural 
(6); Projeto Canteiro Escola 
(13); Projeto EBTC e do 
Projeto Rio Rotativo (4) e 
Projeto Teatro (Grupo "Cala a 
Boca Já Morreu") (7). 

Quanto aos parceiros, 
contemplamos uma gama de 
diferentes relações de parceria 
e/ou participação direta na 

Central de Oportunidades. São 
eles: 

Áurea Maria de Alencar -
Instituto C&A 

Conhece o trabalho da 
Central há um ano e meio, 
quando começou a trabalhar no 
Instituto C&A do Rio. Porém, 
a parceria da Central com o 
Instituto é anterior, como 
instituição parceira e também 
como apoio financeiro. 

A participação nos proje
tos da Central se dá de diferen
tes formas: apoio financeiro 
mensal, participação em 
discussões, identificação 
conjunta de demandas. 

Conhece os projetos das 
Oficinas de Animação Cultural, 
Oficinas de Artesanato, Projeto 
Por Trás do Palco. Para o curso 
de Telemarketing, o Instituto 
oferece estágio para os jovens 
em sua central de cobrança. 

Marcelo Camurça -
Antropólogo 

Participou da Central de 
Oportunidades desde sua 
fundação, ainda na época do 
Fundo lnter-Religioso, no qual 
ocupava o cargo de Secretário 
Executivo. Sua função na 
Central de Oportunidades 

Oficina de Trabalhos Manuais (1998) 
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Projeto CEFE - Teatro (1997) 

sempre foi a de Conselheiro, o 
que lhe permitiu acompanhar 
de perto todos os projetos 
desenvolvidos pela Central. 

Antônio César Marques 
(Educador) 

Participante e parceiro do 
'Se Essa Rua Fosse Minha'. 
Conhece a Central de Oportuni
dade desde o início, quando 
ainda era na Rua Alice, com o 
acompanhamento dos . meninos 
para os programas. Sua função 
sempre foi a de Educador.. · 
Participou de vários projetos. O 
primeiro foi o de acompanhar o 
Projeto da Ishibrás. Neste 
projeto, trabalhava com dinâmi
cas de grupo, as relações do 
grupo, as relações dos meninos 
com o novo trabalho. Era um 
facilitador. Além disso, passou a 
trabalhar na elaboração, defini
ção e coordenação de novos 
projetos de formação. Participou 
também do Projeto Jardineiros 
do Bairro, Rio Rotativo, Restau
ração Predial e Restauração 
Artística, sempre no acompa
nhamento das turmas e na 
orientação dos projetos. 

Edvaldo Roberto de Oliveira -
Assistente Social 

Sempre participou da 
Central como Conselheiro. 
Conheceu a Central de Oportu
nidades desde a época do Fundo 
lntereligioso, criado para a 
captação de recursos e dar 
parecer sobre o financiamento de 
projetos. No meio da 
desestruturação do Fundo, surge 
a Central como ponto de media
ção entre aquele que tem algo a 
oferecer e aquele que necessita de 
algo. Não se envolveu ativamente 
em nenhum projeto, exceto no 
projeto de apadrinhamento de 
crianças do Projeto Vem Pra Casa 
Criança. 

João Eduardo da Silva Carvalho 
(Coordenador de Projetos da 
Central de Oportunidades) 

Conhece a Central desde 
1998, quando foi convidado para 
participar do projeto das Oficinas 
de Carnaval. Arualmente trabalha 
como Coordenador do Projeto 
Por Trás do Palco. Coordenou o 
projeto das Oficinas de Carnaval 
e de Arte em Couro. 

Mariângela Castro - Fundação 
Roberto Marinho 

Conhece a Central de 
Oportunidade desde 1996. A 
Fundação Roberto Marinho é 
uma instituição parceira da 
Central e participou do Projeto 
Canteiro-Escola, em parceria 
com o SENAI. 

Heloísa Coelho - Rio Voluntário 

Participa da Central de 
Oportunidades como 
conselheira e também como 
instituição parceira, com o 
Movimento SorRio. 

Conhece a Central de 
Oportunidades desde 1993, 
quando ainda era Fundo Inter
religioso, com o Projeto Vem 
Para Casa Criança. A participa
ção específica que teve nos 
projetos da Central foi a no 
Projeto de apadrinhamento dos 
meninos do Projeto "Vem Pra 
Casa Criança". Porém, tem 
conhecimento de todos os 
projetos da Central. 

Madalena Coletti - Pastoral do 
Menor 

Sua ligação com a Central de 
Oportunidades é de prestação de 
serviços. É uma profissional contra
tada para dar curso de habilidade de 
gestão nos cursos de Requalificação 
Profissional, nos Projetos com a 
metodologia CEFE e panicipou na 



preparação de instrutores do curso 
de Oficinas de Carnaval. Os outros 
cursos e projetos da Central têm 
conhecimento e encaminha jovens. 

Jô Ventura- Se Essa Rua Fosse 
Minha 

Conhece a Lígia Simões desde 
1993, no trabalho do " Se essa rua 
fosse minha". Quando a Central de 

Oportunidade foi criada, houve 
uma parceria entre estas duas 
instituições, e ele foi convidado a 
participar. Em 1996 participou do 
Projeto CET-Rio, como orientador e 
no acompanhamento dos adolescen
tes. Trabalhou durante 2 anos. Além 
disso, participou dos seguintes 
projetos: Metalurgia Naval, 
Telemarketing, Projeto CEFE. 

Rubem César Fernandes 
antropólogo (Viva Rio) 

Conhece a Central de 
Oportunidade desde quando foi 
criada durante a Ação da Cidadania 
contra fome, a miséria e pela vida 
(Campanha do Betinho). Participou 
principalmente na campanha da 
Light que visava a recolher doações e 
recursos para a Campanha. Sua 
participação nos projetos da Central 
foi como Conselheiro, dando 
opiniões, idéias na perspectiva de 
definir sua função de mediadora 
entre a doação e a oportunidade. 

NOTAS 

(1) José Antônio de Almeida Scher 

tem Formação Técnica em Comunicação, 

e traba lha como Representante Comerci

al. Por conta de sua experiência, trabalha 

em pesquisas do ISER fazendo contato com 

pessoas para o comparecimento em gru 

pos focais. 

Oficina de Arte em Couro (1998) 
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( PROJETO CAIS - "EMBARCANDO NUMA 
(.!OVA VIAGEM"- Relatos de uma experiência. 

APRESENTAÇÃO 

Criado em 1994, corria 
um sub-projeto da CENTRAL 
DE OPORTUNIDADES, o 
BANCO DE EMPREGOS 
sistematiza o trabalho que já 
vinha sendo feito , desde 1993, 
de encaminhar adolescentes ao 
mercado formal de trabalho, 
oferecendo-lhes a oportunidade 
de profissionalização. 

Em 1995, numa fascinante 
viagem pelas "águas da cidada
nia", preparou, encaminhou e 
acompanhou 250 adolescentes, 
através de 3 convênios firmados 
com a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (E.B.C.T.), 
a Companhia de Engenharia de 
Trânsito(CET-RIO), através da 
Secretaria Municipal de Desen
volvimento Social (S.M.D.S.) e 
os Estaleiros ISHIBRÁS. 

O convênio com os Estalei
ros ISHIBRÁS, que tomou a 
forma do PROJETO CAIS, 
abriu uma oportunidade de 
profissionalização para 20 
adolescentes, em experiência 
piloto, com montagem, pintura 
e solda. Disputando as vagas 
compareceram 130 adolescentes 
indicados por projetos que 
trabalham com adolescentes em 
situação "de rua" e "de risco". 
Numa primeira seleção, 60 
destes jovens, todos na faixa de 
17 anos, mostraram-se habilita
dos a participar. Destes, apenas 
20 foram selecionados, comple
tando o número de vagas pro-

Antônio César Marques 
Lígia Simões 

postas. Ao perceber que o 
trabalho oferecido não atendia 
aos seus anseios, embora os 
atrativos da contratação, um dos 
jovens desistiu. 

Durante 6 meses, dia a dia, 
o educador social Antônio César 
Marques conviveu com os adoles
centes, acompanhando-os na 
experiência de profissionalização. 
O trabalho psicopedagógico por 
ele realizado visava sustentar o 
período de mudanças drásticas, 
pela qual passava o grupo, 
viabilizando a oportunidade e 
garantindo o sucesso da iniciativa. 
Seu diário de campo contém todo 
o processo, que termmou se 
configurando como um precioso 
documento, através dos "flashes" 
apresentados. 

Ante a riqueza do material 
reunido por César, sugerimos a 
ele um registro, em forma de 
relatos da experiência vivida. 
Pretendemos, com isso, fugir ao 
tradicional relatório que esconde, 
na maioria das vezes, por trás de 
uma objetividade "fria e distanci
ada", detalhes e aspectos impor
tantíssimos do trabalho feito. A 
informalidade deste relato 
evidencia a extraordinária 
percepção do educador, ao 
compreender a realidade adversa 
destes "meninos excluídos", 
identificando a sua lógica, para 
admitir, muitas vezes, o acerto 
de suas concepções e práticas. 

Na condição de redatora do 
PROJETO CAIS e supervisora 
das ações realizadas, foi altamen
te es timulante reafirmar a certeza 



de que é possível construir ao 
invés de desacreditar, trabalhan
do com estes jovens a liberdade 
de expressão de seus sentimen
tos, ao invés de cerceá-los atrás 
dos muros das instituições 
correc10na1s. 

Para tal, só foi preciso 
respeitá-los, confiando na 
possibilidade de caminhar com 
eles, com a responsabilidade de 
construir uma nova história. 

~SALAS - ESPAÇOS DE PA_SSA
~GEM E DE CONSTRUÇAO. 

"Quanto mais aberto estou às 
realidades em mim e nos outros, 
menos me vejo procurando, a todo 
o custo, remediar as coisas (..) 
modelar as pessoas, manipulá-las e 
impeli-las no caminho que eu 
gostaria que seguissem. Sinto-me 
muito mais feliz simplesmente por 
ser eu mesmo e deixar os outros 
serem eles mesmos (..). 

Contudo, o aspecto parado-

A 1 - A Sala de Espera. 

Durante o processo de 
admissão dos dezenove adolescentes 
do projeto Cais, acompanhei o 
grupo em todos os exames e testes 
propostos pela empresa. 

As conversas do grupo, nessas 
salas, eram sobre Raps, Djs., 
Futebol, Operação Rio I, os morros 
do Rio, suas facções de comando e 
respectivos líderes, e o depoimento 
de quem já havia "plantado" no 
morro(l), misturava-se ao pavor de 
encarar o exame de sangue. 

A, 17. Com metÚJ mórbidn de 
fazer o exame de sangue, andava 
agitado, de um ladt.J para o outro. 
Alguns colegas tentam mediar a 

Passemos, então, aos relatos 
de César, deixando os "meninos 
da rua" falarem pela voz do 
educador, ambos protagonistas 
de uma saga que começa firmada 
em esperança, para termmar 
como certeza de vitória, pela 
contratação de dezenove "meni
nos de ruà', hoje funcionários da 
ISHIBRÁS. 

Lígia Simões. 

xal da minha experiência é o de 
que, quanto mais me disponho a 
ser simplesmente eu mesmo, em 
toda a complexidade da vida e 
quanto mais procuro compreender 
a realidade em mim mesmo e nos 
outros, tanto mais sobrevêem as 
transformações. É de fato parado
xal verificar que, na medida em 
que cada um de nós aceita ser ele 
mesmo, descobre não apenas que 
muda, mas que as pessoas com 
quem ele tem relações mudam 
igualmente". 

Carl Rogers 

situação, encorajandn-o a fazer o 
exame. A assistente social da Ishibrds 
também tenta convencê-lo. Até que me 
pedem para inteiferir. 

A, já estava indt.J embora, 
quandt.J cheguei até ele dizendo: 

-Vócê está com metÚJ tÚJ exame, 
não é? Tem raziio. De foto, quandt.J se 
coloca a agulha dói um pouco. Olha só 
(apontei a enfermaria), a maioria das 
pessoas, quandt.J vai tirar sangue, vira o 
rosto para o outro ladt.J. \ilcê tem duas 
opções: ou vai tirar o sangue e vira o 
rosto para dentro tÚJ estaleiro em que 
você vai entrar, ou vai embora e vira o 
rosto para a oportunidade que você vai 
perder. A escolha é sua! 

Por um minuto A. pareceu 
refletir o que lhe chegou como um 
enigma. Em seguida, voltou rapida-



Projeto Cais (1996) 

mente ao laboratório, forou fila e fez 
seu exame. QuaruúJ terminou o exame, 
veio a assistente social e UJe deu o golpe 
final: 

-Parabéns, gostei de ver! A gente 
aqui faz exame de sangue de seis em 

. I sezs meses .. 
Nas conversas, a caracterização 

dos alenúíes,- que na gíria por eles 
usada caracteriza os indivíduos de 
bairros inimigos,- surgia como um 
símbolo do grupo que ora se 
formava, para exprimir aquilo que 
consideravam um inimigo comum: 
A engrenagem de exclusão de uma 
sociedade encouraçada pelo precon
ceito aos meninos das classe popula
res em "siruação de rua", ao 
classificá-los como "pivetes", 
"trombadinhas" e "sementes do 
mal", fàdados a viver numa rua "sem 
saída'', indo de encontro ao 
"paredão'' social de uma luta 
mascarada, desigual, com nuances às 
vezes quixotescas. 

A experiência anterior do 
grupo, no universo do trabalho, era 
a seguinte: 15 tinham experiência 
anterior no trabalho informal como 
camelôs, ajudantes de serviços gerais 
etc., 08 participaram de estágios e 
cursos profissionalizantes, 03 
tiveram experiências de trabalho 
formal em pequenas e micro 
empresas, e apenas O 1 esteve em 
uma empresa de médio porte. 

Dos dezenove adolescentes, 
apenas 02 se conheciam anteriormen
te, por terem passado a infoncia na 
FUNABEM de Quintino. 

As consultas e exames exter
nos, marcados com a seletividade de 
uma grande empresa, e o tratamen
to médico personalizado no Depar
tamento Médico da lshibrás, 
associados ao momento de ingresso 
na empresa, proporCionavam aos 
adolescentes um certo "starus", um 
sentimento de cidadania e de 
pertencimento à nossa sociedade 
"formal". O Departamento Médico 
da Ishibrás em especial, viria a ser o 
palco das primeiras demonstrações 
de auto estima: "me curar", "me 
tratar", "me rever", "me gostar". 

A2 - A Sala de Visitas. 

Na primeira reunião com 
representantes da direção da 
empresa, recebemos um "balde de 
água frià'. A informação que 
ónhamos repassado aos adolescen
tes, era de que entrariam para um 
treinamento de três meses, com o 
salário de R$ 343,00, que era o piso 
dos metalúrgicos. 

Quando o diretor de Recursos 
Humanos coloca que estariam em 
treinamento por um período de 6 
meses e que, durante este período, 
ganhariam um salário mínimo (na 
época R$ 70,00), e que só após este 
período passariam a ganhar os R$ 
343,00, todos os olhares se viraram 
para mim. Quando, a seguir, 
perguntou o que achavam da 
proposta, pedi a palavra e expliquei 
que a informação que ónhamos 
repassado aos adolescentes, e que 
também partira da empresa, não era 
aquela e que, talvez, estivesse 
havendo uma mudança de proposta. 
Edral ponderou que houvera um 
mal entendido. Coloquei que achava 
diRei!, mas se era esta a posição da 
empresa eu me desculpava e seria, a 
partir dela, que cada um deveria 



pesar sua decisão. 
O diretor ponderou, então, 

sobre as possibilidades de investi
mento no futuro, já que a proposta 
era de aprovação total no final do 
tremamento. 

Todos avaliaram que deveriam 
continuar, ex:ceto J.<2l, que mudou 
de idéia e deu a vaga para outro 
adolescente que viríamos a chamar 
depois. L.C. também desistiu, em 
função de mudança de residência de 
sua família. Substituímos apenas J. 
e, assim, ficamos com dezenove 
adolescentes. 

O diretor de Recursos 
Humanos concluiu sua fàla com 
duas mensagens que considerei 
importantes para trabalharmos mais 
tarde seu significado. Primeiro, disse 
que nenhum deles deveria estar 
dentro da empresa com o sentimen
to de que recebia fàvor. Depois, 
questionou como os adolescentes 
achavam que seriam vistos pelos 
outros operários, ao saberem que 
eram "meninos de rui'. E objetivou 
a pergunta: - Qual a visão que as 
pessoas têm do menino de rua? Sem a 
menor dificuldade todos fizeram 
uma lista que seria redw1dante 
transcrever, pois apontava para o 
preconceito, a discriminação, a 
adjetivação pejorativa, o menospre
w, o desrespeito total ao ser 
humano, tão conhecidos por todos 
nós. 

A questão dos salários foi 
equalizada mais tarde, com a 

Tabela Salarial 

Março R$ 70,40 

Abril R$ 112,20 

Maio R$ 176,00 

junho/julho R$ 277,20 

Agosto/Setembro R$ 343,20 

Outubro R$ ? Dissídio 

proposta da empresa de escalonar os 
salários, dando aumentos mensais, 
até chegarem ao piso do 
metalúrgico, proposto para o final 
do treinamento. 

A3 - A Ante-Sala. 

No dia da apresentação, os 
adolescentes foram submetidos a 
uma bateria de testes 
psicotécnicos. Um deles consis
tia, mais ou menos, no seguinte: 
Um por um, os adolescentes 
eram chamados à mesa da 
aplicadora, para escolher alguns 
dentre vários cartões coloridos. A 
aplicadora anotava a ordem de 
escolha, recolhia todos, 
embaralhava e, em seguida, 
devolvia os cartões e pedia que 
fizessem nova seleção. Observei 
que alguns adolescentes moviam 
os cartões como se apostando 
cartas no jogo de "ronda", com 
um olho na carta e outro no 
adversário. 

Não procurei saber os 
objetivos do teste, embora tenha 
ouvido comentários de que todos 
se saíram muito bem. Enquanto 
prestavam o exame, o que me 
chamou mais a atenção foi o 
gestual desfilado, isto é, a forma 
como cada um se levantava para 
o duelo com a aplicadora. 
Gingavam o corpo como um 
cowboy, caminhando lenta e 
jocosamente, com as mãos 
próximas ao corpo, prontos a 
sacar o coldre, olhando a platéia 
com ares de "machão latino 
americano", postura que era 
comprovada na volta, quando se 
afastavam da mesa olhando a 
aplicadora que, cabisbaixa, fazia 
anotações. Caminhavam como 
garanhões, que acabassem de 
deixar para trás uma mulher 
dominada por seus encantos. 

Depois dos testes, houve 
ainda o preenchimento da ficha 
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de registro de empregados e dos 
dados para confecção dos unifor
mes. O mais curioso foi a escolha 
do "nome de guerrà', para ser 
fixado na camisa. Alguns busca
ram a referência no quartel, 
embora não tivessem ainda se 
apresentado. A maioria, de fato, 
escolheu o sobrenome. G. me 
chamou atenção em sua escolha, 
por sua respiração profunda ao 
dizer que queria ser chamado de 
"Júnior". Percebi, mais tarde, 
que a emoção marcava a tentativa 
de reconciliação com a abalada 
relação com seu pai, tendo, como 
instrumento o emprego. 

A palestra de segurança, 
que fechou o encontro e os 
primeiros passos dentro da 
empresa, marcava a importância 
da disciplina, do respeito às 
normas de segurança dentro da 
empresa. Há regras para andar, 
locais onde fumar, onde parar e 
não parar, onde usar determina
dos equipamentos. Receberam, 
também, uma explicação sobre 
os capacetes que cobriam as 
cabeças na hierarquia da empresa 
marcando, com cores diferentes, 
as posições e cargos de cada um. 

De tanto os adolescentes 
serem chamados a atenção, para 
andar dentro da faixa de pedes
tres, um dia um grupo ao 
caminhar pelas ruas da empresa 
optou por andar exatamente em 
cima da linha amarela, equili
brando-se feito artistas de circo. 
Talvez estivessem mesmo na 
corda bamba, entre a rua e a 
empresa, entre a disciplina e a 
rebeldia, a dominação e a 
irreverência, pensei! 

A4 - A Sala de Estar. 

Dentro do estabelecido com 
a direção da Ishibrás, os adoles
centes estariam no estaleiro em 
horário integral, de 07:15 às 

17: 15h. Chegariam, tomariam o 
café da manhã, fariam ginástica 
(atividade para todos os operári
os), ficariam em "sala de aulà' até 
às 12:00h. Após o almoço, na 
parte da tarde, estariam no 
CEFAPI, (Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento Profissional da 
Ishibrás) , onde receberiam 
formação básica em solda. 

Na parte da manhã, sob 
nossa responsabilidade, a primei
ra proposta era trabalhar este 
horário como um espaço de 
convivência psicopedagógica, que 
pudesse contribuir no processo 
de adaptação dos adolescentes, 
na administração de possíveis 
conflitos, no resgate da identida
de e da auto-estima e na cons
trução do grupo, através do qual 
investiríamos nos códigos das 
relações interpessoais. 

Embora as aulas do 
TELECURSO 2000°> que se 
realizavam, este espaço represen
tava, para nós, muito mais do 
que uma sala de aula, pelo fato 
de que uma sala de "estar" 
sempre pode conter uma sala de 
aula, estando em contraposição 
às salas de aulas pelas quais 
muitos de nós passamos, sem 
que pudéssemos de fato "estar". 
A maioria dos adolescentes 
retornara, recentemente, à 
escola, através dos projetos, 
tendo saído desta entre a 2a e a 
4a série. 

AS - A sala de aula. 
Trabalhando a " Lógica do 
Aconteci mento"(4> 

A sala de aula era nosso 
espaço de convivência. Aí, 
pretendíamos conhecer melhor 
cada um, sua história de vida, 
para pautar uma nova etapa com 
sua importância desvios e 
possibilidades. Em paralelo, 
administrar os possíveis conflitos 



decorrentes do novo umverso 
relacional, no que tange a 
lógicas, códigos e normas. 

Para tanto, utilizamos 
várias técnicas de dinâmica de 
grupo, jogos dramáticos, textos, 
vídeos, pintura, argila, etc. 

Embora normalmente 
planejássemos a atividade do dia, 
a estratégia principal era "deixar 
acontecer", alimentar os assuntos 
trazidos por eles, para depois 
pontuar os valores contidos no 
discurso, traçando os referenciais 
sócio-culturais, introjetados pela 
ideologia dominante. 

Era um exercício de 
distanciamento crítico, sendo o 
grupo uma sala de espelho e 
resposta, através da qual precisá
vamos nos perceber falando, nos 
sentir ouvindo e reconstruindo 
discursos no eco. 

Certa vez, foúwa sobre os cinco 
sentidos, e utilizando-me de uma 
.frase da sabedoria popular, pergun
tei: - Por que será que Deus nos deu 
uma boca e dois ouvidos?. 

l rapidamente respondeu: - É 
claro, já pensou se a gente tem duas 
boca na miséria em que vivemos? 

A reação imediata do grupo foi 
uma gostosa gargalhada. Em 
seguida, pedi que ouvíssemos o que 
dissera l, não como resposta a 
minha pergunta, e sim como uma 
nova pergunta:- já pensou se 
tivéssemos duas bocas na miséria em 
que vivemos? Aí então descortinou-se 
para todos a moral da proposta de l, 
ou seja, a grande sabedoria divina. 

No início, uma das 
questões que mais afligia o grupo 
eram os olhares e até algumas 
provocações dos outros operários, 
quando transitavam pelos 
"corredores" que os levariam aos 
setores que freqüentavam dentro 
da empresa, fosse o Cefapi, a sala 
de aula ou o refeitório. 

Para parte dos operários, 
havia duas questões que impulsi
onavam este comportamento: a 
primeira, a máscara do senso 

comum, que estigmatiza os 
"meninos de rua". A segunda, a 
idéia de que a entrada destes 
adolescentes estaria tirando a 
vaga de seus filhos. 

Como neste momento 
havia um certo distanciamento 
nosso para com o pessoal da 
Comissão de Fábrica, - o que 
melhor poderia intermediar a 
relação com os operários- em 
função de uma crise entre a 
Comissão e a direção da empre
sa, por questões diversas, mas, 
principalmente, pela reivindica
ção da idéia da contratação dos 
adolescentes, procuramos 
trabalhar os conflitos a partir do 
eixo do próprio grupo, através de 
dinâmicas que desvelassem 
questões como imagem, auto 
imagem, imagem projetada e 
senso comun. Por outro lado, 
tentávamos colocar para a 
Comissão e para a empresa, que 
os adolescentes estavam vivendo, 
agora, uma fase de adaptação na 
empresa, para além do projeto, 
enquanto idealização, e da 
autoria, enquanto poder, 
dissociados dos confrontos de 
ambos, empresa e comissão. 
Consideramos, inclusive, que 
ainda teríamos várias querelas 
para alimentar este antagonismo. 

De outra feita, C. que 
sempre parecia disperso às 
discussões, levantou-se e com seu 
jogo de corpo peculiar que 
parecia revelar, na sua expressão 
corporal, um certo descaso, 
irreverência e ao mesmo tempo o 
gingado do capoeirista que 
prepara o golpe, meio que 
saindo, e falou: 

- Esta história de menino 
de rua não tá "vencendo" não!. 
Tem muito filho de rico que faz 
coisa pior, que fuma, cheira e 
rouba. E os meninos que estão 
nas favelas que não são chamados 
de meninos de rua? 

Fiz ecoar, no grupo, o 
questionamento de C., para 
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incitar a discussão: 
- Se meninos da classe 

média e meninos da favela fazem . . 
as mesmas cotsas que os memnos 
de rua, qual seria de fato a situa
ção? O menino? A infração? A 
pobreza?. 

M. reforça, dizendo: - Eu, 
quando ando nas ruas da favela, 
ninguém me chama de menino de 
rua, e os filhos de "bacanà', os 
"playboy'', também ficam nas ruas 
e ninguém chama de pivete. 

C. arremata, dizendo: - O 
problema é ficar na rua dos ricos, 
que eles têm medo que a gente ' 
rouba eles. · 

Neste momento, pensei: 
Roubar deles a maravilha da 
"máscara de Alice", que os protege 
do contato com a nossa desigual
dade social, invertendo as imagens 
de acordo com as expectativas e 
projeções de cada um, como no 
conto de história infantil? 

O desejo de resposta violenta 
às provocações dos operários, era 
marcado pelo próprio grupo. 

- É isso mesmo que "eles" 
estão querendo provar, que a gente 
não presta, dizia P. 

- Mas quem são esses 
operários e quem somos nós, 
"meninos de ruà'? perguntei. 
Temos algo em comum? 

P., diz: - Isso já é passado, se 
eles falam "ex-meninos de ruà' tá 
certo. 

M., já no vestuário com 
outros operários, é questionado se 
ele é menino de rua. Ele responde: 
- Eu tô vestido que nem menino 
de rua? 

- Antes de viver nas ruas, 
onde a maioria de vocês viviam? 
Responderam que na Baixada, na 
Zona Oeste, nas favelas da perife
ria e no interior do Estado do Rio. 

- E de onde vêm a maioria 
dos operários da Ishibrás? Da 
Baixada, da Zona Oeste e dos 
morros da cidade, responderam os 
que viajavam no ônibus da 
empresa. 

- Ambos viemos das mesmas 
áreas de baixa renda, portanto é 
até possível que tenhamos mais 
coisas em comum, afirmei. 

Comecei a levantar as 
profissões dos pais de cada adoles
cente: pedreiro, carpinteiro, 
metalúrgico, eletricista. As mães, 
do lar, trocadora, doméstica. Ficou 
no ar a aprovação. 

No dia seguinte, quase como 
o resultado de uma investigação 
não sei até que ponto cuidadosa, 
vieram com notícias de que, 
dentro da lshibrás, havia uma série 
de operários que já vivera em 
instituições como FUNABEM, 
SAM e, inclusive, nas ruas. Tive a 
impressão de que o resultado desta 
pesquisa deu um ar de 
pertencimento a cada um. 

Certa vez, sumiu um ténis 
Nike de um dos operários no 
vestiário da empresa. A primeira 
atitude do profissional foi ir ao 
CEFAPI, falar com o instrutor e 
inquirir alguns dos meninos que 
usavam o mesmo vestiário. Dias 
depois, descobriu-se que o ténis 
havia sido roubado por um outro 
operário, responsável pela faxina 
no banheiro. 

Num outro dia, o assunto 
era mulher. E cada um contava 
suas aventuras amorosas, com 
toda a fantasia a que tinha 
direito. Observei que sempre 
quando alguém se referia à 
"feiura" das mulheres, usava 
termos como "neguinha", "cabelo 
duro", "macaca", ou seja, sempre 
referências negras. Perguntei se 
percebiam isso, e pedi que 
reparássemos a cor da maioria 
presente. Eram dezenove adoles
centes, três brancos, dois pardos 
e quatorze negros, comigo 
quinze. A partir daí, falamos 
sobre os padrões de beleza da 
nossa sociedade, sua construção 
nos livros infantis, do discurso 
do processo de 
embranquecimento, da negação 
de si mesmo para alcançar estes 



padrões, de movimentos de 
resgate da auto estima que 
passavam pela revisão histórica 
do povo negro citando, como 
exemplo, o processo de esticar os 
cabelos a ferro quente e, depois, 
dos penteados afros. 

P., numa reflexão rápida, 

DINÂMICAS - CONSTRU
ÇÃO OE UMA HISTÓRIA A 
PARTIR OE OUTRAS HISTÓ
RIAS. 

"Na verdade, em um nível 

manifosto, os contos de fada 

ensinam pouco sobre as condições 

específicas da vida na moderna 
sociedade de massa; estes contos 

foram inventados muito antes que 

ela existisse. Mas através deles pode

se aprender mais sobre os problemas 
interiores dos seres humanos (. .. ). 

Como a criança em cada momento 

de sua vida está exposta à sociedade 

em que vive, certamente aprenderá 

a enfrentar as condições que lhe são 

próprias, desde que seus recursos 

interiores o permitam. 

(. .. ) enfrentar a vida com 

uma crença na possibilidade de 

dominar as dificuldades ou com a 

expectativa de derrota comtitui (. .. ) 

um problema existencial muito 

importante". 

Bruno Bettelheim 

81 -Oliver Twist 

Quando contei a eles a 
história de Oliver T wist<5l , tracei 
no quadro os pontos marcantes de 
sua trajetória de vida. Em seguida, 
distribuí uma folha de ofício para 
todos, sugerindo que da mesma 
forma fizessem um gráfico de suas 
vidas até chegar à Ishibrás. 

O resultado do trabalho foi 

falou: - É mesmo, tem umas 
pretinhas bonitinhas que botam 
muitas brancas no chinelo. 
Coloquei que era uma revisão de 
. . 
tmagem, mas que era prectso ter 
cuidado com os diminutivos, 
que podem levar o preconceito 
ao aumentativo. 

muito interessante. A maioria 
situou sua história partindo da 
casa paterna, em média aos nove 
anos de idade. A entrada na 
Ishibrás, em contraposição à casa 
paterna (ponto de partida) era 
assinalada com traços fortes, 
marcando a estrutura da empre
sa, fosse pelo prédio ou pelo 
uniforme, com capacetes e botas 
enormes. O ponto de partida 
quase sempre apontava a saída da 
Baixada ou do interior do 
Estado. No trajeto, me chamou 
muita atenção as diversas idas 
para a rua, permeadas por 
mortes, separações e novos 
casamentos, com tempos cada 
vez menores de retorno à família. 

Nesta atividade, observei 
C., que travava um verdadeiro 
combate com o papel em 
branco, riscava apagava, rasgava, 
pedia outra folha, recomeçava, 
rasgava, até que verbalizou o 
conflito: - Não quero falar da 
minha infância, não. Disse-lhe:
Tudo bem. Que tal desenhar 
alguma coisa de que você goste? 
Ele desenhou um menino com 
um fuzil AR-15, bem maior que 
ele e ·um passarinho, que rasgou 
minutos depois. 

J ., na sua linha da vida, 
entre as idas e vindas à rua, 
assinalou com desenhos sua 
presença na rua com um boneco 
que, próximo a uma padaria, 
dizia: - Tô com fome, e ninguém 
lhe dava comida. Em seguida, 
desenhou-se outra vez, quando 
conheceu um determinado" 
projeto de atendimento", com a 
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seguinte legenda: - "É uma 
FUNABEM? Que será isto? Ao 
final, registrando uma oportuni
dade oferecida pelo projeto, 
registra o curso de Jardinagem 
que fez, ressaltando: "Aqui, eu vi 
uma planta nascer, crescer e 

" morrer. 
G, por sua vez fez um 

gráfico onde toda vez que se 
registrava em casa a marca éra 
um boneco na janela como se 
olhando para rua, e quanto na 
rua, o boneca aparece sempre 
deitado no chão como se estives
se morto. 

82 - Mississipi em Chamas 

Para acirrar a discussão 
racial, levei o filme Mississipi em 
Chamas. O filme, a partir do 
assassinato de três jovens ameri
canos, entre eles um negro, traça 
um panorama dos conflitos 
raciais no Mississipi mostrando, 
em confrontos sangrentos, a 
organização da K.K.K e a 
condenação dos responsáveis, a 
partir da revolta da maioria 
negra oprimida. 

Durante a projeção, perce
bia-se uma enorme inquietação 
na platéia que lutava contra a 
rapidez da legenda, o assassinato 
branco, a omissão negra e a 
impotência do próprio analfabe
tismo, tendo que suportar essa 
revolta até o julgamento final , 
soltando gritos a cada condena
ção. Porém, o momento maior de 
catarse foi quando o F.B.I., que 
fazia a investigação, opta por 
chamar um fora da lei, negro, 
para forçar o testemunho dos 
suspeitos e ele o faz com requin
tes de crueldade. 

Na avaliação do filme, 
pudemos falar da discriminação 
racial nos Estados Unidos, de 
seus líderes, do processo de 
escravidão no Brasil, das leis 

chamadas "abolicionistas" e, 
principalmente, das leis do 
Sexagenário e do Ventre Livre, 
dando parâmetros de investiga
ção sobre a população marginali
zada na rua, em sua maioria 
negra, e diluída pela desfaçatez 
das matizes. 

A discussão sobre "raça" ou 
"cor", o que somos, como nos 
assumimos, como nos defender
mos da discriminação disfarçada, 

. . . 
se somos os pnmetros a, munas 
vezes, nos disfarçarmos não 
assumindo a própria identidade, 
mobilizou o grupo por um bom 
tempo. Também a análise das 
condições em que aconteceram 
as leis "abolicionistas", a análise 
das próprias leis atuais, chegan
do ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que determina 
direitos tão distantes ainda, de 
serem verdadeiramente conquis
tados, foram pensados e discuti
dos amplamente. 

83 - "HAKUNA MATATA" <6> 

Simba, sentindo-se culpado 
pela morte de seu pai, foge de casa e 
passa a viver com dois amigos, que 
têm como filosofia de vida "Hakuna 
Matata'; que quer dizer "sem 
problemas'; viver o "aqui e o agora'; 
sem compromissos com o passado e, 
muito menos, com o foturo. 

Ao tomar conhecimento de que 
seu reino (família) está em perigo e 
passa privações, Simba decide voltar, 
salvar o reino e resgatar sua identi
dade ... (0 Rei Leáo, Disney). 

Após a exibição do vídeo, o 
grupo destacou as cenas de que 
mais gostou. Entre estas, duas 
foram de maior consenso. 

<
6lHakuna Matara, quer 

dizer "Sem problemas" sem 
compromisso com passado ou 
futuro. 

A primeira, quando Simba 
encontra os dois amigos, e eles o 



recebem de braços abertos, 
embora o medo de que, quando 
Simba crescesse pudesse comê-los, 
atendendo ao ciclo da cadeia 
alimentar a que estavam submeti
dos, prometendo não fazer 
nenhum tipo de cobrança, para 
viver "Hakuna Matara". 

A segunda, quando Simba, 
saudoso do pai, é incentivado pelo 
sábio babuíno e procura num lago 
a imagem do pai. No início, vê 
apenas seu próprio reflexo mas, 
insistindo, consegue ver a imagem 
do pai, falando da história, da 
identidade e do compromisso de 
Simba. 

Começamos a discutir sobre 
o significado de "Hakuna 
Mararà', traçando paralelos com a 
vida nas ruas, sua significação 
descarrável, os rompimentos com 
o passado e o descompromisso 
com o futuro. Procuramos 
destacar a responsabilidade que 
cada um tem com sua própria 
vida. Em paralelo, analisamos o 
momento atual que eles viviam 
dentro da empresa com sua lógica 
de planejamento futuro, associan
do, a isto, os planos individuais, 
fossem da compra de um tênis 
Mizuno ou do aluguel de uma 
vaga, de poupanças ou de expec
tativas dos aumentos salariais. 

Sobre a cena do espelho das 
águas, falamos sobre resgate de 
identidade, valores e até de 
ressentimentos deixados pela 
família, e do desejo de retornar, 
como Simba, para reerguer seu 
reino, livrar-se das culpas e 
contradizendo o "karmà' , mostrar 
que "pode dar cerro". 

É importante frisar que, já 
neste momento, havia um movi
mento no grupo de revisitar a 
família .. 

C, D. e F., entre outros, 
estavam orgulhosos por terem podido 
levar para casa R$30, 00, contando 
o tamanho da empresa em que 
estavam, seus beneficias, o que 
estavam aprendendo. Mostrar, que 

ao contrario do "karma" imposto e 
introjetado, estavam dando certo. já 
E., que vivia com os avós, percebia, 
desconfiado, a aproximação dos pais, 
querendo sua guarda. A., mais 
categórico, afirmava que, antes, a 
família fogia dele, com medo de seu 
possível envolvimento com o 
narcotráfico e que, agora estava, 
repentinamente, reclamando da sua 
ausência. Afirmava: -Eles nunca 
ligaram pra mim, estão assim agora, 
porque sabem que eu estou bem! 

Penso, a observá-los, em 
Fernando Pessoa: Ninguém a 
outro ama, se não que ama, o que 
de si há nele, ou é suposto. 

84 - Aladim e a Lâmpada Ma
ravilhosa 

Ao acender das luzes, ao 
final da exibição de Aladim, era 
fácil perceber que a maioria estava 
emocionada, marcadamente pelas 
cenas de amor de um plebeu com 
uma princesa, de Yasmim e 
Aladim. Aladim era um menino 
pobre, que vivia pelas ruas, 
pedindo comida e fazendo 
pequenos furtos até encontrar, 
salvar e se apaixonar pela princesa 
que, para ele, significava amor, 
dinheiro e poder. 

Ao final, aproveitando a idéia 
do gênio da lâmpada, sugeri que 
imaginassem o encontro com o 
gênio e fizessem três pedidos. 
Sugeri· que tivéssemos, como regra 
da brincadeira, o que o gênio de 
Aladim dizia, que ele só não 
poderia fazer uma pessoa se 
apaixonar por outra. 

Todos pediram folhas de 
ofício e incentivei que tentassem 
desenhar a idéia. 

A. C, disse que não precisava, 
porque não comeguiria desenhar o 
que quena. 

Perguntei qual era o seu 
desejo e ele me segredou: 

- Ora, o que eu quero é ser 
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feliz! Disse que achava ótimo, 
porém insisti que ele deveria tentar 
tornar concreto este desejo. Ele me 
diz que não tem como. Insisto 
para que, então, pensasse no que o 
impedia de ser feliz e, depois, o 
que precisaria para ser feliz. 

Ele começou a enumerar as 
coisas e, depois, desenhou. 

Quando comecei a recolher 
os desenhos dos três desejos, me 
chamou atenção o fato de que boa 
parte do grupo havia colocado 
como primeiro desejo a volta da 
mãe que, àquele momento, já 
havia falecido. . 

E, chegou a desenhar um 
túmulo, de que se coloca ao lado, 
rezando, e escreve o seu desejo: - Eu 
gostaria de ter minha mãe de volta. 

Confesso que fiquei emocio
nado com os desenhos e que me vi 
invadido pelo mesmo desejo. 
Tentei refletir no significado desta 
emoção. Arrisquei, assim, pensar 
que, na fantasia da lâmpada 
maravilhosa, emergira em nós a 
lembranças das promessas de "ser 
alguém" que, um dia, fizéramos. E 
agora, estabelecidos profissional
mente, em contato com este 
momento de afetividade, viera à 
tona, através da figura da princesa, 
um sentimento guardado desde o 
primeiro dia na empresa. Faltava 
alguém especial, com quem 
dividíssemos a felicidade da 
grande conquista: a mãe! A mãe 
que tanto torceu, chorou e rezou, 
para ver chegar este momento. 
Traduzi esta sensação a partir de 
minha própria referência, e 
verifiquei que estava certo pois, aos 
poucos, alguns foram fazendo 
confissões, interrompidas por 
engasgos, partindo de um olhar 
silencioso para dentro de si 
mesmos, até conseguirem 
verbalizar seus sentimentos. 

Preocupado com o possível 
imobilismo destas emoções, diante 
do vazio que a realidade impunha, 
propus um jogo de construção e 
desconstrução de grupos, 

objetivando trabalhar os ciclos da 
vida e a responsabilidade de cada 
um com o seu destino. Foi 
interessante a possibilidade de 
movimento-ação, catarse e reflexão 
sobre a importância de ir constru
indo e ocupando o seu lugar no 
grupo, assim como na vida. Isto 
serviu para desanuviar a emoção e 
levantar a auto-estima do grupo. 

85- PIXOTE 

Um dia, para verificar a 
escolaridade de cada um, propus 
um texto do livro do Gilberto 
Dimesteim, que falava sobre 
Pixote, ou melhor, sobre o ator 
Fernando Ramos da Silva, que fez 
o Pixote no filme do Babenco e, 
depois, foi assassinado na vida real. 

A primeira questão levantada 
por P. foi: -Então esse negócio de 
fazer filme é tudo mentira? 

A princípio, não entendi o 
que ele queria dizer. Pareceu-me 
estar tentando paralelos entre o 
herói (ficção) e o ser humano 
comum (realidade) e o cinema 
ou a televisão, como transforma
dores de Fernando ou, pelo 
menos, acusar o fato de que ter 
sido o ator principal de um 
filme, conhecido nacional e 
internacionalmente, não lhe 
garantiu salvo conduto para 
escapar da miséria e de morrer 
nas mãos da polícia. 

P. chegou a afirmar que só 
valera mesmo para a Marília 
Pêra. Para o Fernando, que era 
um menino pobre, não adiantara 
nada. 

Fiz duas propostas, para 
aprofundar a questão à cerca da 
trajetória de Fernando Ramos: a 
primeira, levar o filme "Pixote", 
para que pudéssemos perceber 
melhor a sua história. A segunda, 
exibir uma entrevista gravada na 
TVE, em que José Louzeiro 
lançava o livro " Pixote, A Lei do 



Mais Forte", onde narrava a 
trajetória do Fernando Ramos. 

A exibição do ftlme funcio
nou como um jlashback da trajetó
ria de vida de boa parte do grupo, 
que se viu saindo de casa, 
perambulando pelas ruas, pedindo 
ou dando "priss"<&> , sendo preso, 
fazendo a tradicional revolta de 
queima de colchões para fugir da 
prisão, voltando às ruas, experimen
tando o porte de armas, a morte de 
amigos, as drogas mais pesadas, as 
perdas e o vazio. 

Depois deste trágico panora
ma, com a intenção de medir o 
quanto percebiam as bifurcações 
existentes neste caminho de 
fatalismo, propus, como atividade, 
que fizessem urna lista de sonhos e 
medos e ordenassem, a partir do de 
maior valor, segundo a intensidade 
de seus sentimentos e desejos. 

Ficou, assim, a relação 

Sonhos Medos 

()Comprar ( ) Fantasmas 
uma casa 

()Dormir 
( ) Ser gerente no escuro 
de morro 

( ) Ficar preso 
()Comprar no elevador 
uma bicicleta 

()Ser 
() Fazer reprovado 
facu ldade 

( ) Separação 
()Ser pai dos pais 

( ) Viajar para ()Morte 
o exterior dos pais 

( ) Ser político ()Desemprego 

()Outros ... ()Ser morto 
por bandidos 

() Aids 

Resultado 

(1} Comprar (1 ) Aids/Morte 
uma casa dos pais 

(2) Ser pai (2} Separação 

(3) Fazer 
dos pais 

Faculdade (3) Passar fome 

(6) Ser gerente (7) Morto por 
do Morro bandidos 

apresentada: 
Ao contrário do que 

poderia imaginar meu vão 
senso comum, a aproximação 
da maioria com o narcotráfico 
não definia o desejo de seguir 
a carreira hierárquica do 
mesmo, que vai de "fogueteiro" 
à gerente da "boca", aparecen
do esta possibilidade distante 
na ordenação do grupo. O 
narcotráfico garantia , porém, 
seu lugar no imaginário, como 
um mito de Bem "ordeiro , 
heróico e protetor", pelo 
"senso ético" de proteção à 

com unidade, o que justifica a 
"morte por bandidos" também 
aparecer no final da lista de 
medos. 

O grupo também reve- · 
lou, na discussão, a consciên
cia de que este poder é etéreo 
e a liberdade restrita, já que 
não transcende os limites do 
morro, de que não se pode 
sair. Talvez essa inserção não 
passasse de uma aventura se, 
em contrapartida, estes e 
outros adolescentes não 
tivessem outras alternativas de 
experimentar poder, dinheiro e 
realização pessoal. 

Quanto ao trabalho na 
Ishibrás, marcado por um bom 
salário, um treinamento 
competente para lhes colocar 
em concorrência no mercado, 
amparados por benefícios 
trabalhistas, que resgatam a 
dignidade, aparece aqui como 
possibilidade de construção de 
futuro, resgate da cidadania e, 
"proteção contra invasão da 
justiça institucionalizada, 
através dos braços dos operári
os da polícia, quando invadin
do as favelas , violentam o 
direito de cidadãos", como 
afirmam L. e A. 

L. - '.ltgora quando os home 
vier dou carteirada neles". Referin
do-se à carteira funcional. 

A. - "É mesmo, os home 
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quando invadi o morro vai logo 
batendo na cara da gente ': 

Quanto aos sonhos, os 
adolescentes se revelam cidadãos 
comuns, que sonham com casa, 
filhos e universidade, embora a 
dificuldade de enfrentamento 
dos mecanismos excludentes da 
escola. 

O medo da separação dos 
pais aparece entre os primeiros 
medos citados, mesmo por 
aqueles que estão afastados da 
família. Em paralelo, o desejo 
de ter casa e filhos aponta a 
necessidade destes símbolos 
básicos à estrutura física e 
afetiva. 

Dando continuidade ao 
que havia proposto sobre Pixote, 
trouxe a entrevista gravada no 
programa "A Arte de Ler" onde, 
junto a José Louzeiro, que fazia 
o lançamento de seu livro, 
estávamos o Juiz da 2a Vara da 
Infância e Adolescência, o Dr. 
Siro Darlan e eu, na época 
coordenador do Projeto "Se Essa 
Rua Fosse Minha". 

Na entrevista, um dos 
motivos principais colocados 
por José Louzeiro, para o 
afastamento de Fernando Ramos 
da profissão de ator, havia sido a 
falta de escolaridade. Segundo 
Louzeiro, Fernando era semi
analfabeto e, quando das 

filmagens do Pixote, o diretor 
Babenco se empenhou em lhe 
passar o texto, palavra por 
palavra, gravando e regravando 
cenas, porque ele não conseguia 
fazer a leitura. Louzeiro conta 
ainda que Fernando fez algumas 
participações em teatro, novela 
e que, principalmente na 
televisão, era quase impossível 
mantê-lo, com o ritmo acelera
do das produções. 

Houve discussões sobre a 
possibilidade real de mudanças 
na vida de um menino como 
Fernando, sobre as ações de 
extermínio da polícia, mas nos 
detivemos na questão da escola
ridade, buscando as referências 
quanto à escolaridade de cada 
um e aos horizontes que poderi
am vislumbrar, dentro da 
empresa, se investissem na 
escolaridade. Com isto, intro
duzi o projeto de escolarização 
que pensávamos implementar 
naquele espaço , através do 
Telecurso 2000, com vista à 
prova do supletivo. 

A maioria do grupo estava 
entre a 3a e 4a série primária e, 
mesmo os poucos que estavam 
na 6a ou até sa, estavam em 
defasagem com sua faixa etária. 

Tabela da escolaridade 
dos adolescentes: 

de 2 ª a 4ª série I 09 

-
na 5ª série 04 

na 6ª série 03 

na 8ª série 03 

A expectativa com o final 
do treinamento e com as metas 
da escolaridade causava uma 
ansiedade no grupo. Para 
trabalhar a temporalidade, 
propus uma atividade de 



quadrinhos livres, onde cada 
um, dividindo uma folha de 
ofício em oito partes, deveria 
contar uma história. 

Dentre todas as historias , 
ricas de conteúdos, a de A. me 
chamou muito atenção. Estava 
assim disposta.: 

1° quadrinho.: Um meni
no com uma pipa no alto. 

2° quadrinho.: O menino 
começa a recolher a pipa 

3° quadrinho.: O menino 
está com a pipa na mão 

4° quadrinho.: O menmo 
vai embora com a pipa 

5° quadrinho.: O menmo 
encontra com outra personagem 
armado que diz: - "vou te matar" 

6° quadrinho.: O menino 
e a outra personagem dialogam. 
O menino diz: - Porque você vai 
me matar? Eu não fiz nada! A 
outra personagem responde.: -
Você é um mal para sociedade. 

7° quadrinho.: O persona
gem coloca o menino na frente 
e diz.: - Cala a boca e anda fogo . 
O menino caminhando grita.: -
Por favor não me mate! 

8° quadrinho.: (final) 
Aparece uma casa e dentro da 
casa o menino de quatro e o 
outro personagem por trás com 
a arma na mão. 

Sem querer fazer psicanáli
se selvagem, várias interpreta
ções me ocorreram, diante dos 
desenhos, seus traços e desen
volvimento. Selecionei três: 

1° - A frase "você é um mal 
para sociedade". 

Sempre ouvi esta citação 
em relação aos meninos que 
estão na rua, pedindo ou 
cometendo pequenos furtos. O 
menino do desenho, porém, 
estava na comunidade, brincan
do de soltar pipa. 

2° - A ameaça de morte é 
feita na rua mas, para ser 
consumada, as personagens 
caminham para o interior de 
uma casa. 

3° - A posição, para o 
assassinato, sugere uma relação 
sexual. 

86- Édipo 

Após contar a história de 
Édipo, apontei a tragédia 
como o resultado de erros 
cometidos, a fim de provocar 
uma investigação nos conteú
dos. 

C. rapidamente coloca 
que o erro fora de Laio (pai de 
Édipo) que, sabendo pelo 
oráculo que seu filho o mata
ria, deveria matá-lo, assim que 
nascesse. E explica: 

- Ele devia pegar a 
criança e torcer o pescoço dele. 

- Você mataria seu filho? 
perguntei. 

- Claro! responde, se ele 
fosse me matar. 

A discussão desta alterna
tiva passou por questões de 
crueldade, covardia, direito de 
nascer, violência familiar e 
extermínio de crianças. 

E. também diz que a 
culpa é de Laio, por querer 
saber do futuro. E., por sua 
formação evangélica, cria 
paralelos com a macumba, 
com o que a mawna concor
dou , revelando superstição, 
preconceito e até mesmo 
medo. 

Encaminhei, então, o 
debate para as questões 
decorrentes das diferenças 
religiosas, dos preconceitos, 
das distorções e da cultura 
n egra. 

M. afirma que o erro foi 
do próprio Édipo que, saben
do que iria matar seu pai, 
deveria ser mais cuidadoso e 
não matar mais ninguém, 
principalmente alguém mais 
velho, pois poderia ser o seu 
pat. 
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~ESPAÇOS - RECONSTRUIN
~DO POR D ENTRO E POR 

FORA. 

"Na maioria dos casos pude 
constatar que a verdadeira dificul

dade não é a perturbação expressa 

(por uma pessoa ou por um grupo, 
que de foto reflete uma necessidade 

de autonomia, um pedido de 

atenção, um desejo de revolta, um 
estado de dependência,, etc.} mas 
sim os significados que são dàdos à 
própria perturbação (..) u_m 
comportamento delirante, um 
estado depressivo (..) assumem 
significados diversos consoante o 

modo como cada um se confronta 

com eles; se forem considerados (..) 
intrínsecos a pessoa, levar-nos-ão 
inevitavelmente (..) a procurar no 
seu interior a causa da perturba
ção. Deste modo, a dificuldade será 

classificada e inserida num 
esquema rígido, que a torna mais 
estática e interativamente 
irreversível, enquanto se ignorar 
seu significado e as implicações 
próprias do contexto social em que 
o comportamento teve origem. 
Desta forma, a sociedade e a 
família podem isolar, estigmatizar, 
mistificar e confundir o indivíduo, 
se não tiverem em linha de conta 

todos os componentes que, numa 
dada situação, concorrem para 
determinar ou manter um determi
nado comportamento". 

Maurízio Andolfi 

Cl - O Alimento 

Enquanto suporte (aceita
ção, rejeição), produção e 
transformação, a cozinha é o 
coração da casa e a barriga a alma 
do corpo, penso ao olhar a 
"rapaziada"no imenso refeitório 
da Ishibrás. Parece que vejo um 

enorme coração, com panelóes 
repletos de dignidade, para 
alimentar a barriga da classe 
operária que, revivendo a Santa
Ceia fala, feliz, sobre o "repartir 
do pão": do trabalho, da concen
tração de renda, e do resultado 
do Fla X Flu. 

Talvez por isto, no início, o 
refeitório da Ishibrás foi a grande 
atração dos adolescentes. O 
"breakfast" contendo café, leite, 
pão e refresco era o cartão de 
ponto, a cada manhã. No almoço, 
além da farta bandeja servida 
havia, pelo refeitório, mais 
panelas de arroz, feijão, molhos e 
sucos, para completar a festa. 

- Hoje comi quatro pães! 

Hoje repeti três vezes! 
E competiam, com prazerosos 

arrotos e batidas na barriga. 
Não sei se passaram a 

adorar toda a obra de 
Tchaikovisky mas, daquela 
sinfonia que toca na empresa 
minutos antes do almoço, eles 
conhecem cada andamento, 
cada compasso e escalas ascen
dentes, que vão aumentando, 
até transformar-se no grito da 
sirene, que chega a ensurdecer o 
próprio estômago. 

C2- A Saúde 

Outro setor que eles 
freqüentavam muito era o 
Departamento Médico. 

Diante da oportunidade de 
ter um médico particular, iam ao 
médico quase que diariamente. 
Iniciaram o tratamento dentário, 
removendo as cáries, fazendo 
obturações, extraindo dentes e 
fortalecendo o nascimento do 
ciso. Foram ao médico para 
cuidar de perebas, doenças de 
pele, doenças venéreas e dores de 
cabeça antigas. 

Estar procurando cuidar da 



saúde, da estética, era um ótimo 
sinal. Que acontecia, paralelo ao 
planejamento de final de mês, 
com a compra de um novo tênis, 
Mizuno ou Nike, uma bermuda 
da Ciclone e um "relax", num 
hotel da Praça Tiradentes(!?) 

C3- O Corpo 

Sem dúvida nenhuma, o 
corpo era uma das maiores 
formas de expressão do grupo. 

De maneira geral, nele está 
colocada a resistência à constante 
tentativa de achatamento social, 
marcada pela forma de andar, de 
peito e braços abertos, ocupando 
ao máximo o seu espaço mínimo, 
como se quisessem dizer: -
"Ninguém vai me tomar mais 
nada!", ou: -"Mesmo assim vocês 
vão ter que me engolir". 

Quando retraído, numa 
pseudo posição de intimidade, 
guarda no canto do olho uma 
expressão de espreita, de quem 
busca impulsão para a defesa, 
pronto a saltar contra o adversá
rio e, quando relaxadamente 
(des)colocado, traduz em seu 
ritmo o descaso ao estrutural. 
Por outro lado, quando em 
confrontação com espaços 
travestidos de poder intelectual 
revela os mecanismos perversos 
de auto-exclusão introjetados 
pela ex-cola. 

Por fim, no modo de olhar 
e de tocar, deixa perceber as 
tensões provenientes de experi
ências físico-afetivas, que regis
traram uma história de perdas. 

C4 - PASSEATA ("Ê, ô, ê, ô, 
metalúrgico é o terror") 

A empresa naval vinha 
passando uma crise, em função 
da falta de financiamentos 

para o setor, que unia operári
os e armadores, por um único 
objetivo. A comissão de fábrica 
e o sindicato dos metalúrgicos 
organizavam os trabalhadores 
para a passeata. 

No dia da movimentação, 
os operários atravessaram a 
Avenida Rio Branco, trazendo 
como abre-alas a maquete de um 
navio e, logo em seguida, um 
grupo de seis ou sete adolescen
tes batia tambores e, mais atrás, 
no carro de som, mais dois 
ajudavam na animação, puxando 
palavras de ordem. 

Mais do que nunca, 
estavam de peito aberto, agora 
com um corpo muito maior, 
invadindo e parecendo ocupar 
toda a Rio Branco. Desta feita, 
olhando de cima os policiais 
que apenas observavam ou 
abriam caminho. Participar da 
passeata dava a eles uma 
sensação de superioridade, de 
volta por cima, até porque 
experimentavam, para além do 
poder cidadão, o gosto da 
união com mais de 5.000 
"meninos de rua"(!?), ou 
melhor, companheiros de luta. 

Ao chegar à Cinelândia, 
assistiram perplexos quanto 
aos papéis, policiais expulsa
rem meninos de rua. 

Quando, diante do 
prédio do BNDES, os 
metalúrgicos ameaçaram, 
invadir e quebrar tudo, grita
ram, dando força e deixando 
extrapolar os sentimentos 
contidos. 

Ao final, para festejar o 
poético ato político, juntaram
se aos companheiros de fábri
ca, foram tomar cerveja e, 
depois, rumaram para um 
bordel na Senador Danras, 
onde o tesão pelo ensaio de 
revolução da classe operária e a 
inserção no mundo do traba
lho foram comemorados com 
múltiplos orgasmos. 
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@O GRUPO- CONSTRUÇÃO 
E LIMITES. 

"O jogo, ( .. ) a metáfora, a 

utilização do espaço, a 

dramatização, a escultura das 
relações podem favorecer a observa

ção de transações ( .. )particular

mente significativas num contexto, 

como o lúdico que geralmente é bem 

aceito (..) e que não expõe (..) ao 

perigo de se sentirem julgado/~ 

Maurízio Andolfi · 

O processo de construção do 
grupo se deu a partir de atividades 
lúdicas que permearam o desenvol
vimento das fases básicas. 

0 1 - Inclusão 

Jogos de "quebra-gelo" e de 
espaçamento. Com objetivo de 
integrar, revelar a importância de 
levar o indivíduo a ocupar seu 
lugar no grupo e a perceber a 
responsabilidade deste último de 
não sufocar o indivíduo, promo
ver a socialização do espaço 
coletivo, estabelecendo vias de 
mão dupla. 

02 - Controle 

Jogos de equilíbrio de 
forças, com projeção verbal e 
gestual. Com o objetivo de fazer 
aflorar lideranças situacionais, 
pautadas na defesa do espaço 
individual e coletivo, explorando 
todo o potencial e as característi
cas peculiares a um grupo de 
adolescentes, observando desejos, 
limites, conforto, sustentação e 
capacidade de ousar, segundo 
sua experiência nos jogos da vida. 

03 - Afetividade 

Brincadeiras de infância, 
jogos de cegos. Estabelecendo 
uma atmosfera lúdica, propician
do descobertas, abertura, troca, 
confiança e contato físico. 

Obviamente que essas fases 
não foram estáticas, consideran
do o movimento do grupo e de 
cada indivíduo, com sua 
flutuação, altos e baixos, 
introspeção e extroversão. 

04 - limites 

A interferência de limites, 
enquanto um novo dado na 
vida de cada um e no novo 
espaço relacional, fez surgir 
uma série de questões de 
caráter mais íntimo, que se 
manifestavam, no grupo, por 
falas agressivas ou por silêncios 
repletos de expressões que 
causavam, uma tensão muito 
grande, fosse pela impotência 
na administração do conflito 
do outro, fosse pelo temor do 
julgamento, quando em situa
ções semelhantes a seus própri
os problemas, provocando 
soluções superficiais, agressivas 
ou risos incontroláveis que 
expunham o protagonista. 

Chegado ao limite da 
nossa possibilidade de traba
lhar com o grupo esta ativida
de, mesmo numa atmosfera 
lúdica, já que não se propunha 
ser um grupo terapêutico, e já 
dava sinais de S.O.S. para 
questões mais intrínsecas, com 
que não nos cabia trabalhar 
naquele momento, procurei dar 
um tom mais "light" aos 
encontros e passar para a fase 
final de nosso trabalho, pauta
da no caso-a-caso, construindo 
com cada um, o seu programa, 



a próxima meta, percebendo 
estratégias possíveis para que 
pudessem alcançar os objetivos 
a que se propunham. Pensamos 
juntos o que deles dependeria, 
enquanto esforço e responsabi
lidade, sem deixar de apontar 
circunstâncias ou fatos que 
independeriam de suas deci
sões . 

E vimos, do "CAIS da 
Ishibrás", onde aconteceu o 
projeto que se finalizava, em 
um novo horizonte a Vida, 
como o grande mar onde 
surgiriam novas embarcações 
enquanto novas oportunidades. 

A cada um deles caberia 
tomar o timão e conduzir o 
barco, enfrentando ventos 
fortes ou calmarias, carregando 
dentro de si mesmos a certeza 
que nos havia impulsionado 
nos seis meses de convivência 
que se fechavam: "Navegar é 
preciso" . 

"De Ulisses ela aprendera a 
ter coragem de ter fé - muita 
coragem, fé em quê? Na própria 
fé, que a fé pode ser um grande 
susto, pode significar cair no 
abismo, Lóri tinha medo de cair 
no abismo e segurava-se numa 
das mãos de Ulisses enquanto a 
outra mão de Ulisses empurrava
a para o abismo - em breve ela 
teria que soltar a mão menos 
forte do que a que a empurrava, 
e cair, a vida não é de se brincar 
porque em pleno dia se morre. 

A mais premente necessida
de de um ser humano era tornar
se um ser humano ". 

Clarice Lispector 

05- O GRUPO 

Nomes/Projeto de Origem 

1- Aflluvio Correa Neto/ 

Centro Marista de Acolhida 
2- Aléx Rosendo do 

Amaral/ Centro de Defesa/S. 
Dimas 

3- Angelo Pereira da Silva/ 
Centro Cultural Candelária 

4- Antonio Marcos C./ 
Pereira Criam da Penha 

5- Cristiano A. de Carvalho 
/No Mundo da Rua 

6- David de Jesus/ 
Acolhida São Martinho 

7- Edilson da Silva/ 
Andrade Projeto Aiacom 

8- Fabio Rodrigues Salles/ 
S. Martinho/Niterói 

9- Fabiano Freitas/Casa 
Irmão Sol 

10- Flavio Luci o de 
Arruda/Casa S. Miguel Arcanjo 

11- Geraldo Espírito Santo 
Junior/Casa Acolhida do Catete 

12- Gilmar Silva da Cruz/ 
Mov. Fé e Amor 

13- !valei Rosa Valadares/ 
Província Carmelitana 

14- Ivam Gonçalves Agara/ 
Comitê da Cidadânia/Niteroi 

15- José Carlos da Silva/ 
Casa da Paz 

16- Julio Cesar da Silva/ 
Projeto Se Essa Rua Fosse Minha 

17- Luiz Carlos Ferreira/ 
Comitê Rio Comprido 

18- Marcelo Miranda de 
Abreu/Casa da Carioca/Cebes/ 
Rio. 

19- Michaell Robert Ribeiro/ 
Beca. Bco. de Empregos II Vara 
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APOIO: 

Ação da Cidadania Contra a 
Fome e pela Vida 

Comissão de Fábrica da 
ISHIBRÁS 

Estaleiros ISHIBRÁS 

Fundação Roberto Marinho 

Fundo lnter Religioso 

Instituto C&A de 
Desenvolvimento Social 

Movimento SORRIO 

Movimento VIVA RIO 

Sindicato dos Metalúrgicos 

SINDUSCOM-RJ 

(( NOTAS 
~ / 
~ 

(1) Plantar no morro : ficar de vigia 

para o movimento do narcotráfico 

(2) J.. que eu já conhecia de outros 

projetas e a quem, durante o processo de 

inscri ção, tentara demover da idéia de ir 

para lshibrás por achar que o trabalho não 

t inha o perfil de suas buscas e que, até 

então, insistira em seu di reito de participar 

alegando, inclusive, que eu estava errado 

na minha avaliação, me olhou neste mo

mento, como se dissesse que alcançar aque

le objetivo, agora, tornava-se muito mais 

difícil e precisava da minha cumplicidade 

para sa ir, o quanto antes. 

(3) Durante o horário da manhã, nas 

duas horas destinadas à escolaridade, a re

visão de conteúdos foi feita a partir das au

las do TELECURSO 2000, cedidas pela Fun

dação Roberto Marinho. 

(4) Expressão usada pelo antropólo

go Rubem César Fernandes. 

(5) O liver Twist é a historia de um 

órfão que foge do orfanato por maus tratos 

e sai em busca de aventuras e de sua iden

tidade. 

(6) "Priss" - Ato de roubar ca rteiras 

(na rua). A palavra é corruptela do Inglês 

"Piease". 

(7) A lista de medos sugeridos fo i 

extraída do livro "Cidadão de Papel", de 

Gilberto Dimenstein . 



TRABALHO DO ADOLESCENTE 
CIDADANIA 

"de madrugada ele, menino 

vem pra fora, tentando encontrar 
um pouco pra viver 

até crescer e a vida melhorar" 

(Meninos das Laranjas - Theo 
Barros e Geraldo Vandré) 

O Capítulo V do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) trata do Direito à 
profissionalização e à Proteção 
integral no trabalho. A Forma 
genérica e reportativa a outras 
legislações, como o ECA trata, 
em apenas 7 artigos, este tema, 
produz uma série de inquieta
ções e interpretações, muitas 
vezes antagónicas. 

Uma das principais questões 
levantadas é a de até que ponto o 
incentivo à profissionalização de 
um adolescente ou de uma 
criança, na condição de aprendiz, 
é uma ação de garantia de sua 
cidadania? Ou seja, de que forma 
se pode implementar progra
mas e projetas na área de 
profissionalização, sem ferir os 
demais direitos prescritos no ECA? 

Num olhar bastante rápido 
sobre algumas abordagens do 
tema e de algumas experiências 
de profissionalização de adoles
centes, podemos perceber 
algumas tendências. 

Numa abordagem, que 
julgo simplista, que entende 
que, na medida em que o 
mundo do trabalho pode afastar 
os adolescentes de seus outros 
direitos fundamentais, por ser 
um mundo voraz, é competitiva 
e até mesmo escludente, ele é 
um dificultador de garantia dos 

Amarildo Baltazar Gomes <l> 

demais direitos. 
Nesta lógica, o trabalho do 

adolescente é visto como antagó
nico aos seus direitos à cidadania. 

Uma outta abordagem, com 
um viés conservador e messiânico, 
aponta a inserção do adolescente no 
mercado de trabalho e, por 
consequência, sua profissionalização, 
como algo extremamente funda
mental para sua vida. 

Este segundo pensamento 
se pauta na necessidade de 
afastar o adolescente dos "peri
gos" que a sociedade oferece ou 
até corrigir o rumo daqueles que 
já se envolveram com os tais 
"perigos". Aqui, o trabalho é 
compreendido como regenerador 
do indivíduo. 

Estas duas visões sobre o 
trabalho do adolescente têm 
limites que precisam ser supera
dos. O desafio que o ECA nos 
coloca é o de elaborar e 
implementar políticas públicas, 
na área do trabalho do adolescen
te, que articulem e fortaleçam o 
binómio TRABALHO e CIDA
DANIA. 

A elaboração de ações neste 
sentido se faz urgente, pois 
dados do IBGE de 1997 
demostram que, cada vez mais, 
adole~centes ingressam no 
mercado de trabalho e, na 
maioria das vezes, em condições 
bastante precárias. Este números 
demostram que 59% das crian
ças e adolescentes entre 1 O e 17 
anos já estão inseridos no 
mercado de trabalho, destes, um 
pouco mais de 23% não estudam. 

Com certeza nos três anos 
que nos separam dos dados do 
IBGE, muitas ações foram 
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desenvolvidas por órgãos públi
cos e OGN, no sentido de 
garantir a profissionalização dos 
adolescentes, sem perder a 

· perspectiva de contribuir para a 
garantia de outros direitos 
fundamentais. 

Muitas destas experiências, 
inclusive as desenvolvidas pela 
Central de Oportunidades, e que 
foi objeto da pesquisa de avaliação 
aqui apresentada, são construídas 
ou apontam aspectos fundamen
tais de uma proposta de 
capacitação profissional de adoles
centes que fortalece o binómio 
TRABALHO-CIDADANIA. 

Gostaria de destacar alguns 
destes aspectos, que julgo funda
mentais estarem presentes em 
qualquer projeto de 
profissionalização de adolescentes. 

·Estes projetas devem 
funcionar como um reforço na 
relação do adolescente com a 
escola, não podem impedir e/ ou 
dificultar o acesso à escola formal. 

· Devem ser incluídos, no 
conteúdo do processo de 
capacitação, não apenas noções 
de deveres dos trabalhadores 
mas, principalmente, de seus 
direitos, de sua forma de organi
zação e de reivindicação. O 
chamado "Mundo do Trabalho" 
tem que ser apresentado a estes 
adolescentes, em toda sua 
complexidade e diversidade. 

·As ações desenvolvidas 
junto a estes adolescentes devem 
favorecer, estimular e promover o 
acesso a bens e serviços culturais 
e de lazer. Devem fazer parte das 
atividades propostas de visitas a 
museus, exposições, cinemas, 
teatros, feiras, jogos e torneiros 
esportivos, festivais de musica, 
bailes, rodas de samba, etc. 

· Se faz necessário explorar, 
ao máximo, o desenvolvimento 
da capacidade criadora destes 
adolescentes. As atividades 
propostas devem mexer com sua 
imaginação, com sua capacidade 

de criar e de inventar. O desen
volvimento de habilidades 
manuais tem que estar direta
mente relacionado ao mundo da 
criação. Nesta perspectiva, 
atividades de mera reprodução 
de modelos ou de esquemas de 
produção devem ser evitadas. 

· Vivemos num mundo cada 
vez mais exigente e veloz, onde o 
avanço tecnológico, a linguagem 
digital, o universo virtual e visual 
têm grande importância, na 
organização da economia, das 
relações sociais e, por conseguinte, 
no mundo do trabalho. As 
experiências de profissionalização 
de adolescente devem aproximar 
estes meninos e meninas deste 
novo mundo; o mundo da 
máquina, do computador, da 
Internet, da multimídia. Não cabe 
mais o curso de datilografia ou a 
padaria de fundo de quintal, 
principalmente se estamos falando 
de grandes centros urbanos. É 
fundamental se criarem estratégias 
que garantam o acesso destes 
adolescentes à tecnologia de 
ponta, de forma mais geral e, 
principalmente, às áreas de 
trabalhos em que nos propomos a 
capacitá-los. 

· Por fim, destaco a necessi
dade de se pensar em atividades 
profissionais que vão além dos 
tradicionais cursos de corte e 
costura, manicure e mecânico de 
automóvel. E preciso estar atento 
ao mercado de trabalho (Meta
lurgia naval, telemarketing, 
hotelaria, baby sitter, guia de 
turismo) e se pensar em ativida
des profissionais que lidem com 
atividades criadoras e culturais, 
tais como Restaurador, 
Iluminador, Dj, Cavalariça, 
Cabeleireiro afro, Jardineiro, 
Câmera man, Fotógrafo, Cenó
grafo etc. 

Tenho certeza de que a 
observação de todos estes princí
pios, num programa de 
profissionalização de adolescen-



tes, é wna tarefa complexa, 
principalmente por estarmos 
falando de jovens pobres e com 
alguma defasagem de escolaridade, 
aspecto com os quais a maioria dos 
cursos de profissionalização não 
sabem lidar. O desafio, que temos 
de nos colocar, é o de construir 
metodologias de ensino que 
permitam a wn menino com 
püuca escolaridade, ter acesso a 
todas as questões do mundo 
moderno. Só assim estaremos 
contribuindo para fortalecer seus 
vínculos com a escola e garantindo 
seu sucesso no mundo do trabalho. 

E por que wna pesquisa de 
avaliação de programa de 
Profissionalização financiada pelo 
Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente? Por que 
da Central de Oportunidades? 

Na elaboração de políticas 
publicas de atendimento à 
criança e ao adolescente, tarefa 
conferida pelo ECA aos Conse
lhos de Direitos, é fundamental 
que estes tenham parâmetros, 
indicadores e diretrizes. 

Ao aprovarmos e ao financi
armos o Projeto de pesquisa, 
apresentado pela Central de 
Oportunidades, buscamos obter 
indicadores de uma experiência 
bem sucedida de uma instituição 
que compactua dos princípios 
aqui descritos, ou seja, uma 
proposta de pesquisa de uma 
experiência de profissionalização 
de adolescente, onde identificá
vamos a preocupação com o 
desenvolvimento do binômio 
TRABALHO-CIDADANIA. 

Os dados obtidos neste 
trabalho servirão de material de 
análise para o Conselho de 
Direito da Cidade do Rio de 
Janeiro, e deve servir de 
referencial de reflexão das 
instituições que atuam na área 
de capacitação de adolescentes. 

Não ousarei, em função do 
tempo e do objetivo deste texto, 
tecer grandes comentários sobre 

os resultados da pesquisa, apenas 
não poderia deixar os dados 
ligados à escolaridade dos 
adolescentes, onde predomina o 
primeiro grau incompleto, mas 
que não se constituiu numa 
barreira, para desenvolver 
projetos de capacitação bastante 
criativos. Outro aspecto relevan
te, está na fala dos adolescentes, 
onde destacam, como uma das 
maiores contribuições dos 
cursos, aspectos ligados ao 
relacionamento pessoal e social. 

Por fim, gostaria de mani
festar a minha satisfação, hoje na 
qualidade de Vice Presidente do 
CM DCA do Rio de Janeiro, de 
ter feito parte do colegiado que 
acreditou na proposta de pesqui
sa apresentada pela Central de 
Oportunidades, e que não se 
furtou ao dever de utilizar 
recursos doados ao Fundo da 
Criança, para uma atividade de 
pesquisa avaliativa. Os resultados 
e a seriedade com que este 
trabalho foi realizado, principal
mente na utilização dos recursos 
a ele destinados, prova que 
estávamos certos. A Cidade do 
Rio de Janeiro, pra sempre 
Maravilhosa, ganha, com a 
realização desta pesquisa, mais 
um importante instrumento de 
referência, para a elaboração de 
políticas públicas voltadas para 
atender Ao Direito à 
Profissionalização e à Proteção 
no Trabalho. 

(1) Am a rild o Ba ltaza r Go mes é 

Pedagogo, Assessor Especial da Secreta ri a 

Municipal de Desenvolvimento Social, da 

Cidade do Rio de jane iro e Vice-Presiden

te do Conselho Municipal dos Dire itos da 

Criança e do Adolescente. 
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CENTRAL' DE OPORTUNIDADES 

Conselho Municipal 'elos Direitos da, Criança e do Adolescente 

INSTITUTO DE ESTUD OS DA RELIGIÃO 

Ladeira da Glória, 98 - Glória 
22211-120 - Rio de janeiro- RJ 

Te!. O(xx)21 556 5004 
e-mail: iser@ax.apc.org 
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