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RESUMO 

A Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba (CAPEJO) foi criada pelo interventor Manoel Ribas 

e por sua esposa, Anita Ribas, em 1943. A partir da moralização pelo trabalho, se destinava a 

prestar assistência material, moral e educacional a meninos que exerciam a função de 

vendedores de jornais. A presente pesquisa buscou compreender a assistência à criança 

considerada “abandonada” no Paraná, a partir do estudo da Casa do Pequeno Jornaleiro entre 

1960 e 1978. Os documentos utilizados foram os seguintes: 98 prontuários inéditos de meninos 

institucionalizados entre os anos de 1960 e 1978, relatórios institucionais expedidos para o 

Ministério de Justiça e Negócios Interiores, legislação federal e estadual e uma seleção de 

reportagens de jornais paranaenses que fazem menção à instituição e aos pequenos jornaleiros 

– documentos que atualmente se encontram aos cuidados do Arquivo Municipal de Curitiba, 

Casa da Memória de Curitiba e Biblioteca Pública do Paraná. Tais fontes foram 

problematizadas à luz da História da Infância e Juventude e da História do Tempo Presente. 

Esse estudo foi dividido em três capítulos: o primeiro se dedica a abordar a origem de cada 

interno, configuração da família e motivos de internação, investigando a categorização e 

triagem do menino quando da sua admissão na instituição; no segundo, são discutidas as 

práticas institucionais, a regulação das atividades, o trabalho de jornaleiro e o dia-a-dia dos 

garotos; e, no último, se aborda o fim do vínculo entre menino e instituição através dos 

desligamentos pela maioridade, retorno a família, fuga ou transferência, investigando assim os 

vestígios que possibilitem perceber o protagonismo desses meninos em suas ações e trajetórias. 

Palavras-chave: História da Infância e Juventude; História do Tempo Presente; Casa do 

Pequeno Jornaleiro; História do Paraná; Protagonismo; Instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMÉN 

La Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba (CAPEJO) fue creada por el interventor Manoel 

Ribas y su esposa, Anita Ribas, en 1943. A partir de la moralización por el trabajo, se destinaba 

a prestar asistencia material, moral y educativa a niños que ejercían la función de vendedores 

de periódicos. La presente investigación buscó comprender la asistencia al niño considerada 

"abandonada" en el Paraná, a partir del estudio de la Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba 

entre 1960 y 1978. Los documentos utilizados fueron los siguientes: 98 prontuarios inéditos de 

niños institucionalizados entre los años 1960 y 1978, informes institucionales expedidos al 

Ministerio de Justicia y Negocios Interiores, legislación federal y estadual y una selección de 

reportajes de periódicos paranaenses que hacen mención a la institución ya los pequeños 

jornaleros - documentos que actualmente se encuentran a los cuidados del Archivo Municipal 

de Curitiba, Memoria de Curitiba y Biblioteca Pública de Paraná. Tales fuentes fueron 

problematizadas a la luz de la Historia de la Infancia y la Juventud y de la Historia del Tiempo 

Presente. Este estudio se dividió en tres capítulos: el primero se dedica a abordar el origen de 

cada interno, la configuración de la familia y los motivos de internación, investigando la 

categorización y selección del niño en el momento de su admisión en la institución; en el 

segundo, se discuten las prácticas institucionales, la regulación de las actividades, el trabajo de 

jornalero y el día a día de los niños; y, en el último, se aborda el fin del vínculo entre el niño y 

la institución por medio de los desligamientos por la mayoridad, retorno a la familia, fuga o 

transferencia, investigando así los vestigios que posibiliten percibir el protagonismo de esos 

niños en sus acciones y trayectorias. 

Palabras-clave: Historia de la Infancia y la Juventud; Historia del Tiempo Presente; História do 

Paraná, Casa do Pequeno Jornaleiro; Protagonismo; Instituciones. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pequenos meninos fardados vendendo jornais em meio a geada característica dos meses 

de invernos de Curitiba. Foi assim meu primeiro contato com os protagonistas cujas histórias 

foram costuradas à trama dessa dissertação. Também era inverno nesta mesma cidade quando 

a fotografia desses meninos me chegou às mãos. Ainda era graduanda, nos idos de 2013, e 

cursava uma disciplina que propunha o apoio técnico na execução de uma exposição.1 Foi 

separando as fotos que seriam expostas, que os vi. Uniformizados, pasta ao lado do corpo, 

jornais nas mãos. 

Perguntas, curiosidade, procura nas bibliotecas, buscas na internet... poucas respostas. 

E no acervo da própria universidade da qual era aluna,2 uma dissertação que me contava melhor 

quem eram e onde viviam esses meninos: a Casa do Pequeno Jornaleiro era a instituição que os 

acolhia, fornecia-lhes apoio material e tinha por objetivo “amparar, educar e encaminhar os 

menores vendedores de jornais, prestando-lhes assistência material, moral e intelectual.”3  

Idealizada pela esposa do interventor Manoel Ribas,4 Dona Anita Ribas, a Casa do 

Pequeno Jornaleiro de Curitiba (CAPEJO) foi criada durante o Estado Novo no ano de 1943. A 

partir da moralização pelo trabalho, uma estratégia pedagógica no combate ao que se chamava 

à época de “delinquência infantojuvenil”; através da religião, educação, saúde e disciplina, a 

instituição pretendia administrar meninos5 que já exerciam a função de vendedores de jornais. 

Como parte desse processo, cada menino recebia uma parte da venda dos periódicos sendo que 

                                                             
1 A exposição “Anos 50: Identidades”, teve curadoria da Jornalista e Historiadora Prof. Dra. Ana Lúcia Rocha 

Barbalho da Cruz, do Prof. Dr. Magnus Roberto de Mello Pereira e de Lai Bottman Pereira, e esteve em cartaz na 

Casa Romário Martins entre março e junho de 2013. Contou com o apoio técnico de Francielly Giachini Barbosa, 

Nicolle Taner de Lima, Paulo Eduardo Burda, Tatiane Bissoli, Petra Laus Henning, Sara Vitória Silva Monteiro, 

Luiz de Jesus Eggues. Pode-se conferir alguns resultados da exposição em: anos50identidades.blogspot.com.br  
2 Minha graduação foi cursada no departamento de História da Universidade Federal do Paraná. 
3 Extrato dos Estatutos da Casa do Pequeno Jornaleiro, 21 de setembro de 1942. Disponível em: Casa da Memória 

de Curitiba. 
4 Manoel Ribas foi indicado por Getúlio Vargas para assumir a posição de interventor. Permaneceu de 1932 a 1945 

à frente do governo paranaense, ora como interventor de 1932 a 1934, ora como governador de 1935 a 1937, e 
outra vez como interventor de 1937 a 1945. Os interventores federais foram nomeados pelo presidente da 

República para substituir os antigos presidentes estaduais eleitos, que foram depostos pela chamada “Revolução 

de 30”. Em 1931, com exceção de Pernambuco e Bahia, todos os estados do Norte e do Nordeste tinham um 

interventores no governo. Manoel Ribas foi indicado em 1932, quando o antigo interventor General Mário 

Tourinho renunciou ao cargo. 

Referências: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/PaisDosTenentes 

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=50 acesso em 28.06.2017 
5 A Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba só abrigava crianças do sexo masculino. A documentação se refere a 

eles como “menores”. Optei por utilizar os termos meninos e garotos quando me referir a eles, e somente “menor” 

quanto estiver citando, direta ou indiretamente, às fontes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=50
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esse valor era destinado para uma conta-poupança na Caixa Econômica Federal. Quando os 

garotos atingiam a maioridade, ou seja, 18 anos, podiam usufruir desse valor. 

Os dois únicos estudos acerca da instituição eram de autoria de Welson Luís Pereira 

(2005; 2009). Sua monografia de conclusão de graduação em História na Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), discute a política de inserção social da Casa do Pequeno Jornaleiro  a partir 

dos relatórios anuais que a instituição redigia para o Ministério de Justiça e Negócios Interiores, 

utilizando como recorte temporal os anos entre 1953 e 1962 (PEREIRA, 2005). Já sua 

dissertação de mestrado, defendida também na UFPR, analisa a política assistencial do Estado 

do Paraná para meninos considerados abandonados a partir do estudo de caso da referida 

instituição, tomando como fontes recortes de jornais acerca da CAPEJO e os relatórios anuais 

produzidos entre os anos de 1943 e 1962, mas agora analisando as cadernetas de poupança de 

cada menino: através dos rendimentos de cada jornaleiro, estimou por quanto tempo ficaram 

internos, aferiu quais deles vendiam bem, quanto cada poupança rendia e quem conseguiu 

realizar a retirada de suas economias ao ter seus dezoito anos completos (PEREIRA, 2009). 

Uma instituição que atendeu várias centenas de meninos, durante mais de sessenta anos 

e apenas dois trabalhos acadêmicos, duas ou três referências em matérias jornalísticas... muitos 

silêncios para muitas perguntas. O escritor moçambicano Mia Couto, certa vez, afirmou que a 

saudade é como ferrugem: “raspa-se e por baixo, onde acreditávamos limpar, estamos 

semeando nova ferrugem” (2003, p. 197) ... Assim também pode se definir a “sede” do/a 

pesquisador/a quando vê diante de si o que lhe desperta a paixão por conhecer. A cada nova 

informação, a cada nova lacuna, a ansiedade da pesquisa é alimentada mais e mais. 

Entrando em contato em 2013 com o Arquivo Público do Paraná, com a Biblioteca 

Pública do Estado e com a Casa da Memória de Curitiba fui informada de que o Arquivo 

Municipal de Curitiba há poucos meses acabara de receber caixas e caixas de arquivos e 

documentos sobre a Casa do Pequeno Jornaleiro. Devido às alternâncias de órgãos responsáveis 

pela CAPEJO (primeiro, a instituição foi filantrópica, depois, sua gestão ficou a cargo do 

governo do Estado do Paraná, e por fim, passou para a competência municipal), os documentos 

estavam há tempos também alternando de instituição de guarda. 

Desde 2012 salvaguardadas no Arquivo Municipal de Curitiba, se encontram 33 caixas 

de cadastro dos meninos, totalizando 2.401 cadastros da Casa do Pequeno Jornaleiro, 

produzidos entre 1963 e 2002. As documentações estão organizadas em caixas-arquivo, 

separadas em relatórios oficiais da CAPEJO, registros de poupança e materiais de imprensa, 
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algumas fotos já digitalizadas e as documentações sobre os internos.  Dentro dessas últimas, 

separadas em ordem alfabética, estão pastas em papel pardo.  

Quando iniciei o levantamento de fontes documentais em 2015, deparei-me logo com 

uma dificuldade de pesquisa: não poderia fotografar os prontuários, pois danificava o material, 

tampouco fotocopiá-los ou digitalizá-los, visto ser uma normativa do Arquivo Municipal de 

Curitiba quando se tratava de documentos produzidos sobre crianças. A alternativa então foi 

transcrever cada prontuário, definindo um recorte temporal menos abrangente. Esta pesquisa 

conta, portanto, com inéditos 98 prontuários transcritos de meninos institucionalizados 

entre os anos de 1960 e 1978, compreendidos como vestígios, fragmentos de vida cujo fio 

condutor é ação do Estado e que possibilitam contar histórias - histórias de quem, em algum 

momento de sua infância e juventude, “esbarrou” com a instituição. 

A definição do recorte temporal se deu devido a um conjunto de fatores.   Encontrou-se 

fontes documentais produzidas a partir do ano de 1962 sobre os internos na instituição.  Todavia 

alguns meninos tinham sido abrigados em um período um pouco anterior; optou-se então pelo 

início do recorte temporal do estudo o ano de 1960. Já o final do recorte temporal em 1978 se 

deu pelo fato de que no ano seguinte foi outorgado no período da Ditadura Militar um novo 

Código de Menores no Brasil. Preferiu-se então situar a investigação somente durante a 

vigência do Código de Menores de 1927. 

O processo de identificar e categorizar ocupa posição fundamental nos procedimentos 

organizacionais de diversas instituições. São laudos, registros médicos, psiquiátricos, registros 

sobre nascimento, filiação, etc. Facetas do poder disciplinar que se inicia com o controle do 

corpo (FOUCAULT, 2009, p. 80); um registro inicial que se assemelha a uma triagem, realizada 

em boa parte das instituições - de saúde, prisionais e até mesmo escolares – e guardadas em 

pequenos arquivos. Cada nova informação, cada novo boletim, alteração de endereço, exames, 

receitas médicas, são anexadas a estas pastas individuais. 

Nas pastas de cada “pequeno jornaleiro” há muito da vida institucional do menino: 

pequenas fichas de cor amarela, de 22x15cm, em papel-cartão, onde eram inseridas as 

informações mais básicas (mas não pouco complexas) desde o momento de entrada até o de 

desligamento, certidões de nascimento, fotografias 3x4, trocas de ofício entre a instituição e o 

Juizado de Menores,6 diplomas de datilografia ou educação no trânsito, bilhetes dos familiares 

                                                             
6 O Juizado Privativo de Menores Abandonados e Delinquentes foi criado primeiramente na cidade do Rio de 

Janeiro, em 1923 (AREND, 2015, p. 171). No Paraná foi criado em 1925 e sediado em Curitiba, tendo como 

primeiro Juiz Francisco Cunha Pereira que exerceu tal cargo durante 23 anos, prestando assistência a todo o estado 
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ou transcrições da entrevista com a/o responsável realizada pelo Serviço Social. Cada 

papelzinho, que na falta de declaração oficial tornava-se documento, era anexo à documentação 

do menino, encorpando então um pequeno dossiê da vida institucional de cada garoto: os 

prontuários. 

Essa gama de documentos tem ganhado espaço no Brasil principalmente através das 

contribuições dos estudos acerca da História Social da Medicina e da História da Psiquiatria.7 

Além de inserir novos/as sujeitos aos cuidados do/a historiador/a, tem discutido questões 

relativas às metodologias de análise e cruzamento de dados, que forneceram importantes 

subsídios à interpretação das fontes documentais aqui investigadas. Como afirma a historiadora 

Viviane Trindade Borges, “(...) o que outrora foi preenchido e guardado apenas para cumprir 

exigências legais e ordinárias, desvela ao pesquisador a tessitura de um cotidiano de difícil 

acesso, possibilitando compreender práticas sociais pouco exploradas” (BORGES, 2014, p. 03). 

Parte do processo corriqueiro de uma instituição que, a partir de outro olhar, adquire outros 

sentidos. 

No contexto institucional em que estavam inseridos os meninos da Casa do Pequeno 

Jornaleiro, pequenas fichas amarelas ocupavam esse lugar de registro – são estas agora as fontes 

principais dessa dissertação. Seus campos indicavam o preencher do nome, idade de entrada, 

número do interno, dados sobre órgão que sugeriu a internação, bem como a transferência, 

características físicas, data e local do nascimento, informações sobre os pais e responsáveis, 

uma fotografia 3x4cm e a relação de documentos que o prontuário anexava.8 São “(...) fontes 

carregadas de vestígios que desnudam comportamentos, normas internas, relações de convívio, 

poder, formas de tratamento e sobretudo o cotidiano institucional” (BORGES, 2014, p. 03). 

                                                             
(SILVA, 2015, p. 1). As atribuições dos Juízes de Menores estavam expressas no Código de Menores de 1927, no 

capítulo I intitulado “Do Juizo Privativo de Menores Abandonados e Delinquentes”, algumas delas seriam:  

“processar e julgar o abandono de menores de 18 annos, nos termos deste Codigo e os crimes ou contravenções 

por elles perpetrados” (Art. 147, I), “inquirir e examinar o estado physico, mental e moral dos menores, que 

comparecerem a juizo, e, ao mesmo tempo, a situação social, moral e economica dos paes, tutores e responsaveis 

por sua guarda (Art. 147, II),  fiscalizar o trabalho dos menores” (Art. 147, XI), “fiscalizar os estabeleccimentos 
de preservação e de reforma, e quaesquer outros em que se achem menores sob sua jurisdição, tomando as 

providencias que lhe parecerem necessárias” (Art. 147, XII). 
7 Entre eles, destaco: FOUCAULT, Michel. História da Loucura. São Paulo: Editoria Perspectiva, 2000; 

PORTER, Roy. Uma história social da loucura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990; LIMA, Renato Sergio 

de et al. Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014; BERTOLLI FILHO, Claudio. Prontuários 

médicos: fonte para o estudo da história social da medicina e da enfermidade. História, Ciências, Saúde-

Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 3, n.1, p. 173-180, 1996; KUMMER, Lizete. Laudos periciais como fonte para o 

estudo da história da psiquiatria: a atuação do Manicômio Judiciário do Rio Grande do Sul (1925-1941). Anais do 

XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011. 
8 Anexo 1 
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Além da riqueza e potencialidade desses vestígios, é importante salientar seus limites 

enquanto fonte para a pesquisa histórica. Inicialmente, se pode indicar a variação da 

composição do dossiê individual de cada garoto. Apesar de haver um modelo de registro, o 

restante dos documentos anexos aos prontuários não seguia um padrão. A despeito do tempo 

de permanência de cada menino na CAPEJO, as pastas contém mais ou menos anexos. Mesmo 

as fichas amarelas possuem lacunas diversas. Porém, a ausência de informação também é um 

dado a ser analisado (KUMMER, 2011, p. 4). 

Particularmente institucionais, “(...) seu preenchimento está direcionado pelos itens 

solicitados pela constituição do próprio documento, assim como pelo olhar de quem preenche” 

(VIANA, 2015, p. 29). São “vestígios brutos de vidas que não pediam para ser contadas dessa 

maneira” (FARGE, 2009, p. 13). Não contém a verdade definitiva e são questionáveis a todo 

tempo, porque nele se encontra a expressão de quem o produziu (BASTOS, GUIMARÃES, 

BRAGA, 2015, p. 4). Apesar dessa visão de instituição, essas fontes permitem um amplo 

espectro de interpretações, e ao voltar meus olhos a elas, procuro resquícios não só da prática 

institucional, mas também fragmentos de sociabilidades e subjetividades possíveis.  

Isto posto, as fontes documentais dessa investigação histórica são as seguintes: 98 

prontuários individuais de meninos internos na Casa do Pequeno Jornaleiro entre os anos de 

1960 e 1978, que contém a trajetória institucional de cada garoto; os relatórios anuais que a 

instituição enviava para o Ministério de Justiça e Negócios Interiores, entre os anos de 1960 e 

1962, que são pequenas brochuras, de 60 a 100 páginas, em que são descritas as atividades 

realizadas durante o ano, a relação de jornaleiros e ex-jornaleiros, e suas respectivas 

importâncias na Caixa Econômica Federal e listagem de funcionários por departamento; o 

Decreto nº 17.943-A de 12 de Outubro de 1927, conhecido como Código de Menores de 1927 

ou Código Mello Matos, visto que alguns capítulos da referida lei que dispõem sobre o trabalho 

de menores de 18 anos e do que se considera abandono, são de suma importância já que se pode 

compreender os meninos da Casa do Pequeno Jornaleiro pertencentes a essas duas categorias; a Lei 

n º 4.513, de 1º de dezembro de 1964, que cria a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, 

a FUNABEM, instituição que foi pensada para centralizar as políticas assistenciais visando a 

difusão dos ideias do regime militar e legitimá-lo frente à população por estar combatendo o 

“problema dos ‘menores’”; e algumas reportagens de jornais paranaenses que mencionam os 

“pequenos jornaleiros” ou a instituição em seu texto, pertencentes ao acervo da Biblioteca 

Pública do Paraná, Casa da Memória de Curitiba e Arquivo Municipal de Curitiba.  
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Nesse trabalho, portanto, as questões envolvem o tema de estudo que são as relações 

sociais traçadas entre o menino, sua família e o lugar que o institucionalizou. Os objetivos desta 

investigação são os seguintes:  compreender quais eram as características da assistência à 

criança considerada “abandonada” no Paraná tendo em vista a Casa do Pequeno Jornaleiro 

(categorização, seleção, origem e características dos garotos admitidos na referida instituição); 

conhecer como era a organização e administração desta instituição; e como era o dia-a-dia dos 

internos no abrigo.  

Apesar de ser uma visão institucional acerca da origem, família e características físicas, 

a documentação permite não só desvelar questões sobre uma instituição pouco estudada e 

conhecida como a Casa do Pequeno Jornaleiro, sobre meios de categorizar e normatizar 

meninos através da disciplina, mas também sobre as infâncias dos grupos populares de Curitiba, 

que estiveram durante tanto tempo às margens da sociedade, bem como da História.  

No decurso da historiografia, as crianças ficaram à margem da História dos adultos, 

sendo a disciplina uma das últimas das Ciências Humanas e Sociais a voltar seu olhar ao 

universo infanto-juvenil (SCHREINER, PEREIRA, AREND, 2009, p. 14). O advento da Nova 

História e da História Social, nos anos 1960, despertou a historiografia para atentar a sujeitos 

até então esquecidos e marginalizados da História (SOSENSKI, 2015); dentre esses sujeitos 

estão as mulheres, as chamadas “minorias” e as crianças. 

A historiografia que hoje compreende as crianças como sujeitos históricos e a infância 

como objeto de estudo teve inegável contribuição dos escritos de Philippe Ariès. Segundo o 

autor, a infância seria um produto da modernidade: o “sentimento” de infância teria origem a 

partir do século XVII.  Para o autor: 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da 

infância não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem 

negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não 

significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da 
particularidade infantil essa particularidade que distingue essencialmente a 

criança do adulto, mesmo jovem. (2011, p. 99) 

Os subsídios teóricos de Ariès ao campo da História das Mentalidades9 e da História da 

Infância e Juventude são incontestáveis: o autor introduz um novo personagem no campo 

histórico, a criança, e percebe a infância como um conjunto de discursos, ou seja, como uma 

                                                             
9 “Trata-se de um estudo das atitudes e comportamentos coletivos, objetos até então desprezados pela história 

social, através de uma quantificação num espaço de tempo mais amplo, na longa duração”. (NICOLAZZI, 2000, 

p. 53). 
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construção histórica. Apesar de suas contribuições, são várias as críticas tecidas ao seu trabalho 

pioneiro, “História Social da Infância e da Família” (ARIÈS, 1981). 

A educadora Leni Vieira Dornelles (2005) sistematiza algumas das críticas realizadas 

ao autor francês, selecionadas pelo próprio Ariès (1981) em seu prefácio à edição francesa de 

“Le enfant et l’a vie familiale sous l’Ancien Régime”. Flandris e Davis (apud Ariès, 1981) são 

dois desses autores; o primeiro sugere que Ariès procurou uma origem absoluta, um marco zero 

da infância, e o segundo, que o autor ignorou o conceito de juventude e ritos de passagens nas 

comunidades rurais e urbanas das sociedades denominadas tradicionais. O próprio Ariès afirma, 

segundo Dornelles (2005), que teria se equivocado em buscar um ponto zero em relação a 

emergência da infância. A autora também salienta os estudos de Moisés Kuhlman Junior (1998) 

que demarcam a existência de um sentimento de infância anterior ao século XVII, o marco 

temporal utilizado por Ariès (2005, pp. 26-27). 

O historiador Hugh Cunningham (1998) realiza uma crítica ao autor francês 

principalmente pelo que interpreta ser uma universalização dessa criança aos moldes europeus, 

como se não houvesse o sentimento de infância em outras culturas e lugares; cita, para isso, 

diferentes autores que demonstram que uma ideia e sentimentos de infância existiram em outras 

regiões do mundo em períodos muito anteriores ao selecionado por Ariés.10 

Na mesma direção, o historiador Jacques Gélis afirma: 

O interesse ou a indiferença com relação à criança não são realmente a 

característica desse ou daquele período da história. As duas atitudes coexistem 

no seio de uma sociedade, uma prevalecendo sobre a outra em determinado 

momento por motivos culturais e sociais que nem sempre é fácil distinguir 

(1991, p. 328). 

Segundo as historiadoras Elena Jackson Albarrán e Susana Sosenski, há algumas 

décadas a historiografia latino-americana começou a se preocupar por estudar a vida das 

crianças no passado (2012, p. 07). As autoras afirmam que a historiografia latino-americana 

acerca da infância é ampla e está em construção, enfatizando a questão da necessidade de se 

salientar as especificidades regionais dentro do continente, até mesmo para se pontuar suas 

                                                             
10 Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages (1990); James A. Schultz, The Knowledge of Childhood in 

the German Middle Ages, 1100-1350 (1995); Anne Behnke Kinney, Chinese Views of Childhood (1995); Karin 

Calvert, Children in the House: The Material Culture of Early Childhood, 1600-1900 (1992); Miriam Formanek-

Brunel, Made to Play House: Dolls and the Commercialization of American Girlhood, 1830-1930 (1993); Gary 

Cross, Kids' Stuff: Toys and the Changing World of American Childhood (1997); Anna Davin, Growing Up Poor. 

Home, School and Street in London 1870-1914 (1996); Eugenio Sonnino "Between the Home and the Hospice: 

The Plight and Fate of Girl Orphans in Seventeenth- and Eighteenth-Century Rome. 
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singularidades em comparação às infâncias europeias. Por exemplo, Alejandro Diaz Barriga 

Cuevas (2012) apresenta o argumento de que a infância é uma construção própria da 

modernidade, a partir da ideia de que na sociedade mexicana do início do século XVI as crianças 

ocuparam um lugar especial. Para as historiadoras mencionadas, não existiu somente um 

modelo de infância em cada tempo: a infância (niñez) se expressou em múltiplas vertentes, em 

diferentes tempos (ALBARRÁN, SOSENSKI, 2012, p. 09). 

No Brasil, a produção do conhecimento histórico sobre a infância e a juventude também 

se relaciona com a emergência da História Social e Cultural, com ênfase nas temáticas 

relacionadas à História Social da Família, da História das Mulheres e das Relações de Gênero 

(AREND, 2015, p. 28).  A partir da década de 1980, houve um intenso debate acerca do 

chamado “problema do menor”. Para a historiadora Silvia Maria Fávero Arend, um marco na 

historiografia brasileira sobre a infância foi o lançamento da coletânea “História da Criança no 

Brasil”, organizada por Mary del Priore em 1998 (2015, p. 8). A partir de então, se ampliou o 

campo de debates, bem como as fontes documentais utilizadas para se historicizar as infâncias 

brasileiras.  

Os estudos sobre a infância são interdisciplinares, visto que não só a História se 

debruçou sobre estas inquietações, como também os/as pesquisadores/as das áreas do Direito, 

Educação, Serviço Social, Psicologia, Antropologia Social e Sociologia. As duas últimas têm 

contribuído sobremaneira para a historiografia da infância, para se repensar principalmente o 

conceito e a pluralidade da infância e sua agência. Pluralidade porque as representações da 

infância não são homogêneas, únicas, nem possui um sentido linear (SOSENSKI, 

ALBARRÁN, p. 10-12).  

“Um desenvolvimento biológico semelhante não significa passar por experiências 

tracejadas por uma mesma perspectiva de infância”, afirmam os pesquisadores Antônio Gomes 

Ferreira e José Gonçalves Gondra (SILVA, 2015 Apud FERREIRA e GONDRA, 2006). Os 

questionamentos que proponho, que a História da Infância e Juventude e os campos da 

Antropologia Social e Sociologia da Infância vêm discutindo, nos fazem refletir: a infância e a 

experiência de infância é diferente não só devido ao tempo/espaço em que se insere, mas a que 

circunstâncias histórico-sociais pertence: “(...) não existe uma infância, mas diferentes 

infâncias, que se configuram de acordo com o contexto histórico-social no qual a criança está 

inserida” (SILVA, 2015 apud FARIA FILHO, 2008). É preciso, isto posto, desnaturalizar, 

desuniversalizar e recusar “(...) a identificação como um dado universal, de uma categoria 
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natural, descritos em traços essenciais desenraizados do contexto social no qual está inserida” 

(SILVA, 2015 apud ALMEIDA, 2000). 

Nesse sentido, compreende-se que existem diferentes infâncias enquanto construções 

discursivas que dependem das circunstâncias econômicas, sociais, históricas e culturais 

(ALBARRÁN, SOSENSKI, 2012, p. 10). Dessa forma, é intento compreender de que infância 

se fala quando se faz referência aos pequenos jornaleiros: uma infância dos grupos populares e 

institucionalizada – aquela que foi submetida ao Código de Menores de 1927.  

Considerado um marco jurídico na História da Infância e Juventude no Brasil, o Código 

de Menores de 1927 motivou a criação dos Juizados de Menores em diversas capitais do Brasil 

(AREND, 2011, p. 23). O Código de Menores de 1927 percebe a criança e o jovem pobre como 

um problema social, se apoiando em uma doutrina jurídica salvacionista; institui o termo 

jurídico menor, a partir de uma faixa etária (menores de 18 anos); responsabiliza tanto os pais, 

quanto o Estado pela criação e educação da criança e do jovem.11 

As histórias individuais desses meninos ao serem contextualizadas fornecem modelos 

interpretativos e hipóteses possíveis para a compreensão do abrigamento na instituição, das 

constituições de famílias no Paraná da décadas de 1960 e 1970.  Ao envolver-me com cada 

história de cada menino, tentando traçar suas origens e motivos de internamento, iniciou-se 

também um processo subjetivo.  Devido aos elementos subjetivos presentes desde a escolha da 

temática, mantenho meu olhar fixo em meu objeto, “(...) para nele perceber não as luzes, mas o 

escuro” (AGAMBEN, 1999, p 62);  no caso da Casa do Pequeno Jornaleiro e de seus meninos,  

o “escuro” pode significar os silêncios que pairam sobre a instituição: pouco conhecimento da 

população sobre tal, pouco reconhecimento da academia sobre sua existência; mas o “escuro” 

também pode significar tentar ver além da luz primeira que cega, se despindo da visão primeira 

que posso ter em relação a meninos abrigados e suas famílias em diferentes configurações  

(FONSECA, 2002, p 16). 

Durante muito tempo, os/as historiadores/as se esquivaram de tocar em temas de sua 

história recente. Entretanto, é equivocado pensar que um distanciamento cronológico entre 

objeto e sujeito garante a isenção da subjetividade: o tempo não é suficiente para esfriar as 

paixões (PADRÓS, 2004, p. 213). Esta contemporaneidade do objeto exige um rigor científico 

ainda maior para a pesquisa; o recuo necessário não é exclusividade dos/as historiadores/as da 

História do Tempo Presente, mas um chamado para que nos afastemos da naturalização, de nós 

                                                             
11 Discutir-se-á mais demoradamente sobre tais aspectos no primeiro capítulo desse trabalho. 
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mesmos: “(...) o recuo criado pela história é, também, recuo em relação a si mesmo e a seus 

próprios problemas” (PROST, 2008, p. 91).  

A subjetividade também não é exclusividade do/a historiador/a do Tempo Presente. 

Todas as questões são formuladas a partir de algum lugar, (PROST, 2008, p. 84) de algum lugar 

de fala, a partir de experiências próprias; “(...) cada historiador é o produto de sua época e sua 

obra reflete o espírito do seu tempo, de sua nação, de sua raça e do seu grupo social” (LORIGA, 

2012, p. 252). E sua existência não anula a pretensão da objetividade, não deslegitima o trabalho 

de pesquisa. Compreender seu lugar de fala, a historicidade do seu eu, torna-se fundamental 

para que se possa pensar a construção do conhecimento histórico . 

A História do Tempo Presente apresenta especificidades, mas seus desafios não são 

essencialmente diferentes da História de outros tempos (PADRÓS, 2004, p. 203). Manter o 

compromisso com a “verdade”, seu rigor científico, métodos adequados, explicar os fatos e 

compreendê-los como parte de um processo – de longa duração - são questões fundamentais. 

Discursos que permanecem, ecoam: reminiscências que se fazem presente. Esta é a justificativa 

que mais me é cara na História do Tempo Presente e que legitima minha pesquisa dentro deste 

campo de análise: as questões da institucionalização das crianças e da moralização pelo 

trabalho, que continuam presentes em nossa sociedade e imaginário. 

O próprio uso do termo menor é uma reminiscência de tempos passados. Com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, as crianças e menores de idade passaram a ser reconhecidos 

juridicamente como “sujeito de direitos”. Contudo, em jornais e outras mídias, o termo menor 

ainda é recorrentemente usado – geralmente no que se refere aqueles adolescentes e jovens que 

cometeram alguma contravenção penal, e com ele uma série de preconceitos e estigmas. Em 

pesquisa rápida na internet, com as palavras-chave ‘menor’ e ‘notícia’ a maioria dos resultados 

apresentam manchetes que tratam da forma pejorativa o termo, vulgarizado pelo senso comum: 

o menino, geralmente a criança do sexo masculino, preso/apreendido/detido, de grupos 

populares, que cometeu algum tipo de crime ou infração.  

Institutos, patronatos agrícolas, internatos com o intuito de educar pelo trabalho, 

remontam ao fim do século XIX. No entanto, a noção de que o trabalho e a disciplina educam, 

que fazem o menino/menor tornar-se homem, produtível, útil, trabalhador, ainda é bastante 

atual. A moralização pelo trabalho, através da venda de jornais, não pode ser entendida como 

questão que ainda ecoa no presente? A ideia de que o menino longe da rua, na escola, em 

projetos sociais ou mesmo quando se refere à educação em tempo integral, não possui ainda 

traços sobre esta visão da rua como perigosa e da ocupação como modo de educar? 
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Algumas questões, fenômenos, estruturas, permanecem entre nós: uma ‘“História que 

não passa’, um passado que não passa, que é sempre presente” (ROUSSO, 2009, p. 208). 

Identificar estas estruturas e continuidades, ou mesmo singularidades, faz parte da função do/a 

pesquisador/a; as sincronias e diacronias, circunscritas na duração de um presente passado ao 

futuro presente, expô-las e questioná-las, visto ser “(...) tarefa dos historiadores tentar remover 

essas vendas, ou pelo menos levantá-las um pouco ou de vez em quando” (HOBSBAWM, 1998, 

p. 40). 

Para o historiador Carlos Fico, uma marca da História do Tempo Presente - sua 

imbricação política - “(...) decorre da circunstância de estarmos, sujeito e objeto, mergulhados 

em uma mesma temporalidade que, por assim dizer, ‘não terminou’” (2012, p. 47). Isso não 

significa necessariamente que as pessoas estudadas pelo/a historiador/a do Tempo Presente 

convivam concomitantemente com seu/sua pesquisador/a, mas que ainda se possa sentir os 

desdobramentos de suas histórias ou dos processos que as afetaram em determinado momento. 

Nessa pesquisa em particular, visto o seu recorte temporal, muitas das pessoas que tiveram suas 

vidas justapostas em algum momento à existência da Casa do Pequeno Jornaleiro continuam 

vivas. Tendo isto em vista, o cuidado com as fontes deve ser redobrado, uma vez que qualquer 

interpretação pode chegar a afetar os hoje homens, ex-pequenos jornaleiros, suas famílias e 

memórias – e as famílias e memórias daqueles que já faleceram. Um compromisso ético que se 

torna latente a cada novo contato de senhores que já leram ou tiveram contato com algum texto 

escrito por mim. 

A ética na pesquisa histórica pode ser entendida de diversas formas e as discussões que 

envolvem o que seria ético para as Ciências Humanas têm tomado corpo a partir da Resolução 

196/96, que regula conceitos e procedimentos envolvendo seres humanos no Brasil (SCHUCH, 

VICTORA, 2015, p. 780). Com seus referenciais básicos relacionados à bioética, volta-se muito 

mais para as definições do que seria ético nas pesquisas em seres humanos, do que com seres 

humanos - muito mais em relação à área das Ciências da Saúde.  Diversas críticas são dirigidas 

aos Comitês de Ética, principalmente a partir do ponto de regulação às pesquisas em 

Humanidades a partir de referências que não lhe são próprias: “Como proceder se, na 

divulgação de nossa pesquisa, nos deparamos com atores que não entendem a ética nos mesmos 

termos que nós?” (FONSECA, 2010, p. 40).  

Na presente investigação, pretendi alargar e justapor o que se entende por ética 

relacionando-a à integridade na pesquisa. Honestidade no tratamento de dados e divulgação do 

conhecimento (LA FARE, MACHADO, CARVALHO, 2014, p. 252), mas também respeito à 
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confidencialidade das pessoas envolvidas. A enfermeira e pesquisadora Maria Aparecida 

Munhoz Gaiva destaca a diferença entre confidencialidade e anonimato:  

(...) no anonimato o pesquisador é incapaz de estabelecer uma ligação entre os 
achados e o sujeito a que eles se referem; na confidencialidade, embora o 

pesquisador possa estabelecer a ligação entre dados e sujeito, assume o 

compromisso de não revela-los (GAIVA, 2009, p. 142). 

 

As fontes aqui problematizadas são documentos sensíveis, que despertam lembranças 

– recordações que muitas vezes queriam permanecer adormecidas...  Some-se a isso as diretrizes 

da Lei Federal nº 12.527/2011, conhecida como Lei do Acesso à Informação, em seu artigo 

nº 31, que dispõe acerca do tratamento das informações pessoais, que “(...) deve ser feito de 

forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem 

como às liberdades e garantias individuais.” 12 Isto posto, os nomes dos meninos, bem como de 

seus familiares, foram mantidos em sigilo, sendo nessa dissertação substituídos por outros 

nomes escolhidos aleatoriamente. Os números de fichas e prontuários permanecem os mesmos 

para fins de consulta.13 

Compromisso ético, na visão da antropóloga Claudia Fonseca, também é não perpetuar 

estigmas (2010, p. 43). Nesse sentido, evidencio que o termo “menor” será utilizado durante 

essa dissertação, portanto, apenas quando me referir unicamente à forma como os meninos estão 

descritos nas fontes. Muito criticado por estudiosas/os do campo da infância, “menor” pode ser 

entendido como um termo discriminatório, usado para se referir apenas às crianças e jovens das 

camadas populares (DAMINELLI, 2013, p. 37). Ponderado isto, quando me referir aos internos 

da Casa do Pequeno Jornaleiro, farei uso de palavras como meninos, garotos e seus sinônimos. 

Fontes importantes para esta investigação também foram algumas reportagens 

jornalísticas. É fundamental perceber como os jornais podem ser enunciadores de valores e 

discursos que influenciam os leitores (DAMINELLI, 2012, p. 04), como podem alimentar a 

memória social, já que capazes de criar e fixar representações sociais de acontecimentos, 

pessoas, datas e se postulam como meio emissor e propagador de verdades (MACHIESKI, 

2014).  

                                                             
12 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm acesso em 20.09.2016 
13 Seguindo o padrão: Pt. xxxx, Pertencente à pasta do pequeno jornaleiro n. xy. FAS 19-13-2-3, CAPEJO 1962-

2002. Cadastro y, Cx z. Onde Pt é prontuário, xxxx o número de prontuário, xy o número de inscrição do pequeno 

jornaleiro, FAS 19-13-2-3, CAPEJO 1962-2002, os registros da documentação no Arquivo Municipal (FAS 

significa Fundação de Ação Social); y a nomenclatura do Cadastro de acordo com o Arquivo, e z o número da 

Caixa em que se encontra o prontuário. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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É necessário, assim, compreender os jornais como fontes enunciadoras de discursos que 

se dizem verdades, mas não como verdades. Entender que a riqueza desses vestígios está 

justamente na subjetividade dos interesses de quem os produzia, para se analisar os discursos e 

“(...) procurar desnudar o jogo de interesses que regem a sociedade e que ela, a imprensa, de 

modo velado, seguidamente procura atender” (ALVES, GUARNIERE, 2007, p. 09). 

* 

No primeiro capítulo da presente pesquisa intitulado “Sob o teto acolhedor de grande 

abrigo”: a chegada à CAPEJO, a partir da sistematização das informações colhidas através 

da problematização da fonte, sistematizados em um banco de dados e delineados em gráficos e 

tabelas, procurei evidenciar origem de cada menino, composição familiar e motivos de 

internação – sempre atentando a “(...) compreender de uma maneira delicada e tensa que, por 

trás de um dado, há sempre um rosto, um corpo, um sujeito” (SILVA, BARBOSA, KRAMER, 

2005, p. 44).  Contextualizo os resultados que obtive a partir das referências sobre as políticas 

para infância no Estado do Paraná e em Curitiba, pensando as legislações para a infância e para 

que infância elas estavam destinadas. Nesse capítulo também, são discutidas a categorização e 

triagem do menino quando da sua chegada à instituição, como parte da normatização e 

disciplina, além de inserir tais questões nas discussões sobre governamentalidade e biopolítica, 

a partir da perspectiva foucaultiana. 

Também a partir dos trabalhos e conceitos de Foucault, acerca do discurso, (2014) 

disciplina (1987) e biopoder (1976, 2015), se pauta o segundo capítulo, intitulado “Quem 

muito dorme, pouco aprende”: vivendo na Casa do Pequeno Jornaleiro. São discutidas as 

práticas institucionais, regulação das atividades, sobre o trabalho de jornaleiro, sendo que “o 

cotidiano não é entendido enquanto lugar da rotina, mas como o local privilegiado da ação 

humana” (ACKERMAN, 2002, p. 13). Portanto, procurei evidenciar o dia-a-dia do interno a 

partir dos vestígios desvelados nos prontuários, mas também a partir de matérias nos jornais 

contemporâneos ao recorte temporal da pesquisa, buscando compreender como eram vistos os 

meninos pequenos jornaleiros e a instituição.  

No terceiro e último capítulo, “Deixando à CAPEJO: desligamentos e resquícios de 

protagonismo”, trato da etapa final da relação entre a instituição e os internos. A partir dos 

dados sobre desligamentos, relacionei os meninos que foram transferidos – e à medida do que 

as fontes permitem, por que motivos – os que fugiram, aqueles que foram desligados porque 

retornaram às famílias e os que permaneceram na instituição até completar a maioridade. Do 
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mesmo modo que a ação e protagonismo pode ser inferida a partir do fato de que alguns 

empregaram fuga ou um comportamento considerado inadequado para provocar a transferência, 

também se pode entender que outros optaram não fornecer dados sobre suas famílias afim de 

que continuassem internados e outros solicitaram sua própria transferência para a CAPEJO, se 

pode compreender a sua permanência, suas condecorações por “bons serviços prestados”. Seria 

a conformação da disciplina atingindo seus efeitos? Ou ações previstas conscientemente 

apropriando-se das possibilidades e as usando a seu favor? Pode-se compreendê-las das duas 

formas, que contribuem para a visão de que a criança também possui sua subjetividade, sua 

forma de ver o mundo e utilizar-se ou recusar o que lhe é proposto – e as possibilidades de 

interpretação acerca das atitudes dos meninos, a partir do desvelar das fontes, são o foco desde 

capítulo final. 

* 

Visibilizar pessoas até então relegadas a fichas amarelas no Arquivo Municipal de 

Curitiba, pode não só contribuir ao avançar a História, mas pode facilitar a ação: quanto mais a 

História não só foca em grandes nomes (homens) e grandes guerras, mas a tornamos mais 

próximas das pessoas comuns que podem se identificar com alguns dos nomes que tornamos 

presentes e se entendam também como sujeitos da história, que se entendam agentes da 

mudança. A historiadora Rosa Montero, (2008, p. 30) em História das Mulheres, afirma que 

“(...) há uma história que não está na história e que só se pode resgatar apurando o ouvido e 

escutando os sussurros das mulheres”; ela trata de outros sujeitos, mas por que não escutar os 

sussurros das vidas dessas crianças? E se esta História tem repercussões e reminiscências nos 

discursos atuais, por que não identificá-los, problematizá-los e quem sabe, modificá-los? Por 

fim, minha pesquisa está sendo feita a partir de um passado que ainda não está totalmente 

sepultado – uma história que está sendo feita sob vigilância daqueles que o viveram, o que 

implica um cuidado demasiado, que sugere um compromisso ainda maior. Henry Rousso (2009, 

p. 211) compreende que o compromisso primeiro do historiador deve ser com a História. Nosso 

compromisso é sim com a História, mas também é um comprometimento político e ético – 

comprometimento com o passado dos que já se foram, compromisso com o presente que ainda 

reverbera.  
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1. “Sob o teto acolhedor de grande abrigo”: A Chegada à CAPEJO14  

 

Seu João poderia ter acordado pensativo naquele dia, ou poderia ter refletido sobre a 

ideia já havia algum tempo... naquele ano completavam-se sete que sua esposa havia falecido; 

os cinco filhas e filhos maiores já estavam casados, ficaram com ele apenas os três mais novos. 

A partir do documento, sabemos que seu problema no coração se agravava e que ele tentava 

encontrar soluções para manter seus três filhos menores. A renda da casa ficava por conta da 

aposentadoria de Cr$ 1300 por mês recebida pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o 

INPS. O aposentado possivelmente estava com dificuldade para sustentar os mais novos. 

Vivian, com 20 anos, logo se ajeitaria, pode ter pensado ele. Jorge, com 16, já estava maiorzinho 

e contribuía em casa, mas a solução que seu João encontrou foi enviá-lo de Curitiba para morar 

com um tio em uma cidadezinha em Santa Catarina. Porém Rodrigo, o mais novo, tinha apenas 

10 anos à época.  

Seu João havia tido mais de 20 internações em um hospital por conta do problema do 

coração nos três anos antecedentes; como cuidar do menino desse modo? Foi então que seu 

João recorreu ao Juizado de Menores. Depois de uma entrevista com a assistente social de 

plantão na unidade que, provavelmente comovida com a história de seu João, logo realizou uma 

ligação para o diretor da Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba - Rodrigo provavelmente teve 

de arrumar o pouco que tinha e acompanhou o pai que o levou até o prédio de três andares 

localizado na rua Saldanha Marinho, número 155. O garoto deve ter se despedido do pai, 

amargurado; recebeu uma muda de roupa e aguardou enquanto o secretário preenchia seus 

dados em uma pequena ficha amarela. Conheceu sua “nova casa”, “sua nova cama”, recebeu 

um número e soube de seu lugar de venda dos jornais. Logo mais teria de acordar – sua rotina 

começaria às 5h30; possivelmente, sentiu-se importante ao saber que agora teria uma caderneta 

de poupança, mas deve ter sido difícil dormir longe de casa aquela noite. 15  

A história acima foi baseada em uma das fontes documentais dessa pesquisa, o 

prontuário número 35692.16 Apesar de não se ter certeza se seu João agiu e pensou desse modo, 

essa narrativa atribui sentido às informações encontradas tanto na ficha de Rodrigo, quanto na 

                                                             
14 Título inspirado no texto “Em Louvor da Bondade: Discurso oficial pronunciado por ocasião da colocação da 

pedra fundamental do edifício da “Casa do Pequeno Jornaleiro”. Curitiba, Natal de 1942.   
15 Os nomes dos meninos, bem como de seus parentes, foram mantidos em sigilo, sendo nessa dissertação 

substituídos por outros nomes. Essas pessoas possuíam nome e sobrenome. Os números de fichas e prontuários 

permanecem os mesmos para fins de consulta. 
16 Pequeno Jornaleiro n° 35. Pt n° 35692. FAS 19-13-2-3, Casa do Pequeno jornaleiro 1962-2002. Cadastro A, Cx 

01, Arquivo Municipal de Curitiba 
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entrevista que seu pai forneceu no gabinete do Juizado de Menores; a história de vida do garoto 

é uma dentre os 98 prontuários selecionados para essa pesquisa, que permitiram refletir sobre 

os meninos trabalhadores chamados pequenos jornaleiros da cidade de Curitiba, capital do 

Estado do Paraná, entre os anos de 1960 e 1978. 

A tônica do presente capítulo são os dados referentes à chegada do novo pequeno 

jornaleiro à instituição. Partindo da fonte e de seus dados acerca da idade que os meninos 

tinham quando foram institucionalizados, qual o ano, qual a origem de nascimento de cada 

garoto e sua família, sua composição familiar, motivos de internamento e dados acerca das 

características raciais com a qual foram identificados, janelas para se historicizar se abriram: 

contextualização do período, das políticas públicas para os grupos populares e para a infância 

considerada abandonada, problematização acerca das configurações familiares e da almejada 

pelo Estado, interpretação das questões sobre raça/etnia, idade e origem e o que pode significar 

no contexto em que esses documentos foram redigidos.   

 

1.1  As “fichas amarelas”: o processo de categorizar17 

Na apresentação desse capítulo, contou-se a história de Rodrigo, que foi interno na 

instituição durante seis anos. Foi narrado sobre seu primeiro momento na Casa do Pequeno 

Jornaleiro, quando recebeu seu uniforme, conheceu sua nova cama, e também o momento em 

que esperou um funcionário preencher uma pequena ficha amarela com seus dados. Esse 

possivelmente não tenha sido um procedimento novo para o/a secretário/a que o acolheu – as 

preenchia sempre que algum jornaleiro novato chegava à instituição por encaminhamento do 

Juiz de Menores, ou as alterava com algumas novas informações sobre peso e altura, ou 

desligamentos. Essas fichas amarelas que foram preenchidas há anos por funcionários da 

CAPEJO são parte das fontes principais dessa pesquisa, compondo os chamados prontuários.  

Esse conjunto de documentos, como prontuários e demais fontes institucionais, e os 

aportes metodológicos para a análise de seus dados, têm repercutido nas universidades 

brasileiras principalmente através das contribuições dos estudos acerca da História Social da 

Medicina e da História da Psiquiatria. Além de proporcionar a inserção de novos/as sujeitos aos 

cuidados do/a historiador/a, tem discutido questões relativas às metodologias de análise e 

                                                             
 



39 
 

 

cruzamento de dados, que forneceram importantes subsídios à interpretação dos documentos 

aqui investigados.  

Prontuários são documentos que tratam da vida institucional de uma pessoa. Em geral, 

se usa o termo em relação a documentos médicos, psicológicos e psiquiátricos, mas também se 

tem recorrido a ele para tratar das trajetórias de sujeitos presos, internados em locais de 

ressocialização, entre outros. São formulários construídos de acordo com uma lógica 

institucional própria, mas que “podem permitir construir relações de tempo e espaço e conhecer 

diferentes formas de vida social a partir de pesquisas e produção de conhecimento” (BASTOS, 

BRAGA, GUIMARÃES, 2015, p. 04).  

Da totalidade das fichas, é importante frisar que poucas são as que estão totalmente ou 

majoritariamente preenchidas; a maioria das fichas está bastante incompleta. Os campos menos 

preenchidos são os referentes às características físicas, o de “motivo de internamento’ e “órgão 

pelo qual foi internado”. Muitas fichas possuem apenas informações básicas, como número de 

chamada, nome e data de entrada; são várias as informações faltantes.  Porém, os silêncios e 

vazios podem nos contar aspectos do cotidiano da instituição. Trabalhando com prontuários 

psiquiátricos de crianças em Santa Catarina, a historiadora Bruna da Silveira Viana, se deparou 

com desafios metodológicos semelhantes, compreendendo que as lacunas no preenchimento 

dos documentos podem indicar o despreparo dos funcionários ou sugerir ainda o seu descaso 

(VIANA, 2015, p. 69). Já Joseane de Fátima Machado da Silva (2015, p. 75) sugere que o fato 

de alguns prontuários não possuírem todos os documentos poderia significar uma 

“flexibilização” em algumas situações. Refletindo sobre as fontes desse trabalho, incluo 

também a possibilidade de que esta informação faltante tenha sido passada a outra ficha e que 

esta tenha se perdido entre idas e vindas ao Juizado de Menores, outras instituições e mesmo 

no processo de arquivamento iniciado pela Prefeitura da cidade de Curitiba. 

Devido ao grande número de prontuários, 98 ao todo, e informações de diferentes 

documentos, foi necessário sistematizar os dados referentes aos meninos. Foram criadas três 

tabelas para tabular os dados e compilá-los, utilizando os termos usados nos próprios 

prontuários e fichas cadastrais – termos como “situação familiar” ou “cútis”, que serão 

problematizados em breve. 18 

O procedimento de cadastrar é bastante comum em diversas instituições, seja em 

escolas, institutos, em bancos de emprego, sites, consultórios médicos. Sempre há alguma ficha 

                                                             
18 Na seção de anexos, se pode conferir o modelo elaborado para sistematização dos dados. 
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a se preencher, informações a se coletar – vezes pelo próprio requerente, vezes por algum/a 

funcionário/a. Dados e mais dados que se tornam registros. Também são compilações de dados 

os documentos que carregamos conosco – CPF (Cadastro de Pessoa Física), RG (Registro 

Geral), Certidão de Nascimento, Carteira de Motorista, Título de Eleitor...  

Segundo Rosineide Cordeiro (2011), a partir de uma perspectiva foucaultiana, os 

documentos podem ser entendidos como uma tecnologia que permite ao Estado controlar e 

regulamentar a população, ou seja, um instrumento de governo que possibilita ao Estado exercer 

seu poder sobre a população.  É preciso enfatizar que, para Foucault, não existe “o poder”, um 

lugar de poder, o poder como instância - o poder não é algo que se adquire ou se detém, mas 

que se exerce; também não se encontra externo às outras relações (ALVAREZ, 2004, p. 173). 

Entretanto, o filósofo francês propôs uma modificação significativa na análise do poder: a 

governamentalidade (CANDIOTTO, 2010, p. 42). 

Desde o século XVIII, estaríamos vivendo a era da governamentalidade, ou seja, tendo 

um Estado centrado na população que aprimora novas técnicas e mecanismos para melhor 

governar e gerir a população no detalhe (CORDEIRO, SANTOS, 2013, p. 2). De acordo com 

Michel Foucault: 

Gerir a população não queria dizer simplesmente gerir a massa coletiva de 
fenômenos ou geri-los somente ao nível de seus resultados globais. Gerir a 

população significa geri-la em profundidade, minuciosamente, no detalhe. 

(FOUCAULT, 1993, p. 291) 

O melhor governar passa pelo conhecer/saber e conhecer se relaciona a produção de 

saberes que, inegavelmente, está contíguo a registrar. A emissão de documentos pode também 

ser considerada como parte do processo de gestão da população. No Brasil, este processo foi 

aprofundado no governo de Getúlio Vargas, com a emissão de carteiras de trabalho na década 

de 1930 e, mais tarde, com a fundação do Instituto Nacional de Estatística, que passa a se 

chamar posteriormente de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (AREND, 

2009, p. 100).  

Segundo Rosineide Cordeiro e Débora Santos, um dos documentos principais na 

sociedade brasileira passou a ser o Registro de Nascimento, visto que este “atesta o estado 

jurídico correspondente ao nascer de uma pessoa física” sendo este necessário para se ter acesso 

aos direitos básicos, como educação, vacinação (CORDEIRO, SANTOS, 2013 p. 03). No 

período compreendido por essa pesquisa, o ato de registrar ao nascer já era obrigatório, mas, 



41 
 

 

muitas vezes, se reunia uma quantidade de filhos e filhas para se realizar o registro de uma só 

vez. 

Para institucionalizar o menino na Casa do Pequeno Jornaleiro, se pode deduzir a 

importância da apresentação da Certidão de Nascimento; dos 98 prontuários aqui analisados, 

21 continham uma cópia do Registro Civil, dois dos prontuários continham os originais, duas 

as segundas vias e outros 09, apesar de não contarem com o documento em si, possuíam seu 

número (com informações de número de registro, folhas, livro, cartório). Caso a apresentação 

desses documentos não ocorresse, a instituição poderia solicitar uma via para o cartório 

responsável pelo registro da criança em sua região. Foi assim que a certidão do jornaleiro no 25, 

nascido em Colombo, cuja segunda via foi “isenta de custos por ser pedido pelo Teófilo Bacha 

Filho – diretor do IAM” foi enviada à instituição. 19  

A partir dos registros de nascimento dos jornaleiros, também se pode inferir sua inserção 

nas camadas populares, visto que alguns deles continham a informação da gratuidade do 

registro, uma vez que o pai havia apresentado uma “declaração de pobreza”.20 Em outros, 

aparece a menção a Lei número 16.146 de 1944 – modificada pelo Decreto número 13.556, 

sancionado por Getúlio Vargas. Em seu artigo 40 se lê: 

Art. 40 - Não será cobrado emolumento algum pelo registo civil, e respectivas 

certidões, das pessoas comprovadamente pobres, à vista do atestado da 
autoridade policial, do prefeito ou funcionário que êste designar, arquivando-

se o atestado no cartório que fizer o registo ou expedir a certidão.21 22 

Os ofícios solicitando aos cartórios as segundas vias das certidões compunham os 

prontuários individuais dos garotos, junto a diversos outros documentos. O próprio registro de 

nascimento, ofícios variados, certificados de curso de datilografia ou educação para o trânsito, 

certidão de batismo ou crisma, boletins escolares, alguns recortes de jornais que mencionassem 

o menino ou algum bilhete da mãe, caso tivessem sido enviados e recebidos. 

Quando se tem acesso às fontes, a primeira sensação é sentir-se maravilhado/a - como 

escreveu Arlete Farge: o documento nos cativa. É preciso então se lembrar: “o documento, o 

texto ou o arquivo, não é a prova definitiva de uma verdade qualquer, mas morro-testemunho 

                                                             
19 Pequeno jornaleiro no 25. Pt n° 36980. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A/B” 

Caixa 02.  
20 O termo estava inserido nas certidões. Em virtude do sigilo de documento, não foi possível fotografar. 
21 BRASIL.  Decreto número 13.556, de 30 de Setembro de 1943 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-13556-30-setembro-1943-463147-

publicacaooriginal-1-pe.html 
22 Nessa dissertação, optei citar toda a legislação com sua grafia original. 
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incontornável cujo sentido deve ser construído em seguida por questionamentos específicos” 

(FARGE, 2009, p. 97).  

“O arquivo pode não falar a verdade, mas dizer da verdade”, complementa Farge (2009, 

p. 35). Um procedimento institucional que não tinha como intenção primeira trazer à tona a 

história da infância, mas de auxiliar a administração do Estado (BASTOS, GUIMARÃES, 

BRAGA, 2015, p. 4). Todavia ele possibilita se interpretar e problematizar o modo de vida 

dessas crianças, as políticas públicas e a ação do Estado.  

O desvelar dos dados fornece preciosas informações sobre as práticas institucionais 

cotidianas, sobre o que se considerava importante dentro da CAPEJO, sobre as famílias dos 

meninos e a vida pregressa à vida institucional e, eventualmente, resquícios da voz e da agência 

desses garotos. Então, os dados antes preenchidos e documentos guardados apenas para cumprir 

exigências legais e institucionais, possibilitam compreender práticas de um cotidiano difícil de 

se acessar (BORGES, 2014, p. 03).  

Preencher fichas cadastrais, anexar documentos, solicitar outros, eram atividades que 

integravam a organização da CAPEJO. Conhecer a história anterior de internações e da família 

era fundamental também para o Instituto de Assistência ao Menor (IAM). Criado pela Lei 

número 4.617 de 16 de Julho de 1962, o Instituto tinha a competência de, segundo seu artigo 

primeiro, gerir “a formulação e execução da política governamental de assistência ao chamado 

menor” e gerenciar toda ação com foco nas crianças consideradas em perigo:   

Era [o IAM] uma entidade autárquica estadual, com personalidade jurídica 
dotada de autonomia administrativa e financeira, para cuidar de menores em 

situação irregular (abandonados, carentes, delinquentes), em suas unidades do 

interior e da capital, após triagem nos Centros de Estudos, Diagnóstico e 

Indicação de Tratamento (CEDIT), localizados em Curitiba e Londrina. 
(COLOMBO, 2006, p 104) 23 

 

Segundo Irineu Colombo, a preocupação com o “menor” foi uma constante nos 

governos de Moysés Lupion (1947-1950), Bento Munhoz da Rocha (1951-1954), Antônio 

Anibelli (1955) e no governo de Ney Braga, período em que compreende sua pesquisa (2006, 

p. 98). Entretanto, é preciso localizar essa preocupação com a criança desassistida no tempo e 

                                                             
23 Apesar de haver menção ao CEDIT – Centro de Diagnóstico e Triagem, na literatura sobre as políticas públicas 

para crianças no estado do Paraná, nas fontes da presente investigação foram encontradas apenas referências 

indiretas ao tal órgão. Pode-se deduzir que os meninos jornaleiros passavam por essa triagem antes de sua entrada 

na Casa, para que fossem designadas às unidades de atendimento, mas não há uma menção mais detalhada sobre 

tais procedimentos. 
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no contexto brasileiro e suas especificidades, para que possamos compreender suas rupturas e 

continuidades. 

 

1.2. As políticas para a infância no Paraná 

 

O corpo documental utilizado como fonte nessa dissertação faz parte de um recorte 

temporal marcado por diversas mudanças no trato com a infância. A legislação que regulou o 

início e os primeiros 40 anos da Casa do Pequeno Jornaleiro, foi o Código de Menores de 1927.  

Porém, também atravessa sua história a criação do Serviço de Assistência ao Menor, em 1944, 

bem como o estabelecimento da Política Nacional de Bem-Estar do Menor, em setembro de 

1965, segundo a Lei número 4. 513 de 01 dezembro de 1964. Devido a um conjunto de fatores 

de ordem sóciopolítica em 10 de outubro de1979 foi instituído outro Código de Menores através 

da Lei número 6.697. O Código de Menores de 1979 é norteado pela doutrina de situação 

irregular.  

O Código Mello Mattos foi sancionado pelo presidente Washington Luís através do 

Decreto 17. 943- A, em 12 de outubro de 1927. Conhecido também como Código de Menores 

de 1927, seu texto faz distinção entre as crianças “da primeira idade”, entre os infantes 

expostos,24 os menores considerados abandonados, aqueles que cometiam algum tipo de delito 

(chamados delinquentes no decreto) e os trabalhadores menores de idade.  

Nesse decreto se define também os motivos para se retirar o pátrio poder, medidas 

aplicáveis para menores abandonados e para os chamados delinquentes, sobre as instituições 

para os expostos, sobre a liberdade vigiada e ainda, em seu capítulo IX, trata sobre o trabalho 

de menores.  

Para a presente pesquisa, os capítulos da referida Lei que dispõem sobre o trabalho de 

menores de 18 anos, bem como o que trata do que se considera abandono, são de suma 

importância visto que se pode compreender os meninos da Casa do Pequeno Jornaleiro 

pertencentes a essas duas categorias – meninos cujas famílias não possuíam meios de prover as 

necessidades, sendo então abrigados em uma instituição em que trabalhavam, mas sob 

supervisão e para sua profissionalização, tônica no atendimento à criança desde o primeiro 

governo de Getúlio Vargas. Será dado maior ênfase na questão do pátrio poder quando forem 

                                                             
24 Segundo o Artigo 14, do Código de Menores de 1927, eram considerados expostos os “os infantes até sete annos 

de idade, encontrados em estado de abandono, onde quer que seja.” 
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analisados os dados sobre a família e motivos de internação, bem como acerca das relações de 

trabalho no terceiro e último capítulo. 

O Código de Menores de 1927 tem uma enorme importância no que diz respeito à 

fundação e funcionamento da CAPEJO e é considerado um marco na História da Infância 

principalmente por ter indicado a criação dos chamados Juizados de Menores nas diversas 

capitais brasileiras (AREND, 2011, p. 23). 

No Paraná, o Juizado Privativo de Menores foi instituído em 1925, antes mesmo do 

estabelecimento do Código Mello Mattos. As autoridades estaduais foram influenciadas pelas 

discussões que ocorriam em nível nacional, assim como pela circulação de ideias sobre os 

direcionamentos para assistir e “regenerar” meninos e meninas desvalidos. Em 1925 foi criado 

um regulamento intitulado “Assistência e Protecção aos Menores Abandonados” – uma versão 

paranaense do Decreto Federal número 16.272, de 20 de dezembro de 1923, sancionada pelo 

presidente Arthur Bernardes, que aprovava “(...) o regulamento da assistencia e protecção aos 

menores abandonados e delinquentes”25 e já antecipava algumas questões que seriam abordadas 

na legislação de 1927. Ou seja, mesmo antes à aprovação do Código, as autoridades do Paraná 

já estavam colocando em pauta questões inseridas nas discussões nacionais. O primeiro Juiz de 

Menores do estado, Francisco Cunha Pereira, tinha como parâmetro as ações do próprio José 

Candido de Albuquerque Mello Mattos,26 Juiz de Menores do Rio de Janeiro e que inspirou não 

só o referido magistrado que atuava no Paraná, mas também outros que se preocupavam com a 

infância desvalida (SILVA, 2015, p. 42). 

O terceiro Juizado Privativo de Menores do Brasil foi, portanto, implantado em Curitiba, 

sendo instalado na esquina da Rua Marechal Floriano Peixoto com a Avenida Sete de Setembro. 

Criado em 1925, passou a atender somente a partir de 1926 (SILVA JR, 2007, p 17).  Segundo 

Marcia Cossetin, já no primeiro ano de atendimento, somaram-se trinta e um processos 

averiguados pelo Juiz de Menores pelas seguintes motivações: um acerca de homicídio, três 

sobre crime de defloramento, uma acusação de crime de estupro, três por ferimentos leves, três 

por ferimentos por imprudência, vinte processos sobre furto e dois de roubo (COSSETIN, 2012, 

p. 80).  

                                                             
25 BRASIL. Decreto Federal número 16.272, de 20 de dezembro de 1923. 
26 José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, nasceu aos 19 de março de 1864 na cidade de Salvador/BA, atuou 

como promotor e desembargador em São Paulo, Sergipe, Paraíba e Mato Grosso, entre outros estados brasileiros. 

Iniciou sua graduação na Faculdade de Direito de São Paulo, mas tornou-se bacharel pela Faculdade de Direito de 

Recife, no ano de 1887. Exerceu longa carreira na magistratura e foi o primeiro Juiz da Infância e Juventude do 

Brasil, tendo sido nomeado em 02 de fevereiro de 1924. Fontes: http://www.tjgo.jus.br/index.php/comarcas/jij/jij-

de-goiania/o-juizado/memorial-mello-mattos (acesso 01.05.2017) (PINHEIRO, 2014). 

http://www.tjgo.jus.br/index.php/comarcas/jij/jij-de-goiania/o-juizado/memorial-mello-mattos
http://www.tjgo.jus.br/index.php/comarcas/jij/jij-de-goiania/o-juizado/memorial-mello-mattos
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O Juiz de Menores era responsável por qualquer questão relativa a uma criança. Durante 

décadas, o Paraná contou com apenas um Juizado de Menores para atender a demanda de todo 

o estado,27 o que ocasionava centenas de processos que deveriam ser avaliados e sentenciados 

por um único juiz. Seu papel envolvia deliberar sobre a vida das crianças encaminhadas ao 

Juizado, seguindo sua interpretação da legislação brasileira do período e conforme a estrutura 

da assistência do Estado. Diversos poderiam ser os motivos para que uma criança fosse 

encaminhada ao Juiz de Menores: prática de algum delito, estar passeando desacompanhado de 

adultos e/ou frequentando lugares considerados imorais, ter sofrido abuso e violência sexual, 

sua família ser considerada inapta para o cuidado dessa criança, entre outros. 

Os lugares considerados indecorosos variavam: iam de prostíbulos, casas noturnas, até 

cinemas, teatros e estádios de futebol. Um dos lugares de trânsito dessas crianças que 

preocupavam a sociedade, jornais e autoridades, era a rua. Estar na rua, mesmo que vendendo 

balas, jornais ou gibis, era considerado um perigo não só para a criança, mas para a sociedade 

– que conviveria com meninos bagunceiros, engraxates, jornaleiros, isto é, percebidos como 

menores; a circulação desses meninos e meninas pelas ruas das cidades paranaenses não era 

vista com bons olhos pela imprensa local, como se pode observar na matéria a seguir, publicada 

no jornal Correio do Paraná, em 1960: 

Mas isso não pode continuar, urge uma solução por parte dos responsáveis: o 

poder público. Aqueles que hoje são os pequenos engraxates, com sua 

banquinha de pau e cara marota, poderão vir a ser os grandes delinquentes de 
amanhã. O futuro guarda para muitos deles um infeliz destino, talvez uma cela 

penitenciária. O que aprende hoje, é meio caminho andado para a devassidão 

de costumes. Sem frequentarem – na maioria deles – escolas de qualquer 
espécie, tornar-se-ão, possivelmente, indivíduos de pouco proveito social, se 

não prejudiciais. Isto não pode continuar, alguém precisa amparar a este que 

é hoje uma criança mas que no futuro, quem sabe, seja uma fera humana.28 

A reportagem acima é bastante elucidativa ao expressar um ideário recorrente à época: 

a rua é tida como um local de criminalidade sendo a criança pobre vista como potencialmente 

abandonada e perigosa (PASSETI, 2011, p. 355). Os discursos dos jornais ajudavam a 

corroborar esta ideia formulada por juristas e médicos higienistas e/ou sanitaristas, que 

entendiam que o “menor abandonado” era um problema social. 

Em um Paraná que crescia, populacional e economicamente e que pretendia se 

modernizar e urbanizar, a recorrência dos casos denunciados nas imprensas sobre gatunos e 

                                                             
27 Segundo Joseane da Silva, os autos de processos estudados por ela, raramente fazem menção a outros Juizados 

de Menores no estado. A hipótese da autora diante da falta de dados que permitam afirmar quando foram criados, 

é de que foram surgindo timidamente a partir da década de 1960 (SILVA, 2015, p. 74). 
28 CORREIO DO PARANÁ, 20.02.1960 – (SILVA, 2015, p. 37) 



46 
 

 

baderneiros, ou como escreveu J. Falcão Vasconcelos, “pobres órfãos, relegados à miséria, não 

só econômica, como também moral”,29 não poderiam ser empecilhos para o progresso do 

estado. Portanto, em 13 de maio de 1947, o Decreto-Lei número 615 criou a Secretaria de 

Assistência Social, que abrigava o Departamento de Assistência Social (DAS) que tinha por 

objetivo proteger os considerados desvalidos (Art. 7º) e o Departamento Estadual da Criança 

(DECr), que deveria estimular e orientar os estabelecimentos destinados à proteção da 

maternidade, infância e adolescência (Art. 6º). Apesar da existência desses órgãos, que 

deveriam colaborar com o trabalho realizado pelo Juizado de Menores, criando condições para 

a assistência dos menores nas instituições públicas do Estado, apenas na capital havia o Serviço 

Social do Estado – e tal fato dificultava o trabalho do Departamento de Assistência Social 

(SILVA, 2015, p. 62). 

Em 1951, o DAS foi desmembrado da Secretaria de Saúde Pública e passou a fazer parte 

da Secretaria de Estado dos Negócios do Trabalho e Assistência Social e o DECr continuou na 

Secretaria de Saúde Pública. Uma das justificativas apresentadas pelo governador Moysés 

Lupion foram as dificuldades financeiras. Com a mudança de gestão, agora nas mãos do 

governador Ney Braga, foi instaurado um grupo de estudos sobre os “Menores Desamparados”, 

buscando “encontrar a solução deste problema, que é o mais triste e enternecedor de todos os 

que afligem o Paraná”.30  

Em 1962 foi inaugurado então o Instituto de Assistência ao Menor (IAM), projeto 

considerado pelo governo estadual como a “solução” para todos os “problemas do menor”. 

Substituindo os órgãos anteriores e concentrando suas atividades, o IAM foi de grande 

importância para a Casa do Pequeno Jornaleiro, sendo mencionado em diversas fontes, 

principalmente no que diz respeito a laudos psicológicos e oriundos do Serviço Social.  

Longe de resolver as questões elencadas pelo Estado e pela população referentes aos 

abandonados e infratores, as autoridades estaduais apontavam a urbanização e o aumento 

populacional como os principais fatores que ocasionavam os problemas sociais. Segundo 

Joseane da Silva, no ano de 1967 o estado contava apenas com 13 instituições públicas mantidas 

exclusivamente pelo Estado em todo o Paraná – e mais da metade estavam localizadas na capital 

(SILVA, 2015, p 44). 

                                                             
29 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório Anual de 1960. Curitiba, 1960. p. 16. 
30 PARANÁ, 1961, p. 40.  
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O amparo ao considerado menor no Brasil durante muito tempo significou mais assistir 

do que instruir. Com o fortalecimento das ideias nacionalistas na década de 1940, que 

intensificaram os discursos de que a criança era o futuro do Brasil, foi idealizada também uma 

educação voltada para o trabalho, para que estes meninos e meninas, futuros homens e mulheres 

do Brasil, se tornassem cidadãos úteis a coletividade.  

A partir da ideia de que meninos e meninas seriam o futuro da nação, o Estado passou 

a chamar para si as tarefas de educação, saúde e punição para crianças e adolescentes. Há certa 

permanência, nos discursos de juristas e nas diretrizes dos Códigos de Menores e das políticas 

públicas, da questão da vadiagem – da rua - como agravante à ordem pública e a necessidade 

em tornar esses meninos, considerados menores vadios, em homens de bem e úteis à sociedade, 

por meio do trabalho (LIMA, 2013, p. 48). Esta ideia também atinge às políticas para crianças 

desassistidas e meninos considerados infratores: foram criadas diversas instituições no início 

da década de 1940, através das quais se pretendia formar trabalhadores/as, através do preparo 

profissional e de resguardar a noção de hierarquia por meio da educação das crianças 

(PEREIRA, 2009, p. 33). 

O foco do atendimento a criança passou a ser o oferecimento de uma oportunidade para 

trabalhar. Ou seja, se entendia as crianças pobres com um duplo potencial: como força de 

trabalho e como virtuais criminosos – era necessário então, além de prover as necessidades 

básicas de sobrevivência, o ajustamento e a disciplinarização dessa futura força de trabalho 

(BOEIRA, 2009, p. 39).  Neste contexto, o trabalho é visto como questão fundamental para a 

integração social. Mantinha-se a ideia de que, se integrada ao mercado de trabalho, a criança 

abandonaria a vida delinquencial e os maus hábitos adquiridos com os pais – pretendia-se, 

portanto, através da escola e do internato, a educação por meio da obediência e da domesticação 

das individualidades (PASSETI, 1991, p. 148-9). A partir do labor, acreditava-se, estes meninos 

e meninas pobres se tornariam “cidadãos”. 

Foi neste contexto que se criou a Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba, idealizada 

pela esposa do interventor Manoel Ribas, Anita Ribas, que pôs em prática o projeto de organizar 

os meninos vendedores de jornal. Devido a suas atividades, a figura da primeira-dama foi muito 

enaltecida durante os anos de funcionamento da CAPEJO – em todos os relatórios que tive 

acesso, há a reprodução de uma fotografia da fundadora, considerada como “Presidente 

Perpétua”, além de ser noticiada a realização de uma missa anual na data de seu falecimento. É 

importante ressaltar que no Brasil, a assistência social tem suas raízes nas ações de caridade 

realizadas especialmente pelas damas de caridade – mulheres com elevado poder aquisitivo, 
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principalmente as primeiras-damas, (CISNE, 2007) como eram Anita Ribas e Darcy Vargas, 

fundadora da Casa do Pequeno Jornaleiro do Rio de Janeiro. 

A Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba foi criada em 1943 e, segundo seu estatuto 

visava “amparar, educar e encaminhar os menores vendedores de jornais, prestando-lhe 

assistência material, moral e intelectual.” 31 A partir da moralização pelo trabalho, uma 

estratégia pedagógica no combate à chamada delinquência infanto-juvenil, e por meio da 

religião, educação, saúde e disciplina, pretendia organizar meninos que já exerciam a função de 

vendedores de jornais. 

A instituição era mantida através de donativos (recursos financeiros e víveres), auxílios 

e subvenções do Estado (no âmbito federal, estadual e municipal), aluguel de um prédio 

denominado Anita Ribas que possuía duas lojas e oito salas, produzindo parte substancial da 

renda da CAPEJO, e pelas chamadas “mensalidades de sócios”, – uma porcentagem sobre a 

venda de jornais e revistas. E aqui se nota uma das peculiaridades da Casa em relação a outras 

instituições assistenciais: parte das vendas dos jornais pertencia aos pequenos jornaleiros. De 

acordo com o relatório anual de 1953:  

Dos lucros auferidos pelos Pequenos Jornaleiros, são retirados de cada um, a 
importancia de Cr$ 100,00, mensalmente e entregues aos seus Paes ou 

responsáveis, em quinzenas de Cr$ 50,00, como Assistencia aos mesmos e o 

restante, recolhidos á Caixa Economica Federal vencendo juros e obedecendo 

condição de não poderem ser retirados, nem mesmo pela Instituição, e nem 
pelos seus pais ou tutores e sim, somente pelos próprios menores, depois de 

atingirem maioridade 32 33 

Se pode compreender essa prática como uma estratégia de disciplinarização para os 

pequenos jornaleiros, interpretação que será aprofundada no capítulo seguinte. Por ora, se faz 

necessário ressaltar o trabalho como tônica de um projeto de governo que pretendia moralizar 

as camadas populares. O discurso sobre a recuperação através do trabalho se manteve ainda no 

período seguinte da história brasileira, a ditadura militar, que impõe um novo olhar sobre o 

“menor” em tempos de Segurança Nacional: a Política Nacional do e a Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor. 

Segundo Irene Rizzini, desde a promulgação do Código de Menores de 1927 o bem-

estar das crianças e jovens foi muito discutido, sendo formuladas diversas leis e projetos de 

assistência à infância. À época da Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela 

                                                             
31 Extrato dos Estatutos da Casa do Pequeno Jornaleiro, 21 de setembro de 1942. 
32 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1953. Curitiba, 1953. p. 51. 
33 Exceto essa nota no Relatório anual de 1953, não foi encontrada nenhuma menção a esse valor que era entregue 

aos pais e responsáveis.  
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Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959, o debate 

sobre os direitos das crianças no Brasil estava focado nas condições sub-humanas de vida de 

um grande número de meninos e meninas (1995, p. 149). Parte das preocupações estavam 

direcionadas a um órgão específico: o Serviço de Assistência ao Menor (SAM). 

Criado em 1944, o SAM relacionava-se mais com a questão de ordem social do que com 

a assistência. O órgão incorporava institutos e patronatos e tinha como função:  

(...) orientar e fiscalizar educandários particulares, investigar os menores para 

fins de internação e ajustamento social, proceder ao exame médico-psico-
pedagógico, abrigar e distribuir os menores pelos estabelecimentos, promover 

a colocação de menores, incentivar a iniciativa partícula de assistência a 

menores e estudar as causas de abandono. (FALEIROS, 1995, p 67) 

 

Entretanto, o SAM não se estabeleceu como modelo por muito tempo, em função de um 

conjunto amplo de fatores. Faleiros cita, por exemplo, os desvios de verbas, a existência de 

prédios inapropriados e sem higiene, alimentação inadequada, que se deviam principalmente à 

falta de transferência de recursos financeiros pelo Estado para as instituições (FALEIROS, 

1995, p. 73). Desde sua criação, a instituição era criticada por vários jornalistas e deputados da 

oposição a Getúlio Vargas. Continuou sofrendo críticas também nos governos dos presidentes 

Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, sendo que estes últimos chegaram a propor 

comissões para se repensar a atuação do SAM.  

As críticas ao Serviço de Atendimento ao Menor também advinham da imprensa e do 

Parlamento, eram endossadas pela Ação Social Arquidiocesana do Rio de Janeiro (ASA) e pela 

União Democrática Nacional (UDN); estas instituições sugeriam que o SAM alimentava um 

sistema desumano, ineficaz e perverso, visto a falta de cuidados com os internos e à 

superlotação, além das fugas constantes (FALEIROS, 1995, p. 73). 

Após o golpe militar de 1964, cria-se um novo órgão: a Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor (FUNABEM), aprovada pelo Congresso em 20 de novembro de 1964, através 

da Lei número 4.513. Esta teria como função estudar e pesquisar o chamado problema do 

menor, planejar soluções, orientar, coordenar e fiscalizar as entidades da Política Nacional de 

Bem-Estar do Menor (PNBEM). A PNBEM foi apresentada em setembro de 1965, nove meses 

depois da FUNABEM. 

No contexto ditatorial, a PNBEM propunha uma mudança na estrutura repressiva até 

então adotada pelo SAM, para uma integrativa com um novo ordenamento institucional. 

Segundo Vicente Faleiros: 
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Neste contexto repressivo e do Regime Militar, a FUNABEM, que se 

propunha a ‘assegurar prioridades aos programas que visem a integração do 
menor na comunidade, através da assistência na própria família e da colocação 

familiar em lares substitutos, a apoiar instituições que se aproximem da vida 

familiar e respeitar o atendimento de casa região’ acaba se moldando à 

tecnologia e ao autoritarismo (FALEIROS, 1995, p. 76). 

 

Uma ação mais enérgica por parte do Estado em relação às famílias dos grupos 

populares e os considerados “menores”, se relacionava com a situação política durante o 

Regime e a difusão da ideia do “perigo comunista” diretamente associada à Doutrina de 

Segurança Nacional (DSN).  

A DSN antes mesmo do Golpe de 1964 já era difundida na Escola Superior de Guerra 

(ESG). No período da ditadura, a política nacional foi direcionada em função da segurança, 

redimensionando-se os aspectos da vida social e das instituições, sendo a DSN muito importante 

nesse contexto.  Segundo a historiadora Luísa Rita Cardoso, referenciando Mariana Joffily e 

Luiz Cavalieri Bazílio, a ideia de segurança nacional foi formulada na Nacional War College, 

nos Estados Unidos.  Os estadunidenses pretenderam, através de missões por toda a América 

Latina, o alinhamento dos países do bloco ocidental (CARDOSO, 2015, p. 29) Assim, a DSN 

incorporou o ideário de que deveria fazer parte do combate protagonizado pelo ocidente contra 

o inimigo comunista (BECHER, 2012, p. 67).  

Franciele Becher, em sua dissertação, enfatiza a ideia de que todos os processos de 

legitimação da ditadura eram afirmados dentro de uma “roupagem democrática”, visto se 

entender que era a democracia que diferenciava o Ocidente do comunismo (BECHER, 2012, p. 

71). Para sua validação, somente a repressão não bastava; eram necessárias outras estratégias. 

De acordo com a autora: 

 A busca da legitimidade, por conseguinte, deveria passar por um processo de 

criação e inculcação de um determinado ideário de democracia, onde a 

segurança nacional estava em primeiro plano. E, no bojo desse sistema de 
ideias, sobrepondo-se aos direitos políticos e individuais, estava uma série de 

valores ligados à preservação da família, do trabalho, da propriedade e da 

obediência às normas políticas e jurídicas. (idem, p. 72). 

 

Enquanto isso, na Escola Superior de Guerra, elites civis e militares adotavam tais ideias 

e incorporavam a noção de inimigo interno. Para Luisa Rita Cardoso:  

A noção de inimigo interno é assim incorporada pela DSN, o que significa 
dizer que as Forças Armadas, cujo papel e o de defesa do Estado, não mais o 

fariam apenas em relação a ameaças exteriores, estrangeiras, mas também 

passando, se necessário fosse a manutenção da ordem vigente, a combater seus 

próprios cidadãos e cidadãs (CARDOSO, 2015, p. 30). 
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Ou seja, o inimigo poderia estar em qualquer parte – e o Estado tentou fazer o mesmo, 

almejando se tornar presente em todos os âmbitos, contra essa ameaça. Difundia-se, portanto, 

ideais patrióticos e nacionalistas, buscando uma conciliação social e pulverizando o dever 

cívico (BECHER, 2012, pp 70-72), que poderia significar tanto a incorporação desses valores, 

quanto, em um nível mais extremo, o entendimento da necessidade de se denunciar e combater 

possíveis subversivos. Os braços do Estado alcançavam, então, cada vez mais pessoas e 

territórios.  

Nessa conjuntura, as crianças e os jovens eram compreendidos pelo regime militar como 

os mais suscetíveis a ceder aos comunistas, sobretudo o jovem, que era entendido como pouco 

maduro e idealista. Ainda maior era a ênfase sobre os meninos, e aqui se tem mais uma relação 

com a Casa do Pequeno Jornaleiro: a instituição abrigava unicamente crianças do sexo 

masculino.34 Meninos eram o foco dos discursos contra a marginalidade e eram considerados 

ainda mais potencialmente perigosos, “além disso, se o jovem em questão pertencesse às 

camadas mais desfavorecidas da população, existia um corrente risco de sublevação em busca 

de melhores condições de vida” (BECHER, 2012, p. 73). Segundo Arno Vogel: 

Em suma, a massa crescente de crianças e jovens marginalizados fazia prever, 

a curto e médio prazo, prejuízos consideráveis, quer do ponto de vista socio-

econômico, quer do ponto de vista político. No primeiro caso, em virtude da 
riqueza que se deixava de gerar e do dispêndio com o qual se teria de fazer, 

face aos problemas sociais decorrentes da marginalização. No segundo, em 

virtude do risco de que o potencial constituído por esses ‘irregulares’ viesse a 

ser capitalizado por forças contrárias ao regime (VOGEL, 1995, p. 304).  

 

Portanto, “moralizar” essas crianças e jovens era considerado imprescindível para o 

futuro da nação, principalmente no que diz respeito aos pertencentes aos grupos populares que 

aumentavam a cada dia, devido ao êxodo rural, a não absorção dessa mão de obra não-

qualificada pelo mercado e à formação das regiões metropolitanas, que acarretavam processos 

de marginalização. Nesse sentido, uma instituição como a FUNABEM foi pensada para 

centralizar as políticas assistenciais visando a difusão dos ideias do regime e legitimá-lo frente 

à população por estar combatendo o “problema dos ‘menores’” (Idem, ibidem).  

Os estudos sobre a ditadura referentes à sua ação no Paraná se relacionam mais com as 

formas de resistência, principalmente oriunda dos movimentos estudantis e de luta pela terra, 

                                                             
34 Os trabalhos que se referem à internação de meninas no Paraná, dissertam sobre o fato de das meninas a partir 

de uma certa idade eram alocadas em instituições exclusivas para moças ou, principalmente, em casas de família, 

muitas vezes para prestar serviços domésticos (SILVA, 2015, p 82). 
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às questões de tortura e à participação das elites no apoio ao regime; pouco se relaciona à 

infância, ou à infância institucionalizada.  

Questionando sobre essa temática, encontra-se pouca relação de imediato com as fontes 

aqui investigadas. Uma das fichas amarelas presente em um prontuário possui uma menção, 

ainda que corriqueira à FUNABEM: há um campo para preenchimento com esse título, em 

branco. Entretanto, o que se pode inferir é que a circulação das crianças pela Casa do Pequeno 

Jornaleiro aumentou a partir da instauração da Ditadura: o número de admissões é maior em 

relação aos anos anteriores, principalmente após o ano de 1968 (como se pode observar no 

gráfico 1), e o número de desligamentos também é notável entre os anos de 1970 e 1977, como 

se pode observar no gráfico 2.  

Gráfico 1 

 

Gráfico 1: Admissões por ano. Importante: Número total de meninos: 98. Meninos na tabela: 89. As 

fichas de 09 meninos não possuem “data de entrada”. Fonte: Prontuários. Elaborada pela autora. 
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Gráfico 2 

  

Gráfico 2: Desligamentos por ano. Importante: Número total de meninos: 98. Meninos na tabela: 92. As 
fichas de 06 meninos não possuem “data de saída”. Fonte: Prontuários. Elaborada pela autora.  
 

Não disponho, entretanto, do número total de meninos que estavam abrigados 

anualmente, para que se possa refletir o que significa esse conjunto numérico no universo de 

dados e interpretações possíveis. Muitas relações poderiam ser traçadas através de relatórios 

anuais, aos moldes do que a CAPEJO redigia anteriormente à 1962 – a dificuldade de acesso a 

algumas documentações e os próprios limites das fontes impedem, por ora, que se possa 

levantar questões mais abrangentes. Entretanto, a partir do que se questiona e do que é do 

alcance da fonte fornecer, outras potencialidades são visíveis e serão exploradas abaixo.  

 

1.2.1 Sob a tutela do Estado: A destituição do pátrio poder 

Como foi mencionado anteriormente, o Código de Menores de 1927 foi um marco 

jurídico na História da Infância no Brasil. É preciso enfatizar, entretanto, como afirma Joseane 

Machado da Silva (2015, p. 52), que havia uma enorme distância entre o que estava previsto no 

Código e o que se realizava de fato, mas que essa legislação teve um papel muito importante 

para nortear os encaminhamentos de juristas e educadores. Para Vicente Faleiros (1995, p. 63), 

apesar de que o código ainda colocasse a questão da infância como “problema do 
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menor”, aliando abrigo e disciplina, assistência e repressão, este decreto trazia também as 

obrigações do Estado em proteger as pessoas. 

Já no início do texto do Código de Menores de 1927 é possível entender quais eram o 

alvo desta política, bem como quais eram suas finalidades:  

Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 

menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás 

medidas de assistencia e protecção contidas neste Codigo.35 (sic)  

As palavras acima grifadas já dão indícios da questão tratada por Faleiros: a proteção. 

Proteger o menor, proteger a vida, como fica explícito no segundo artigo quando se disserta 

“Das Creanças da Primeira Idade”: tratando especificamente das crianças entregues à doação, 

o Código afirma que esta criança torna-se objeto da vigilância pública, “(...) com o fim de lhe 

proteger a vida e a saude.” 36 

Desde a primeira infância, a nutriz e a casa, bem como o tutor que prestava abrigo em 

caso de ser uma criança exposta,37 poderiam receber visitas de autoridades e a recusa em recebê-

los poderia culminar em crime de desobediência e desacato.38 Esta visita gerava, muitas vezes, 

relatórios que descreviam minuciosamente a situação da família e se não havia nada que 

incorresse na incapacidade ou negligência dos pais ou tutores – que poderia ser tanto maus 

tratos39 como aqueles que deixavam o filho em “estado de vadiagem, mendicidade, 

libertinagem, criminalidade” ou aquele que facilitasse a “perversão” do filho,40 ou ainda, o que 

o empregasse em “occupações prohibidas ou manifestamente contrarias à moral e aos bons 

costumes”.41 Nessas visitas e perícias, caso ficasse entendido que o pai, mãe ou tutor da criança 

não podia garantir sozinho a vida e a saúde desse, o Estado poderia retirar ou suspender o pátrio 

poder, como alerta o Artigo 31, do Código de Menores de 1927. Abaixo a redação do referido 

artigo:  

                                                             
35 BRASIL. Decreto número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Parte Geral. Capítulo I. Artigo 1º. 
36 BRASIL. Decreto número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Capítulo I. Artigo 2º. 
37 Durante os períodos da Colônia e do Império, existiam iniciativas institucionais voltadas para amparar as 

crianças que, por diversos motivos, eram abandonadas por suas famílias, chamadas na época de expostos ou 

enjeitados, já que eram deixadas na Roda dos Expostos − um aparelho de madeira que garantia o anonimato 

daquele que abandonava a criança. (ALVAREZ et all, 2009, p xv). A roda, instrumento destinado a preservar a 

identidade da caridade cristã durante o medievo, passou a ser utilizada para acolher recém-nascidos abandonados, 

em muitos casos considerados ilegítimos (TRINDADE, 1999, p 8).  
38 BRASIL. Decreto número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Capítulo I, Artigo 4o. 
39 BRASIL. Decreto número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Capítulo V, Artigo 34, Inciso III. 
40 BRASIL. Decreto número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Capitulo V, Artigo 34, Inciso II. 
41 BRASIL. Decreto número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Capitulo V, Artigo 34, Inciso IV. 
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Nos casos em que a provada negligencia, a incapacidade, o abuso de poder, os 

máos exemplos, a crueldade, a exploração, á perversidade, ou o crime do pae, 
mãe ou tutor podem comprometer a saude, segurança ou moralidade do filho 

ou pupillo, a autoridade competente decretará a suspensão ou a perda do patrio 

poder ou a destituição da tutela, como no caso couber. 42 

 

A destituição do poder paterno está diretamente relacionada com o objeto de estudo 

desta pesquisa: o Estado tinha respaldo para interferir quando entendesse que a família não era 

adequada para criar, proteger e educar os filhos, ou mesmo quando a família solicitasse essa 

ajuda do Estado como é o caso de vários dos pequenos jornaleiros, por exemplo, o menino 

Túlio. Internado43 em março de 1966, filho de pai mineiro e mãe paulista; as fontes permitem 

afirmar que a família passava por dificuldades financeiras: casados em Astorga, filhos nascidos 

em outras cidades do interior paranaense, o casal se mudou para a capital e logo solicitou ajuda 

ao Juizado de Menores: Túlio foi internado pelo motivo de “desajuste econômico”. Em seu 

prontuário, encontram-se vários ofícios solicitando que o menino pudesse passar as férias de 

fim de ano ou feriados prolongados com sua família no Barigui, como antigamente era chamada 

a região de alguns bairros de Curitiba; quando completou a maioridade, pode morar novamente 

aos pais.44 

Esse prontuário traz à tona dois pontos importantes para esta investigação: o caso de 

famílias que solicitavam apoio do Juizado de Menores quando impossibilitadas de cuidar de 

seus filhos/as e o fato de que estes eram consideradas abandonados, mesmo tendo família. Isto 

porque o Estado tomava para si a responsabilidade de manter essa criança, mesmo que 

momentaneamente, respaldados, nesse caso, pelo inciso 3º do Artigo 26, do Código Mello 

Matos que considerava também abandonados aqueles “que tenham pae, mãe ou tutor ou 

encarregado de sua guarda reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus 

deveres para, com o filho ou pupillo ou protegido”.45 

O caso de Vicente demonstra indícios da complexidade que envolvia o pátrio poder. O 

menino recebeu uma sentença de abandono expedida pelo Juiz de Direito da cidade de Ponta 

Grossa,46 entretanto, em seu prontuário consta que seu pai, Alberto, recebeu o boletim de 

                                                             
42 BRASIL. Decreto número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Capítulo V, Art 31. 
43 Geralmente quando se fala de instituições de abrigamento ou reclusão, se pensa de imediato na questão do 

menino considerado infrator; por isso se faz necessário frisar que esse não era o caso dos “pequenos jornaleiros”: 

se encontravam internos por outros motivos, geralmente relacionados à fragilidade socioeconômica da família, 

como veremos nas próximas páginas. 
44 Guia de desinternação 1176/71, pertencente ao pequeno jornaleiro sem n° (pasta sem numeração). Pt n° 5876. 

FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. A/B Caixa 03. Arquivo Municipal de Curitiba 
45 BRASIL. Decreto Federal número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Artigo 26, § III 
46 Pequeno Jornaleiro n° 23. Pt n° 5876. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A/B” Cx 

03. Arquivo Municipal de Curitiba. 
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frequência escolar do filho. Isto é, o garoto possuía um pai presente, mas este havia sido 

anteriormente classificado como abandonado. Isso parece ser bastante recorrente em relação às 

crianças, visto que no Juizado de Menores eram vários os casos em que pai, mãe ou tutor 

“reclamava” a criança tida como abandonada por ter sido encontrada sem estar na companhia 

de um adulto. Segundo o Código de Menores de 1927,  

(...) Si no prazo de trinta dias, a datar da entrada em, juizo o menor fugitivo 
ou perdido, [...] não fôr reclamado por quem de direito, o juiz, declarando-o 

abandonado, dar-lhe-ha conveniente destino. Todavia, a qualquer tempo que 

o responsavel reclamar, o menor poderá ser-lhe restituido.47 

A situação de Vicente exemplifica a solicitação de internamento por parte do Juizado 

de Menores. Entretanto, na CAPEJO, a maioria das admissões se deram em virtude da 

solicitação dos pais ou algum parente, irmãos e tios em geral. Em alguns prontuários constam 

entrevistas ou pequenos relatos desses familiares, ou mesmo dos meninos, quando no momento 

desse pedido. 

 Já nos casos de denúncias, visitas da assistência, quando esta ou a polícia (no caso do 

Paraná, contava-se ainda com Comissários de Vigilância)48 interferiam, a retirada do pátrio 

poder se dava não só por questões econômicas, que significava perigo à sobrevivência e 

precariedade do seu preparo para o futuro, mas também caso se considerasse que a família 

possuía educação moral duvidosa. Seja por meio do receio de se “perder” a criança, seja através 

de mecanismos e tecnologias de disciplina, buscava-se estabelecer uma configuração de 

família, pautada por valores e moral burguesas.  

Aqui se pode perceber outros vestígios da biopolítica, já que um poder que tem a tarefa 

de se encarregar da vida tem necessidade de mecanismos contínuos, reguladores e 

corretivos:  "Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder 

centrada na vida. (...) formas que tornam aceitável um poder essencialmente normalizador" 

(FOUCAULT, 1988, p. 157). A biopolítica é entendida como parte do biopoder, ambos 

conceitos elaborados por Michel Foucault. A biopolítica trata a vida como objeto político, torna 

a atividade política uma ação de governo sobre a vida biológica dos indivíduos e sobre a vida 

de uma população. Seria então dever do Estado garantir a vida, propor medidas que a 

salvaguardem, melhorem sua qualidade, que garantam a subsistência, etc. Se pode compreender 

                                                             
47 BRASIL. Decreto Federal número 17943 A, de 12 de outubro de 1927. Artigo 56.  
48 Segundo Joseane Machado da Silva, os Comissários de Vigilância eram considerados “os olhos e ouvidos” do 

Juiz de Menores, fiscalizavam as condições e riscos em que se encontravam as crianças. Vigiavam locais 

considerados imorais com intuito de inibir a frequência dos meninos e meninas, agindo como uma polícia 

preventiva (SILVA, 2015, p. 34). 
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o surgimento de diversos saberes, como a demografia, a estatística e diversas tecnologias 

políticas que investem sobre o corpo, a mente e as subjetividades.  A seguir se discutirá os 

modos de se compreender a intervenção do Estado nas famílias dos meninos-sujeitos dessa 

pesquisa como vestígios da biopolítica. 

 

1.3 Configurações familiares dos pequenos jornaleiros 

 

A configuração de família dos grupos populares era muito diferente da almejada pelas 

autoridades judiciárias que difundiam a norma familiar burguesa.49 Principalmente nos grupos 

populares, elas se apresentavam muito dinâmicas e distintas desse modelo incentivado pelo 

Estado. Enquanto na classe média o núcleo familiar é/era reduzido, naqueles a rede 

consanguínea é mais extensa e fluida (FONSECA, 2002). Devido a essas diferenças e a um 

longo históricos de representações sociais negativas dos grupos populares (idem, p. 17), 

legitimava-se a interferência dos representantes do Estado nas relações que se davam no âmbito 

da família e que poderiam culminar na retirada ou suspensão do pátrio poder: 

Esta esfera do poder tem sofrido interferência do Estado para garantir a 
proteção da criança contra os abusos de seus próprios pais, ao mesmo tempo 

que se busca manter a família como símbolo e controle da vida social. 

(FALEIROS, 1995, p. 51) 

 

A antropóloga Claudia Fonseca afirma que o modelo da família patriarcal “nunca foi 

realizado por mais do que uma pequena minoria da população” (2002, p. 73). Entretanto, “as 

leis no âmbito do direito da família e da infância no Brasil expressam as práticas e os valores 

disseminados especialmente entre os segmentos sociais dominantes, bem como os embates 

travados em torno do tema” (AREND, 2014, p. 2). Ou seja, apesar de apenas uma parcela da 

população brasileira viver em uma família nuclear burguesa, é a referida configuração que 

permeava os discursos que circulavam nos periódicos impressos, nos noticiários, as novelas, 

nos comerciais e na legislação. 

 

                                                             
49 Para a historiadora Silvia Arend, essa configuração de família surge inicialmente entre as elites e as camadas 
médias e caracteriza-se pelo seguinte conjunto de valores e práticas: “pela composição pai, mãe e filhos; pela 

presença de representações sociais que conformam o chamado amor romântico entre os cônjuges, bem como o 

amor materno e paterno em relação aos filhos; a sexualidade do casal deveria ser pautada pela prática da 

monogamia e pelo heteroerotismo; à mulher caberia a administração do mundo do doméstico e a maternagem das 

crianças, enquanto o homem tornar-se-ia o provedor, atuando no âmbito do público; as relações de parentesco 

entre os membros da família seriam construídas a partir de dois eixos, isto é, a consanguinidade e a afetividade” 

(AREND, 2007, p. 276).  
 

 



58 
 

 

Para o Estado, de acordo com Patrice Schuch, a família era tanto o lugar de suspeita, 

quanto o objeto e o instrumento de intervenção a fim de que se estabelecesse normas e regras 

tidas como essenciais ao convívio entre parentes (SCHUCH, 2013, p. 312). Para a autora, a 

implantação de tecnologias específicas de governo dependiam do funcionamento da família.  A 

historiadora Michelle Perrot afirma ainda que, em uma perspectiva burguesa, a família seria o 

fundamento do bom caminho do Estado: 

A família, átomo da sociedade civil, é a responsável pelo gerenciamento dos 

“interesses privados”, cujo bom andamento é fundamental para o vigor dos 
Estados e o progresso da humanidade. Cabe-lhe um número de funções. 

Elemento essencial da produção, ela assegura o funcionamento econômico e 

a transmissão dos patrimônios. Como célula reprodutora, ela produz as 
crianças e proporciona‐lhes uma primeira forma de socialização (PERROT, 

2009, p. 91). 

 

Humberto Miranda, ao analisar os documentos da Fundação Nacional de Bem-Estar do 

Menor, sinaliza a preocupação da PNBEM com os novos arranjos familiares. Para os burocratas 

tal fato demonstrava a falência do modelo de família patriarcal e crise da família nuclear 

burguesa. Segundo o autor: 

(...) para a instituição, a sociedade vivia o processo de intensas mudanças e 

que o lar deixava de ter as caraterísticas das famílias tradicionais, pelas quais 

o pai assumia a autoridade e o controle maior da “economia familiar” e a mãe 

respondia pelos afazeres domésticos, e os filhos, sempre obedientes, 
reproduziam os ditames das decisões dos adultos. (MIRANDA, 2015, p. 166) 
 

Apesar de que as fontes não exploram muito o significado do termo, há 06 prontuários 

que listam “desajuste familiar” como motivo da internação. Seu uso pode se referir tanto ao 

olhar externo de quem preenche a ficha de entrada e realiza a entrevista inicial, quanto uma 

assimilação possível do discurso do que se considerava à época como modelo familiar. Abaixo 

algumas considerações do que poderia significar esse “desajuste”. 

Entre os prontuários dos jornaleiros há 10 fichas dos meninos com a presença da palavra 

“ignorado” no campo referente à paternidade; 3 são as fichas que não possuíam nenhuma 

informação sobre os pais; em 7 há a informação de que os pais haviam falecido. Tal fato 

demonstra que 20 mulheres não tinham ajuda dos pais dos garotos para a criação dos filhos e 

solicitaram, não somente por esse motivo, ajuda do Estado para garantir a sobrevivência e a 

disciplina de seus filhos.  

Apesar do número de “mães desconhecidas” e o uso do termo “ignorada” ser menor 

para o campo da maternidade, o falecimento das mães é apontado em 12 casos. O falecimento 

das esposas motivou vários pais a levarem seus filhos para a instituição. Era corrente o uso da 
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expressão “órfão unilateral” no campo “motivo de internamento”, o que pode indicar uma 

possível legitimidade que tinham o pai e mãe que eram viúvos para internar seus filhos. 50 É 

pertinente, entretanto, refletir sobre a possibilidade de que, mesmo constando em suas certidões 

os nomes de pai e mãe, isso não significa que os genitores estivessem presentes ou que a criança 

coabitasse com a família.  

Tal afirmação se pauta em uma forma de organização do parentesco dos grupos sociais 

brasileiros de baixa renda que viviam no contexto urbano, denominada por Cláudia Fonseca de 

circulação de crianças. Esse conceito exprime a dinâmica partilhada por esses grupos, mas 

também presente em outros estratos sociais, em que crianças passam parte da infância ou 

juventude habitando longe de seus pais consanguíneos (FONSECA, 2002, p. 13). As crianças 

são criadas por avós, tios/as, padrinhos e madrinhas, algum/a primo/a da mãe ou pai ou 

amigos/as da família, estendendo-se assim as redes de sociabilidade já existentes, o 

fortalecimentos dos laços, garantindo a sobrevivência e educação da criança. Isto porque, 

conforme a autora, o pai e mãe acreditam que “(...) sua responsabilidade é garantir bons 

cuidados à criança, mas outros podem propiciar tais cuidados tão bem quanto [eles]” (idem, p. 

40). 

Nas fontes há menção a tios, tias, irmãos mais velhos e padrastos. Como no prontuário 

de Válter, que menciona como responsável sua irmã, que possivelmente teve dificuldade em 

mantê-lo junto dela e solicitou sua internação.51  Dos 98 meninos, podemos inferir que viviam 

com outras pessoas que não seus genitores 10 deles – 1 com a irmã, 1 com a avó, 5 com tia ou 

tio, 1 com o padrasto e 2 com pessoas que não foram identificadas como parentes; isto porque 

a unidade doméstica e familiar incluía amigos e vizinhos também (FONSECA, 2002, p. 82).   

No caso do menino Dito, a configuração familiar foi um dos motivos para que ele 

próprio pedisse sua internação. Segundo seu prontuário, a família vivia em condições precárias 

com o agravante de seu pai sofrer do Mal de Hansen52– o que influenciou muito possivelmente 

                                                             
50 Este dado também pode ajudar a entender a tabela 2. Por exemplo, se o pai era viúvo, o motivo do internamento 

estaria indicado em “situação familiar”. Mas, considerando que o homem viúvo, segundo as fontes, teria 

dificuldade financeira para criar seus filhos, se assinala também “motivos econômicos”.  
51 Pequeno jornaleiro n°. 56. Pt n° 9433. FAS 19-13-2-3, Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002 Cad. “A”, Cx 01. 
Arquivo Municipal de Curitiba   
52  A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa, cuja transmissão se dá através de contato 

íntimo e contínuo com o doente não tratado. A História da saúde pública no Brasil é atravessada pela preocupação 

com a doença, cujas políticas públicas durante muito tempo incorporavam o internamento compulsório e a segregação 

das pessoas adoentadas (FARIA, SANTOS, 2015). No Estado do Paraná, foi em 1926 construído o Leprosário São 

Roque, um hospital de isolamento, destinado a abrigar compulsoriamente todos os portadores da patologia na 

região (CASTRO, 2005, p. 9). 
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a decisão do Setor de Serviço Social em solicitar a sua vaga.  É provável que o relato do garoto 

afirmando ter sido abandonado por sua mãe e que esta possuía um novo companheiro com quem 

o menino não se dava bem, também tenha contribuído para essa deliberação.53 

Uma reflexão importante se faz necessária. Nem sempre os pais, apesar de estarem 

citados na certidão de nascimento, eram presentes ou assumiam a função da paternidade, ou 

ainda, contribuíam economicamente para o sustento da família (FONSECA, 2002, p. 84). O 

fato de que as mulheres se declarassem viúvas podia não significar que seus companheiros 

haviam falecido, isto porque, possivelmente muitas se pronunciavam viúvas para não registrar 

que eram “mães solteiras”,54 tiveram relações afetivas fugazes ou que foram deixadas por seus 

maridos ou amásios.
55 Muito provavelmente essas mulheres declaravam que possuíam esse 

estado civil para que seus filhos não sofressem preconceito. As mulheres possivelmente 

conheciam o discurso da “mulher honesta”, difundido especialmente a partir da legislação penal 

de 1940.  Esse discurso somente foi suprimido completamente do Código Penal em 2005 

(BARROS, 2014, p. 1185).56 

A ficha de Pedro, que já tinha 15 anos quando se tornou pequeno jornaleiro, sua mãe 

era casada no momento em que solicitou seu internamento. Entretanto, segundo o prontuário, 

“o pai do menor foi preso, por motivo de crime de morte, a mãe achou-se desamparada [e] por 

este motivo internou o filho nesta casa.”(sic) 57 Joana, mãe de Pedro, teve seu marido preso. 

Para poder criar seus cinco filhos, foi trabalhar no norte do estado do Paraná, pedindo a 

colocação do menino para a CAPEJO. Já Rita, mãe de Renato e de outras cinco crianças, tirava 

seu sustento de seu ofício de cozinheira em uma pensão. Segundo o prontuário, “o menor veio 

                                                             
53 Pequeno Jornaleiro n° 03. Pt n° 77263. FAS 19-3-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. A. Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba.  
54 Mãe solteira é um termo vulgarizado para designar mulheres que têm filhos, mas não são casadas. Podem ser 

mulheres que tiveram seus filhos sozinhas, sem a presença de um companheiro, ou quando este não assume a 

paternidade, antes ou depois do casamento, ou ainda, a mulher pós-separação. Apesar de ser de uso corriqueiro, 

hoje o movimento de mulheres que são mães e fazem parte dos casos acima reivindica o não-uso dessa expressão, 

utilizando mãe solo, por exemplo, por compreenderem que seu estado civil deve ser compreendido à parte de sua 

maternidade – ou seja, seriam mulheres solteiras que têm filhos.  
55 Amasiado é um termo utilizado para designar a pessoa que mantém uma relação sem vínculo legal ou formal 

como a estabelecida pelo casamento, como pessoas que moram que mantém uma relação afetiva e moram no 
mesmo domicílio, mas sem formalizar isto através do matrimônio.  
56Marcus Vinicius Amorim de Oliveira trata do conceito jurídico de mulher honesta: “O conceito jurídico de 

"mulher honesta" é sintomático do discurso oficial projetado pelo direito penal. Na antiga lição de Hungria, mulher 

honesta é "não somente aquela cuja conduta, sob o ponto de vista da moral, é irrepreensível, senão também aquela 

que ainda não rompeu com o minimum de decência exigido pelos bons costumes" (in Comentários ao Código 

Penal, v.8, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.139).” Para o jurista, “trata-se da operacionalização do direito 

penal com o objetivo de regular a moral subjetiva e mesmo a maneira de ser das pessoas” (OLIVEIRA, 2007, pp. 

1-3).  
57 Pequeno Jornaleiro n° 01. Pt n° 681. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba. 
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para este estabelecimento porque sua mãe foi obrigada a trabalhar fora”.58 Se entende o 

trecho grifado como um indício do discurso da época, em que o lugar da mulher-mãe era o lar, 

cuidando dos filhos e realizando os serviços domésticos. Vale ressaltar que no sistema 

capitalista o labor realizado pelas mulheres-mães no âmbito do lar e a maternagem das crianças 

não são remunerados, pois não são considerado trabalho.  Rita teve de “trabalhar fora”, muito 

provavelmente, para ajudar nas despesas do lar; nesse caso específico, ela não era casada, então 

precisava prover toda a renda da casa sozinha, sendo seus filhos todos pequenos e por isso, 

segundo a fonte, recorreu à institucionalização. 

A solicitação da colocação em instituições também poderia significar uma oportunidade 

de que o menino tivesse acesso à educação: “A instituição torna-se um ‘internato’, onde a mãe 

coloca seus filhos para receberem boa educação ou serem afastados das influências 

questionáveis da vila” (FONSECA, 2002, p. 108). Para Maurício, a internação poderia 

significar acesso à escola, já que apresentava “desejo de estudar”. O jornaleiro teve a solicitação 

de internamento realizada por seu pai. Eles moravam em Bateias, distrito da cidade de Campo 

Largo, situada nos arredores de Curitiba. O menino foi recebido na instituição no ano de 1959, 

sob a alegação de “seu pai ser viúvo e no [lugar] que mora não possuir escolas”. Tendo um dos 

prontuários mais completos dessa investigação, Maurício permaneceu na instituição durante 

seis anos, até completar a maioridade.59  Foi um dos 23 garotos que foram internos aos 13 anos, 

como se pode conferir a seguir. 

 

1.4  Pequenos Jornaleiros: Idade de admissão 

Partindo da análise das fontes documentais disponíveis, se pode concluir que os meninos 

abrigados pela CAPEJO tinham entre 10 e 18 anos. Da totalidade das fontes, 12 delas não 

permitem inferir a idade de admissão do menino, mas se pode averiguar que o auge de ingresso 

na instituição se dava quando os garotos atingiam 12 e 13 anos, como se pode verificar na tabela 

abaixo:  

 

 

                                                             
58 Pequeno Jornaleiro n° 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad “A” Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba.  
59 Pequeno Jornaleiro n° 35. Pt n° 676. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba   
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Tabela 1 

 

Tabela 1: Idade de admissão dos meninos na instituição. Fonte: Prontuários. Elaborada pela autora 

 

A partir da organização dessa tabela foi possível constatar que a faixa etária 

predominante estava associada com o grau de alfabetização e da autonomia que a idade 

proporcionava. Era necessário saber ler para cantar as manchetes nos seus pontos de venda dos 

jornais: “Ex-tra, Extra!!!”. Segundo o Jornal do Estado: 

Eram muitas vezes os jornaleiros e muitas vezes até os jornalistas que davam 

em primeira mão as novas notícias do mundo. [...] Mas sem dúvida a profissão 

de jornaleiro está agora concentrada entre os menores – os pequenos 

jornaleiros. 60 

Noticiar as manchetes era parte da atividade dos meninos, e para tanto, estes precisavam 

saber ler. Além disso, era necessário que soubessem realizar operações básicas de matemática 

para realizarem a contagem do estoque e as transações comerciais: era fundamental somar 

exemplares de jornal, subtrair para saber dar o troco e também multiplicar para saber quanto 

seria o valor que deveriam entregar ao tesoureiro ao fim de mais um dia.  

A relação entre a faixa etária e autonomia também está associada ao fato dos meninos 

deixavam à CAPEJO logo nas primeiras horas da manhã e se dirigiam sozinhos aos seus pontos 

                                                             
60 Jornaleiro, a época romântica acabou. Jornal do Estado. Curitiba, 15.12.1983.  
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de vendas. Era preciso conhecer os itinerários urbanos, tarefa que se torna um pouco mais difícil 

para uma criança pequena. Era primordial também possuir certa aptidão para vendas, como 

noticia a reportagem a seguir: 

Vender jornal foi uma experiência fácil para Antônio. Comunicativo, 

desinibido, ele explica a técnica que usa: ‘Compra um jornal, tio’. O ‘tio’, no 

caso, é uma técnica infalível. Mas do que ele não gosta é ‘daquela gente que 
chega e pede pra dar uma olhadinha no jornal primeiro; aí eu não deixo e digo 

que só comprando pode ver, senão eles passam a perna na gente. 61 

O trecho descrito pertence a uma reportagem do ano de 1980, mas se pode verificar que 

essa relação entre faixa etária e autonomia era um ponto importante para a permanência na 

instituição mesmo em anos anteriores. Felipe, de 12 anos, foi transferido para o Centro de 

Formação para Menores de Campo Comprido (CFPM) “em virtude do mesmo não possuir 

condições para o tratamento com o público".62  

Alguns dos meninos passaram anos tutelados pelo Estado, como foi o caso de Paulo. 

Vindo do Educandário Santa Felicidade,63 tinha 13 anos quando foi transferido para a CAPEJO; 

na transferência trouxe consigo um documento que pode ser tanto uma ficha cadastral do IAM 

quanto do próprio Educandário. Através dessa ficha se acessa o tópico “justificativa”, que é 

descrita como: 

2.1. Justificativa: O menor não sabe informar sobre seu passado. Diz que quem 
o criou foi uma tal tia Flávia*. Não sabe nada de si. Desconhece totalmente 

quem é. No Educandário é um bom garoto. Quase não é conhecido porque não 

causa problemas. 

2.2. Situação familiar: desconhece quem foram os pais.  

 

Paulo é um dos 14 garotos que foram considerados abandonados ou que eram órfãos 

dos dois genitores. Sete é o número de garotos que foram transferidos de outra entidade – 

contabilizando apenas aqueles cujas fichas contém essa informação, pois há possibilidade desse 

número ser ainda maior.  Ou seja, os dados elencados sobre a idade de entrada dos garotos são 

fundamentais para que se compreenda a clientela da instituição e sobre a internação do menino 

na CAPEJO. Mas é importante frisar que nem sempre era a primeira internação ou primeira 

                                                             
61 Compra um jornal, tio. O Estado do Paraná. Curitiba, 14.12.1980. (O nome foi alterado pela autora).  
62 Pequeno jornaleiro n° 33. Pt n° 1583. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002 Cad. A/B. Cx 03. 

Arquivo Municipal de Curitiba. 
63 Esta instituição começou suas atividades com Abrigo Provisório em 1947. Até 1952, abrigou crianças em caráter 

provisório, pois elas deveriam ser submetidas a uma triagem e encaminhadas à outra instituição permanente, até 

atingir a maioridade. Em 1953, passou a denominar-se “Educandário Santa Felicidade” e atender crianças de 0 a 

7 anos. Em 1957, passou a ser administrada pelas Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. Em 1969, ficou sob 

responsabilidade de uma congregação paraguaia, voltando, um ano após, para as vicentinas. Em 1987, o Estado 

reassumiu a administração (SILVA, 2009, p. 16) 
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instituição pela qual o garoto havia passado – e nem sempre a fonte documental permite que se 

realize essa relação. 

 

1.5 “O menor se encontra internado em virtude de...”: Motivos de internamento 

Pensando então em todas essas características - idade de entrada, configuração familiar, 

se havia sido interno antes em outra instituição – e somando o que as fontes podem indicar, foi 

possível sistematizar então o que motivava o internamento na CAPEJO no período em estudo: 

Tabela 2 

 

Tabela 2: Motivos do internamento. Elaborada pela autora. Fontes: Prontuários 

 

Muitos dos motivos se interligam, razão pela qual número de meninos ultrapassa o total 

(98 prontuários). Foram considerados os motivos “disciplinares”, “escolares” e de transferência 

somente se dessa forma constasse na ficha ou prontuário; “abandono” somente se fosse 

mencionada uma sentença de abandono ou a informação da existência dessa no prontuário; 

“orfandade”, caso assim fosse referenciado ou se se declarasse o nome de pai e mãe como 

ignorado. Já os motivos econômicos e familiares se entrelaçam: numerosos são os casos de 

famílias com extenso número de filhos, cujo um dos pais havia falecido, ocasionando a 

diminuição de renda e acarretando fragilidade econômica.  
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Algumas dessas dificuldades econômicas podem ser percebidas através dos dados 

acerca da origem dos garotos. Segundo os prontuários, a maioria dos meninos eram oriundos 

da região hoje denominada Região Metropolitana de Curitiba64 e do interior do estado do 

Paraná, como consta na imagem a seguir:  

 

Imagem 1 

 

Imagem 1: Número de meninos por macrorregião de acordo com sua origem.  Elaborado pela autora. 

 

Desde o início de seu processo de povoamento, o Paraná esteve inserido nas atividades 

agrícolas e, segundo o historiador Altair Bonini,  

(...) inseriu-se no modelo agroexportador dependente de atividades 

econômicas incapazes de garantir estabilidade nas finanças e um 

desenvolvimento consistente, em função das oscilações do mercado externo. 
Os denominados ciclos econômicos do Paraná estiveram ligados às vantagens 

naturais com a mineração, a extração da erva-mate e da madeira e a 

cafeicultura, revelando uma vocação para atividades extrativistas e agrícolas, 

e poucas empresas ligadas à agroindústria. (2008, p. 6) 

A industrialização do Paraná até a década de 1930 estava baseada no beneficiamento do 

mate e da madeira direcionado ao mercado exterior e sudeste brasileiro (NIEHUES, 2014, p. 

                                                             
64 A configuração inicial da Região Metropolitana de Curitiba, quando da sua criação, compreendia 14 municípios:  

Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo 

Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais. 

Atualmente, a referida região reúne 29 municípios sendo responsável por quase 40% da renda do Estado. Fonte: 

http://www.comec.pr.gov.br/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arauc%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balsa_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bocaiuva_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Largo_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Largo_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colombo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contenda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandirituba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piraquara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quatro_Barras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
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455). A partir dos anos 1950, foi possível notar um processo de modernização da agricultura, 

que se consolida na década de 1960, com uma integração entre setor agrícola e urbano-industrial 

(PRIORI, AMÂNCIO, POMARI, IPÓLITO, p. 119).  

A população do Estado do Paraná cresceu exponencialmente, aumentando cerca de seis 

vezes entre 1920 e 1960. Já entre as décadas de 1950 e 1960 a população dobrou de tamanho, 

passando de 2.115.547 pessoas para 4.263.721 de habitantes (BONINI, 2008, p. 7).  Entretanto, 

o aumento populacional e a expansão das cidades não caracterizou um processo de urbanização, 

pois a maioria das pessoas destas áreas vivia no meio rural, como demonstra a tabela a seguir: 

Tabela 3 

 

Tabela 3: Distribuição relativa da População, por situação de domicílio, no Paraná (1940-1980). 

FONTE: IPARDES. Séries retrospectivas do Paraná: dados históricos da indústria (1940 -1980). 

Curitiba, 1993. p.17 

A população paranaense era composta por 1.328.000 pessoas no meio urbano e por 

2.950.000 habitantes no meio rural, segundo dados do Censo de 1960.65 Essa situação começou 

a se alterar quando no início da década, o ciclo do café enfraqueceu e as culturas agrícolas da 

soja e do trigo começam a ganhar espaço, produtos estes mais vinculados à maquinários e à 

atividade agroindustrial. Intensificou-se, como consequência, a transferência de milhares de 

pessoas do campo para as cidades, principalmente quando no final da década de 1960 o governo 

federal implanta a política de erradicação do café, cujo resultado mais grave foi a considerável 

desocupação de mão-de-obra dos que trabalhavam como meeiros ou colonos nas fazendas de 

café do Norte e Noroeste do Estado (BONINI, 2008, p. 7). Foram muitos anos de intensas 

                                                             
65 IBGE. Censo Demográfico de 1960. Paraná. VII Recenseamento Geral do Brasil. Série Regional. Volume I. 

Tomo XIV. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
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migrações do campo para a cidade até que o Estado do Paraná tivesse sua população urbana 

maior que a rural. Tal fato se deu somente nos anos 1980, como se pode averiguar na tabela 3. 

Esses fluxos migratórios podem explicar os motivos pelos quais meninos da região 

metropolitana e também do interior do estado, sobretudo do Norte e Oeste paranaense, eram 

internos em Curitiba. Mas, também outras questões podem ser abordadas de forma 

concomitante a essa. Segundo Joseane da Silva, algumas famílias preferiam habitar no âmbito 

urbano, então partiam do campo para a cidade; algumas crianças, segundo ela, realizavam esse 

percurso sozinhas, fugindo de casa, ou quando, devido a dificuldades de prover os subsídios 

para sua sobrevivência, suas famílias as mandavam para a casa de outros familiares, e estas 

podiam se perder, fugir ou serem abandonadas (SILVA, 2015, p. 20).66 Há também uma questão 

logística que pode explicar a condensação dos meninos desassistidos, que seriam internos na 

capital: 

O fato da maioria das cidades paranaenses não terem nem Juizado de Menores, 
tampouco uma instituição pública para acolher as meninas e meninos 

desvalidos trazia para a capital a concentração do problema. (SILVA, 2015, 

p. 66) 

Como resultado do processo de urbanização, há o estabelecimento de pessoas próximas 

às fábricas, em regiões ainda pouco povoadas, configurando a chamada Região Metropolitana 

de Curitiba, que começa a se expandir e se solidifica como sub-região no ano de 1973.  

Tabela 4 

 

Tabela 4: crescimento da população da Região Metropolitana por década. Fonte: IBGE. Censos 

demográficos. Elaborado pela autora. 

 

A partir dos anos 1970, a população do Paraná teve um crescimento populacional de 

apenas 0,97% (entre os anos de 1970 e 1980), sendo o mais baixo crescimento do país na 

década.67 Segundo Moura e Ultramari (1988, p. 3), o estado deixou de absorver grandes fluxos 

migratórios para repelir parte da população para outras regiões do país e áreas periféricas de 

países vizinhos.  Tendo em vista esses dados pode-se inferir que parte do crescimento que se 

verifica na tabela 4, se deu devido ao fato de que esta região recebia principalmente a população 

                                                             
66 A esse respeito ver: FONSECA, 1995. 
67 IPARDES Paraná: Características demográficas e projeção da população, por microrregião, até 1990. Curitiba, 

1983.  
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do interior do estado, que migrava para Curitiba. Parte dessa população migrante buscava 

moradias nas cidades vizinhas, adentrando o mercado de trabalho nas áreas em que não se 

solicitava maior qualificação técnica.  

São poucas as fichas que contém essas informações, mas se verificarmos as profissões 

dos pais e mães dos meninos constata-se que sua inserção se dava nos setor de serviços. São 85 

as fichas que constam os nomes dos pais, 10 que registram o campo com “ignorado” e três que 

não possuíam esta informação. Destes 85 pais, de apenas 9 sabemos a profissão, sendo: 2 

operários, 2 aposentados, um armador, um lavrador, um militar, um motorista e um constando 

como “preso”; é preciso mencionar também que 7, do universo total, eram falecidos.  

Os dados sobre as mães apresentam semelhanças com os referentes aos pais: 91 são as 

fichas que mencionam os nomes das mães, sendo 12 delas falecidas no momento da internação 

dos garotos; apenas 5 fichas descrevem o campo de filiação materna com “ignorada” e somente 

2 não constam informação sobre a genitora.  Sabemos a profissão de 7 dessas mães: 3 

empregadas domésticas, 2 “do lar”,68 uma cozinheira e uma parteira.  

O número extenso de filhos que, em geral, as famílias apresentavam demandava 

elevados recursos financeiros. Entretanto, parece que a fonte de renda das famílias dos meninos 

geralmente dependia de um ou dos dois pais e irmãos/ãs mais velhos e inseridos, ainda, no setor 

de serviços e em empregos que não tinham estabilidade financeira, como no caso dos serviços 

domésticos ou relacionados à agricultura. As dificuldades financeiras das famílias, segundo os 

prontuários, era um dos motivos mais importantes para se recorrer ao Juizado de Menores e à 

Casa do Pequeno Jornaleiro, como se pode demonstrar no caso de Renato e sua mãe, Rita.  Já 

citada, a mãe do menino e de outras cinco crianças teve de “trabalhar fora”, muito 

provavelmente, para ajudar nas despesas do lar; nesse caso específico, ela não era casada, então 

precisava prover toda a renda da casa sozinha, sendo seus filhos todos pequenos e por isso 

recorreu à institucionalização.69  

A morte de um dos cônjuges também significava a dificuldade obtida por um/a genitor/a 

sozinho/a na criação dos filhos, não só pela questão financeira, mas também pelo que se refere 

à questão moral, já que com menos supervisão era maior a possibilidade de que os filhos 

“encontrem em estado habitual do vadiagem, mendicidade ou libertinagem”, ou ainda “que 

                                                             
68 “Do lar” é um termo ainda bastante comum, junto a “dona-de-casa”, para descrever mulheres que não exercem 

atividade formal remunerada.  
69 Jornaleiro n°. 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” 

Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba. 
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frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem na companhia de gente 

viciosa ou de má vida”. (sic)70  

É importante enfatizar que não se pode reduzir a destituição do poder paterno/materno, 

ou a solicitação do internamento, como consequência direta da pobreza, se não se estaria aqui 

reproduzindo o reducionismo que se critica nas fontes e nas instituições que retratavam o 

“menor abandonado” como causa da pobreza e das mudanças na “família tradicional”. As 

questões que envolvem as famílias são complexas, assim como o são os motivos de internação, 

pois não apenas se relacionavam à pobreza, e não só envolviam o núcleo central da família, mas 

diferentes parentes e conhecidos.  

Na ficha do “pequeno jornaleiro n° 09”, por exemplo, consta que quem solicitou seu 

internamento foi o pai, e se pode perceber que o motivo da internação não era a questão 

financeira, visto que Luiz, pai do garoto, era militar. Apesar de um número de filhos bastante 

extenso, o salário de Luiz era bem maior do que de outros pais que constam nas fichas. Penso 

que o fato de ser militar pode ter contribuído para a colocação dos dois filhos na instituição. 

Em outro viés, pode se pensar que o fato dos meninos estarem na rua e serem indisciplinados 

poderia acarretar consequências no futuro, como consta no trecho transcrito: 

Compareceu neste Serviço Social o Sr. Luiz, objetivando o internamento de 
seus filhos, Fabiano, com 13 anos, e Lucas, com 12 anos. (...) O pai 

justificando seu intento, relatou-nos que: os menores acima mencionados vêm 

causando problemas tais como, desobedecendo a mãe, deixando de frequentar 
a escola (o pai costumava levá-los para a escola antes de ir para o trabalho, 

porém os mesmos nem assistiam as aulas, pois saiam do estabelecimento logo 

em seguida, por esse motivo o sr. Luiz tirou eles da escola), andam com más 

companhias, o que mais tarde poderá trazer maiores problemas uma vez que 
na data de ontem o sr. Luiz ao voltar do trabalho, precisou ir retirá-los de uma 

oficina, perto de casa, onde haviam pego umas chaves de carros; sendo o 

proprietário conhecido do sr. Luiz, não tomou providências, apenas salientou 
o pai do ocorrido, assim a família vem passando por preocupações com o 

futuro dos menores.71  

 

Apesar de serem alguns poucos casos que se distinguem no corpo documental estes são 

importantes para que não se reproduza o mesmo discurso que se critica, ou seja, estigmatizando 

ainda mais as configurações de família presentes entre as camadas populares brasileiras. 

Os dados expostos ajudam a compreender parte das trajetórias dos meninos: os lugares 

de onde vieram, idade que tinham quando adentraram à instituição e os motivos para que isso 

                                                             
70 BRASIL. Decreto Federal número 17943 A, de 12 de outubro de 1927, Artigo 26, incisos V e VII.  
71 Pequeno Jornaleiro n° 09. Pt n° 30500. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 

01. Arquivo Municipal de Curitiba  
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acontecesse, em geral relacionados às questões familiares, como viuvez e separação dos pais, 

que aludem também à situação econômica, pois se entendia ser maior a dificuldade obtida por 

um/a genitor/a sozinho/a na criação dos filhos, inclusive no que se refere à questão moral, como 

discutido anteriormente. Porém, o preenchimento das fichas amarelas na internação não se 

ocupava somente de coletar dados acerca da família, sua origem e situação econômica, mas 

também algumas características físicas de cada menino, como se pode averiguar a seguir. 

 

1.6  Descrevendo meninos: os prontuários e as características físicas 

As fichas amarelas preenchidas no momento da internação dos pequenos jornaleiros e 

que dão início a um prontuário possuíam em sua estrutura um campo intitulado “Características 

Físicas”. Nesse quadro, havia espaço para se preencher as seguintes informações: data de 

nascimento, cidade de origem, “Cútis”, Cabelo, Olhos, Nariz, Estatura, Peso e Sinais 

particulares. 72 Neste tópico, disserto acerca das características físicas dos meninos, focando 

principalmente em relação à questão racial.73 É discutida também a categorização fenotípica 

desses meninos por funcionários problematizando os termos utilizados e o que estes dados 

poderiam significar no contexto paranaense.  

Em geral os itens descritos foram pouco preenchidos, isto é, um número muito pequeno 

de fichas têm esses campos completos. Os itens menos preenchidos são os referentes ao peso e 

a estatura: apenas seis meninos têm seu peso e estatura descritos em suas fichas: são as fichas 

de Maurício,74 Rui,75 Manoel,76 Pedro,77 Marcelo78 e Jairo.79 

Notei que nas mesmas fichas há anotação “estatura e peso verificados em 13.02.1962”. 

De início relacionei com o baixo peso dos meninos, visto que quatro deles poderiam ser 

considerado baixos para suas idades e com baixo peso, mas dois dos meninos contrariaram a 

hipótese, já que suas alturas e pesos estavam na média. O que os liga todos, e a mais três outros 

                                                             
72 É interessante perceber o quanto essas informações se assemelham com as características definidas pelas teorias 

raciais racistas, como o eugenismo, para se definir quem seriam as pessoas “superiores” e “inferiores”. 
73 Ao longo do subcapítulo se discutirá mais profundamente o uso do termo “raça” 
74 Pequeno Jornaleiro n°. 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro Cad “A” Cx 

01; Arquivo Municipal de Curitiba   
75 Pequeno Jornaleiro n° 49. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad “A” Cx 01; Arquivo Municipal de Curitiba   
76 Pequeno Jornaleiro n° 04. Pt n° 680. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01; 

Arquivo Municipal de Curitiba   
77 Pequeno Jornaleiro n°. 01. Pt n° 681. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba   
78 Pequeno Jornaleiro n° 29. Pt n° 683. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba   
79 Pequeno Jornaleiro n° 45. Pt n° 682. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba   
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garotos, é o período em que essas medidas foram verificadas: o ano de 1962. Apenas nove 

meninos, abarcados pelo corpo documental aqui investigado, haviam entrado e permaneciam 

internos na data da verificação. O que torna ainda mais importantes tais informações, além dos 

número de prontuários estarem em sequência, o que já pode dar indício sobre o processo de 

numeração de prontuários estar relacionado ao período, é que a partir desta data não há menção 

a nenhuma outra verificação de peso nos prontuários. Há duas possibilidades: primeiro, a 

supressão de tal exame de entrada e sua verificação; segundo, o preenchimento dessa 

informação em algum outro documento não anexado nos prontuários ou enviados para outro 

órgão, como o IAM, por exemplo, ou o Centro de Triagem, o CEDIT, já mencionados nesse 

capítulo. 

Quatro das fichas dos mesmos seis meninos mencionados acima, Rui, Pedro, Marcelo e 

Jairo, são os únicos em que o item “Nariz” está preenchido. As fichas foram completas com os 

termos “aquilino”, “afilado”, e duas fichas constando “adunco”.80 Já acerca do item que 

indicaria quando algum menino tivesse algum sinal particular no corpo, apesar de que, por 

outras fontes do prontuário foi possível saber que um dos meninos era cego de um olho, apenas 

uma ficha de entrada possui essa informação, constando “lábio superior partido”. 81 

 Possivelmente o preenchimento dos itens Cútis, Cabelo, Olhos era mais significativo 

no momento da entrada do que os apontados acima. Para o primeiro, somente 24 prontuários 

não o possuem completo; para o segundo, 27 e, para o terceiro, 29 apenas. A interpretação que 

se realiza aqui é que essa descrição inicial era importante a fim de identificar o garoto entre um 

universo de outros meninos – em geral, a CAPEJO possuía a capacidade de abrigar até 101 

garotos. Entre os prontuários, 38 não possuem fotografias e o fato de o restante as possuir não 

significa necessariamente que elas foram anexadas no momento em que os novos internos 

foram recebidos. Isto posto, o ato de descrever cada garoto poderia ser um modo de assegurar 

o reconhecimento posterior, caso fosse necessário. Abaixo, os termos utilizados para a 

caracterização dos cabelos e olhos dos recém-chegados à instituição: 

 

 

 

 

                                                             
80  O nariz adunco, também conhecido como nariz aquilino, seria um formato de nariz que tem uma protuberância 

na ponte do nariz dando a aparência de que o nariz é curvado. Nariz afilado seria pequeno e fino.  
81 Possivelmente se refira a lábio leporino, como é popularmente conhecido a fissura labiopalatal. Acarretada por 

má-formação durante o desenvolvimento embriológico, essa condição implica no lábio, no palato ou ambos, 

fendidos.  
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Já o termo “Cútis” está sendo entendido aqui como a descrição da cor da pele. Porém, 

somado aos itens descritos acima, pode-se compreender que tais fatores podem contribuir para 

uma caracterização étnico-racial dos pequenos jornaleiros.  

Atualmente, no Brasil, a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) é a mesma configurada no ano de 1991, operando através do chamado “quesito cor”, 

ou seja, a pessoa se autodeclara através de cinco categorias: branco, preto, pardo, amarelo e 

indígena. 82 Para se considerar a população de origem africana, ou afrodescendentes, soma-se 

as pessoas autodeclaradas pretas ou pardas.83 Com o (ainda em curso) processo de positivação 

da cultura e identidade negras,84 53% dos brasileiros se declararam pardos ou negros, diante de 

45,5% que se disseram brancos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 

                                                             
82 IBGE. Características Étnico-Raciais da População. Classificações e Identidades. PETRUCELLI, José Luis. 

SABOIA (org). 2013. 
83 Nesse subcapítulo, pretendi adentrar na questão racial por considerar importante para se investigar que meninos 

a CAPEJO abrigava. Acredito que ao enfatizar tais informações, de alguma forma, se visibilize a presença de 

população de origem africana no Paraná. É importante enfatizar que serão usados os termos população de origem 

africana e afrodescendentes, como alternativa a termos racializados – entendendo que o termo negro tem origem 
primeiramente para negativar, no âmbito da colonização, e sendo alvo dos processos ainda existentes de 

positivação, a partir da década de 1970. É, portanto, dotado de historicidade, alterando-se ao longo do tempo 

(CARDOSO, RASCKE, 2014, p. 14) De acordo os historiadores Paulino Cardoso e Karla Leandro Rascke (2014), 

os termos populações de origem africana ou afrodescendentes abarca uma gama maior de experiências de 

diferentes povos e de diferentes vivências. Utilizarei, como indicado pelo autor e pela historiadora Maíra Pires de 

Andrade, tais nomeações e o termo negro somente quando se referir aos movimentos que assim se denominam e 

que compreendem tal uso como político, o ressignificando (ANDRADE, 2017). 
84 Essa positivação ocorreu a partir de década de 1970 principalmente com a ação do Movimento Negro Unificado 

(MNU), a partir das narrativas reivindicados pelos movimentos negros contudo. Contudo, isto não significou o 

fim do racismo e de estereótipos negativos (ANDRADE, 2017). 

Tabela 5: termos usados para o item 

“Cabelo”. Uso dos termos no 

original. Fontes: Prontuários. 

Elaborada pela autora.  

Tabela 6: termos usados para o item 

“Olhos”. Uso dos termos no 

original. Fontes: Prontuários. 

Elaborada pela autora.  
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2014. 85 Entretanto, na década de 1980, por exemplo, o Censo contou com uma classificação 

popular de 136 cores de pele (FERREIRA Apud MOURA, 1988). Esse adendo foi realizado 

apenas para exemplificar a complexidade da identificação racial brasileira que congrega a 

autopercepção, fatores ideológicos e políticos, o racismo como estrutura, entre outros fatores.  

Uma das reivindicações do Movimento Negro e de coletivos que debatem a pauta é a 

questão da invisibilidade do/a negro/a na História. No estado do Paraná e na região sul, a partir 

dos esforços empreendidos pelos/as intelectuais principalmente do Movimento Negro, a 

historiografia sobre a presença da população afrodescendente tem aumentado 

significativamente, contrariando anos de escassez explicada pelo processo de invisibilidade 

pela História tida como oficial (DUARTE, 2015, p. 2). Segundo Iris Germano, por 

invisibilidade se compreende as conjunturas em que 

(...) os negros foram negados no tempo enquanto agentes históricos num 

contexto de desprivilegiamento, não apenas através do silêncio da história 
oficial, mas também através de representações que alimentam práticas de 

discriminação no imaginário social. (GERMANO, 2009, p. 101-102) 

De acordo com a historiadora e antropóloga Ilka Boaventura Leite, isso se relaciona 

com a imposição da identidade e da cultura do grupos de colonizadores europeus que cá vieram 

para trabalhar, a fim de se pôr em prática o projeto de branqueamento do estado brasileiro 

(LEITE, 1996, p. 38). Segundo a autora, a invisibilidade da população afrodescendente é uma 

das bases da ideologia do branqueamento – ou seja, afirma, “não é que o negro não seja visto, 

mas sim que ele é visto como inexistente” (idem, p. 41, grifo no original). 

Afirma ainda que, principalmente ao tratar do sul do Brasil, “na literatura científica, o 

negro é invisibilizado, seja porque não intencionam relevar a efetiva contribuição destes, seja 

porque os textos vão se deter na sua ausência, na reafirmação de uma suposta inexpressividade 

[numérica]” (idem, p. 40. grifo meu).86 Por exemplo, a povoação do território paranaense é 

constantemente associada aos imigrantes europeus, principalmente alemães, poloneses, 

italianos, mas também aos ucranianos e holandeses, e um pouco menos lembrados, portugueses, 

os japoneses, árabes e turcos. Há menção, acerca da ocupação do estado, aos indígenas como 

“primeiros habitantes”, mas pouca ou nenhuma relação com migrantes de outros estados e com 

a ocupação populações de origem africanas que foram submetidas a escravização. 

                                                             
85 IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014. 2014, p. 5 
86 O grifo se explica porque a autora, antes de fazer tal afirmação, discorre sobre o fato de que os textos 

acadêmicos tem enfatizado com frequência uma especificidade do sul do Brasil quanto ao número de pessoas de 

origem africana, sem contudo, suficientemente explicá-la (LEITE, 1996, p. 38). 



74 
 

 

O governo e a imprensa paranaense fomentavam, desde o início do século XX, o 

discurso de que o estado era um território diferente, único – e branco. Portanto, acredito que 

debater a questão da origem étnica/racial dos meninos pequenos jornaleiros, colabora não só 

para reafirmar a presença de afrodescendentes no estado, mas também para que se repense em 

que setores sociais essa população esteve inserida.  

 Conforme Nilma Gomes, o uso do termo raça para se referir à parcela negra da população 

produziu uma intensa discussão no campo das Ciências Sociais e também no cotidiano do/a 

brasileiro/a (2005, p. 44). Para a autora:  

(...) podemos compreender que as raças são, na realidade, construções sociais, 
políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do 

processo histórico. (GOMES, 2005, p. 49) 

 

Logo, em determinado momento da história, o termo raça foi cunhado para inferiorizar e 

dominar os afrodescendentes. O conceito raça, segundo Paulino Cardoso e Karla Leandro 

Rascke, foi engendrado na modernidade europeia, e serviu, na prática para classificar os seres 

humanos em determinados grupos, partindo das características fenotípicas. Salientam que tal 

termo, em seu sentido biológico, é equivocado visto que há apenas a raça humana (CARDOSO, 

RASCKE, 2014, p. 12-13). De acordo com Kabengele Munanga, é necessário compreendê-lo 

como “uma construção sociológica e político-ideológica, pois embora não exista 

cientificamente, a raça persiste no imaginário coletivo” (MUNANGA, 2010, p. 192). 

Já a cor da pele possui a particularidade de estruturar ideias e valores nos planos estético 

e moral (GUIMARÃES, 2003). Segundo a historiadora Maíra Pires Andrade, existem diversas 

cores de pele que aliadas a outros fatores como fenótipos, origem, gênero, classe formaram 

hierarquias dentro das categorias de branco e negro e entre estas; se utiliza alguns termos, 

portanto, numa alternativa e negação da palavra negro, relacionando com a branquitude, uma 

categoria relacional e histórica (ANDRADE, 2017). 87 

Em um levantamento primeiro, foram coletados os dados referentes à “Cútis”, entendido 

até então como cor da pele, a partir dos termos utilizados quando no momento da caracterização 

realizadas pelos secretários e outros funcionários da CAPEJO.  

    

 

                                                             
87 A autora afirma, a partir de LOPES (2014), SCHUCMAN (2012) e CARDOSO (2008), que os termos como 

“moreno”, “moreno claro”, “quase branco”, são utilizados como uma forma de se negar a categoria negro. Isso se 

relacionaria com a branquitude à medida que, quanto mais distante do ideal de “brancura” o indivíduo estiver, 

maior a chance de ser uma vítima de discriminação (ANDRADE, 2017). 
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   Tabela 7 

 

Tabela 7: Distribuição segundo termos utilizados nos prontuários para se referir à cor da pele. Fonte: 

Prontuários. Elaborada pela autora. 

 Segundo o antropólogo Kabengele Munanga, deveria ser simples definir quem é negro 

no Brasil. Entretanto, o autor afirma, num país que gestou o desejo de branqueamento, não é 

fácil sugerir uma definição de quem é negro ou não (2004, p. 52).  

É muito importante frisar, no entanto, que no caso dos pequenos jornaleiros, não se 

tratava de uma autodeclaração sobre a cor da pele, mas sim de uma designação realizada por 

um funcionário – e que isto se dava através de um processo subjetivo, que incorpora a percepção 

de si e do outro, pautado em suas origens, classe social, como ele próprio se identifica.  Como 

afirma Luz: 

“nomear” significa muito mais que atribuir um nome, no sentido referencial 

em que se pensa a relação “nome - objeto no mundo”. [...] nomear produz um 

efeito de sentido de subjetividade, atribuindo sentidos especiais, que recortam 
uma memória de dizeres acerca de tal nome, constituindo, assim, seu sentido 

no acontecimento em que aparece. Ademais, a nomeação dá-se como 

funcionamento da língua em determinados espaços de enunciação, que são 
divididos por uma incessante disputa pela palavra. [...] Ao determinar um 

indivíduo por um nome, atribuo-lhe um sentido que se estabelece 

considerando-se os dizeres acerca desse nome, fazendo-o ocupar uma posição 

sujeito, pela ideologia, e individualizo-o. (LUZ, 2012, p. 1) 

Nessa relação nome-sujeito, identidades podem ser forjadas, mesmo que a partir da 

designação de outra pessoa. A identificação por terceiros, como é o caso dos meninos da 

CAPEJO, representa um procedimento realizado como norma na categorização desses meninos, 

mas também um processo permeado pela subjetividade. Como exemplo, cito o caso do menino 

Renato, filho de Rita, personagens já mencionados nessa narrativa: na ficha amarela do garoto, 

ele consta como “branco”; em uma primeira entrevista, realizada em 1961, o item “côr” é 
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preenchido com “morena”, e em uma terceira ficha, se descreve “Renato com 13 anos, cor 

parda, registrado em Curitiba (...)”. 88 O mesmo aconteceu com Marcelo. Natural de Rio 

Negrinho, Santa Catarina, a cor de sua pele foi descrita como “morena clara”, na ficha amarela 

de triagem da Casa do Pequeno Jornaleiro. Em uma segunda ficha, é descrito como "branco" e 

na terceira, uma ficha experimental de cor alaranjada utilizada pelo IAM, Marcelo consta como 

“pardo”. 89  

De acordo com quem preenchia a ficha, o garoto era caracterizado de certo modo - 

alterando-se o funcionário da triagem, de outro. Isso ocorreu, possivelmente, porque a 

atribuição de raça varia de acordo com a identificação racial da própria pessoa que faria essa 

triagem, com sua identificação de gênero, sua classe, religião, região do país em que nasceu e 

mora: uma pessoa que é considerada negra no sul, pode não o ser no nordeste do país, e isso 

depende também de quem está fazendo esta atribuição. Se levarmos em conta as características 

sugeridas pelos funcionários, e tendo em mente as problematizações sobre tais atribuições e a 

ressignificação do termo negro, seria possível considerar afrodescendentes os meninos 

caracterizados como “mulatos”, “morenos”, “pretos” e “pardos”, reorganizando as informações 

do seguinte modo: 

Tabela 8 

 
Tabela 8: Distribuição étnico-racial dos “pequenos jornaleiros” de acordo com a interpretação das 
fontes.  

 

Sendo que os dados sobre cor/raça foram inseridos na Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD/IBGE) apenas em 1987,90 houve a dificuldade de se entender o que 

                                                             
88 Pequeno Jornaleiro n° 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad “A” Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba   
89 Pequeno Jornaleiro n°. 29. Pt n° 683. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba   
90 O primeiro Censo Demográfico realizado no Brasil, em 1872, propôs a classificação por raças na forma de 

quatro opções de resposta: branco, preto, pardo e caboclo. Nos Censos de 1900 e 1920, as informações sobre cor 

ou raça não foram coletadas e, em 1910 e 1930, não foram realizadas operações censitárias no País, segundo o 

IBGE. A partir do Censo 1940, as categorias utilizadas para a classificação, então denominada de cor, sem fazer 
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significaria quase 30% dos meninos internos na CAPEJO serem considerados 

afrodescendentes. Entretanto, pode-se refletir acerca de tais dados: em um estado considerado 

até então de maioria branca, onde a presença negra era considerada inexistente pelo Estado, o 

fato de uma quantidade significativa entre os meninos internos na instituição serem designados 

negros, pode expressar sintomaticamente a relação entre raça/etnia e condições sociais menos 

favorecidas, visto ser os motivos econômicos as principais justificativas para a internação, 

conforme a tabela 2.  

 Outro dado interessante ao se analisar os prontuários é a questão do sobrenome. Em um 

estado onde o imigrante europeu e tal ascendência é valorizada e legitimada a todo tempo, 

apenas três meninos constam com sobrenomes nitidamente de ascendência polonesa, com seus 

z’s e k’s característicos; o restante dos meninos possuíam sobrenomes onde sua descendência 

não fica tão evidente, ou ainda, os mais abrasileirados, como Santos, Silva, Lima, Ferreira, 

Almeida... 

      * 

 Pedros, Marcelos, Ricardos, Rodrigos, Felipes... filhos de Marias, Ritas, Joanas; de 

Josés, Antonios; tutelados pelas tias, tios, irmãos ou irmãs ou, desde que se lembram, pelo 

Estado. Meninos e adolescentes; brancos, pretos. Com seus irmãos ao lado ou deles separados. 

Transferidos, encaminhados, “entregues”, abandonados. Chegaram, então, esses meninos à 

Casa do Pequeno Jornaleiro. A partir desse momento de admissão, outra jornada se iniciava. A 

partir dos resquícios que as fontes nos permitem acessar, o próximo capítulo trata dos momentos 

seguintes à chegada: o dia-a-dia, as práticas cotidianas, dos pequenos meninos fardados que 

saíam com suas bolsas a tira-colo cantando as manchetes do dia.  

 

                                                             
referência às raças e com critérios de atribuição diferentes compreendiam os termos branco, preto e amarelo. Os 

Censos 1950 e 1960 reincorporaram o termo pardo à categorização de cor, como unidade de coleta e análise – 

estas coletas foram as primeiras que orientaram explicitamente nas suas instruções de preenchimento a respeitar a 
resposta da pessoa recenseada, constituindo a primeira referência explícita ao princípio de autodeclaração. No 

Censo 1970, mais uma vez a variável foi excluída da pesquisa, sendo que a partir do Censo 1980 o quesito voltou 

a ser pesquisado. Em 1991, de acordo com o documento do IBGE, foi acrescentada a categoria indígena às já 

mencionadas. A investigação de cor ou raça também passou a integrar outras pesquisas domiciliares, tais como a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, em 1987, a Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, 

em 2002-2003, e a Pesquisa Mensal de Emprego - PME, em 2003. Em 2008, foi realizada pela primeira vez, a 

Pesquisa das Características Étnico-raciais da População - PCERP, com o propósito de compreender melhor o 

atual sistema de classificação da cor ou raça nas pesquisas domiciliares realizadas pela Instituição e contribuir para 

o seu aprimoramento. Fonte: IBGE, Características Étnico-Raciais da População: um estudo das categorias de 

classificação de cor ou raça. 2008. p. 14-20. (PETRUCELLI, SABOIA, 2013, p.7) 
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2. “Quem muito dorme, pouco aprende”: vivendo na Casa do Pequeno Jornaleiro91 
 

Onze de janeiro de 2016. O jornal O Globo noticia a remoção da estátua do Pequeno 

Jornaleiro no Rio de Janeiro. 92 A reportagem dispõe de uma foto do historiador Luciano Magno 

que, conta o repórter, lidera uma campanha para que a estátua volte ao seu lugar original – 

ficava na calçada da Avenida Rio Branco, esquina com a Rua do Ouvidor. A escultura do artista 

Fritz (1895-1969) é de um menino, calças largas, blusa justa, chapéu de abas e um maço de 

jornais debaixo do braço; a boca aberta como a gritar as manchetes do dia. Já o menino do 

escultor italiano Mateo Tonietti, dorme sentado apoiado em uma pedra em Erechim, cidade do 

Rio Grande do Sul. Franzino, descalço, de roupas curtas, tem em seu colo seus jornais.93  

Personagem de contos e crônicas, poemas e gravuras, o vendedor de jornais era parte do 

cotidiano das cidades brasileiras desde o fim do XIX.   

A atividade de vender alguns itens na rua era algo praticado por meninos e meninas dos 

grupos populares para garantir seu sustento ou de sua família. A estratégia de contatar 

“menores” vendedores foi usada pela primeira vez em terras brasileiras pelo jornal Gazeta de 

Notícias, em 1875 (RABELLO Apud CHAGAS, 2012, p. 5). Algumas bibliografias consultadas 

afirmam que a “profissão” ficou de início a cargo de meninos de origem africana escravizados,94 

outras afirmam que a prática teria iniciado com meninos descendentes de italianos, 

principalmente na cidade de São Paulo. Entretanto, não era uma atividade organizada sendo 

mal vista pela sociedade, visto a permanência dos meninos e meninas nas ruas: 

Nas décadas de 1930 e 1940, a figura dos pequenos jornaleiros passa a estar 
ligada à do jovem aprendiz brasileiro, explorado pela “máfia italiana”, em 

campanha que projeta a imagem de que a expansão do negócio dos jornaleiros 

contribui para o agravamento de um problema social (CHAGAS, 2012, p. 5). 
 

Associações filantrópicas surgiram em cidades, tais como o Rio de Janeiro, Campos dos 

Goytacazes e Belo Horizonte, a fim de organizar meninos jornaleiros aos mesmos moldes da 

                                                             
91 Título baseado em ditado expresso nos relatórios anuais: “Lenha verde mal acende, quem muito dorme, pouco 

aprende” 
92http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estatua-do-pequeno-jornaleiro-e-removida-do-centro-do-rio.html 
93 http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/5828/18-11-2011/estatua-do-pequeno-jornaleiro-e-restaurada 
94 Aqui nos referimos a meninos que nasceram anteriormente à Lei do Ventre Livre. Optamos aqui por utilizar o 

termo escravizado para se contrapor ao termo escravo como condição natural de inferioridade e subalternidade, 

como se intrínseca ao fato de a pessoa ser negra; ao passo que escravizado modifica a carga semântica, 

denunciando o processo de violência relacionada à escravidão e marca a responsabilização daquele que escravizou.  

Para saber mais, ver: HARKOT-DE-LA-TAILLE, Elizabeth. SANTOS, Adriano Rodrigues dos. Sobre Escravos 

E Escravizados: Percursos Discursivos Da Conquista Da Liberdade. Anais do III Simpósio Nacional Discurso, 

Identidade e Sociedade (III SIDIS) Dilemas E Desafios Na Contemporaneidade. 2012. Pp 1-13; GUIMARÃES, 

Antonio S. A. A República de 1889: utopia de branco, medo de preto (a liberdade é negra; a igualdade branca e a 

fraternidade mestiça). Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar. São Carlos, Departamento e Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia, 2011, n. 2, p. 17-36. 
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Casa do Pequeno Jornaleiro da capital carioca, criada pela primeira-dama Darcy Vargas na 

década de 1940. Assim como outras instituições, civis e religiosas, que emergiram com a 

finalidade de repelir a presença das crianças nas ruas: pedintes, vendedores, engraxates... 

Em Belo Horizonte, a primeira Casa do Pequeno Jornaleiro foi criada em 1934. Foi 

idealizada pela psicóloga russa Helena Antipoff, moradora da capital mineira desde 1929, a 

convite do governo do estado, para lecionar na Escola de Aperfeiçoamento de Professores. 

Segundo Marília Machado e Ângela Teixeira (2009), desde sua chegada à Minas Gerais, a 

psicóloga se preocupava com as crianças dos grupos populares que permaneciam na rua, 

principalmente com os meninos jornaleiros, visto que costumavam “(...) dormir na rua para 

estarem preparados para receber, ainda de madrugada, a edição do jornal” (idem, p. 5) e age 

então em prol de angariar fundos, junto aos escoteiros e a Sociedade Pestalozzi, ambas fundadas 

por ela, para a criação de uma instituição para os jornaleiros. 

Em setembro de 1940, aos moldes da instituição mineira, é fundada pela primeira-dama 

Darcy Vargas a Casa do Pequeno Jornaleiro no Rio de Janeiro (CPJ), com o objetivo de amparar 

os meninos que vendiam jornais e dormiam nos logradouros cariocas, conhecidos como 

pequenos jornaleiros. Originalmente, a CPJ era um internato onde os meninos moravam e 

estudavam e foi considerada a maior obra social da primeira-dama (TEIXEIRA, MACHADO, 

2009, p. 6). 95   

Em Curitiba, crianças que andavam sozinhas pelas ruas também não eram bem vistas, 

como se pode notar na crônica de Heitor Stockler de França transcrita no relatório da Casa do 

Pequeno Jornaleiro de 1960: 

(...) os garotos dos jornais de Curitiba, eram um verdadeiro bando de garotos 
mal-educados, audaciosos e até insuportáveis. Nada respeitavam e, 

insolentemente, afrontavam os pacatos costumes da cidade. 96 

 

Segundo Joseane de Fátima Machado da Silva, a insistência em criticar as crianças que 

trabalhavam e as que permaneciam nas ruas e exigir providências das autoridades quanto a essa 

questão era uma constante. A sociedade, segundo a autora, “por meio de jornais, denunciava 

situações em que crianças estavam envolvidas, que considerava inapropriada e conclamava o 

Juiz de Menores a delimitar os espaços das crianças na sociedade” (SILVA, 2015, p. 24).  

                                                             
95 Fonte: http://www.fdv.org.br/historico.asp acesso em 20.02.2016 
96 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual de 1960. Curitiba, 1960. p. 22. 

http://www.fdv.org.br/historico.asp
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Pode-se entender, portanto, a celebração da imprensa quando se fundou a Casa do 

Pequeno Jornaleiro – os jornais publicaram a foto do inauguração da instituição, enviaram 

correspondências felicitando a obra, e repetiam o gesto cada aniversário ou Dia do Jornaleiro. 

Possivelmente pela mão-de-obra que poderia fazer circular seus impressos, mas também por 

uma organização dos meninos, antes chamados desordenados e arruaceiros: 

Ainda nos lembramos de tempos idos quando a distribuição da imprensa da 
Capital era feita, também, por garotos ativos, mas desorientados, alguns 

inconscientes da missão que as empresas lhes outorgavam de vendedores de 

jornal. Eram, crianças, meninos rústicos pela nenhuma educação, peraltas, 
bulhentos, irrequietos e também, temidos se acaso resolviam apupar alguém 

por quaisquer motivos.97 

Através de seu estatuto, a CAPEJO pretendia “amparar, educar e encaminhar os 

menores vendedores de jornais, prestando-lhe assistência material, moral e intelectual.” 98 Era 

preciso organizar, disciplinar os garotos que já realizavam esse tipo de trabalho. Mas, de que 

modo se dava essa institucionalização? Como acontecia essa organização? Tentar responder a 

essas questões é o que objetiva esse capítulo.  

Nele será abordado o dia-a-dia desses meninos, pequenos jornaleiros. Através das 

fontes documentais, principalmente os relatórios institucionais dos anos de 1960 e 1962, se 

problematizam as práticas institucionais, a regulação das atividades, o cotidiano, a vigilância 

sobre o trabalho e sobre o jornaleiro. Para tanto, se realiza também uma breve discussão e 

histórico sobre a ideia de trabalho como método das instituições de reclusão ou ressocialização 

na assistência à infância brasileira.  

Dados os limites dos prontuários, que tinham o propósito institucional de anotar dados 

e relatar procedimentos, busco como apoio outra gama de documentos para que se possa 

compreender práticas cotidianas nem sempre tratadas por fontes oficiais e institucionais. São 

fotografias e reportagens da imprensa paranaense que relatam ou demonstram o rotineiro e o 

diário – problematizando tais fontes como discursos acerca da CAPEJO e dos internos. 

 

 

                                                             
97 Transcrição da reportagem Diário da Tarde de 6 de julho de 1959 em: CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. 

Relatório anual 1959. Curitiba, 1959. p. 26-27.  
98 Extrato dos Estatutos da Casa do Pequeno Jornaleiro, 21 de setembro de 1942. 
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2.1. “A nação caminha pelos pés das crianças”: infância e trabalho99 

Apesar de boa parte da literatura no mundo ocidental sobre o trabalho infantojuvenil 

remeter seu início a época da Revolução Industrial, é importante frisar que suas origens no 

Brasil remetem ao período escravocrata. Segundo Ana Lúcia Kassouf, as crianças africanas e 

afrodescendentes realizavam diversas atividades nos locais em que se empregava mão-de-obra 

escravizada e exerciam tarefas que exigiam esforços muito superiores às suas possibilidades 

físicas (2007, p. 324). Para a historiadora Mary Del Priore, a transição da escravidão para o 

trabalho livre não significou a supressão da exploração das crianças brasileiras no trabalho, mas 

a substituição de um sistema por outro considerado adequado aos princípios da chamada 

modernidade industrial (PRIORE, 1999, p. 91). 

Nas primeiras experiências industriais em território brasileiro boa parte da mão-de-obra 

era composta por crianças, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro (MOURA, 

1992). Em 1891, através do Decreto número 1.313, pode se perceber a primeira tentativa em 

regulamentar o labor infantojuvenil nas fábricas da capital federal, até então, a cidade do Rio 

de Janeiro. Nesse Decreto, se proibia o trabalho fabril de crianças menores de 8 anos, mas 

permitia-se para aqueles entre os 8 e 12 anos, desde que a jornada não ultrapassasse 4 horas 

diárias; a partir dos 12 anos, poderiam ser contratados garotos e garotas, exceto para trabalhos 

em que se precisasse manipular materiais corrosivos ou explosivos; a resolução prescrevia 

também que a jornada das moças até os 15 anos, não poderia ultrapassar sete horas diárias, e 

dos rapazes, nove horas por dia (AREND, 2007, p. 277). 

Segundo a historiadora Silvia Maria Fávero Arend, “esta foi a mais abrangente das leis, 

até a implementação do Código de Menores de 1927” (2007, p. 277). O Decreto número 17.943-

A, de 1927, conhecido como Código de Menores, exprime questões discutidas à época de sua 

promulgação e dispõe, entre outras questões, sobre o trabalho de crianças. A proibição do 

trabalho para menores de 12 anos, do trabalho noturno e prática de atividades circenses ou em 

cafés, teatros, cabarés, eram algumas das regulamentações. Também proibia o trabalho de 

menores de idade em qualquer trabalho subterrâneo, em pedreiras e oficinas, a não ser quando 

o estabelecimento era de algum familiar, e aos menores de 18 anos, exercer funções perigosas 

a saúde, à vida, à moral, incluindo a confecção, distribuição, oferta e venda de materiais 

impressos contrários o que se considerava bons costumes. 100 

                                                             
99 O título faz referência a uma mensagem recorrente nos relatórios oficiais da CAPEJO – “A nação caminha 

pelos pés das crianças” 
100 BRASIL. Decreto Lei número 17.943-A, de 1927.  
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Após o Código de Menores de 1927, outras leis federais foram emitidas: o Decreto 

número 22.049 de 03 de novembro de 1932, que regulamentava o trabalho de crianças nas 

indústrias, e em 1º de maio do ano de 1943, o Decreto número 5.492, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) – ainda hoje, importante instrumento de regulamentação trabalhista no 

Brasil (AREND, 2007, p. 287).  

A CLT, em seu capítulo IV, legisla sobre a “proteção do trabalho do menor”: a admissão, 

a jornada de trabalho, os deveres do empregado e do empregador e as penalidades em caso de 

infração do disposto na Lei. É importante ressaltar que esta regulava as atividades no setor 

comercial, industrial e artístico, ou seja, não incidia sobre o trabalho doméstico ou rural, 

atividades realizadas por um grande contingente dos trabalhadores e trabalhadoras menores de 

idade (AREND, 2007, p. 288).  

Apesar de haver uma idade a partir de qual se podia contratar uma criança ou jovem, 

se pode notar que desde a promulgação do Código de Menores de 1927 e na legislação que 

a intercorre, houve adendos sobre a possibilidade de se contratar aquela criança mesmo essa 

sendo de idade inferior ao disposto na lei. No referido código, havia a proibição do trabalho 

para menores de 12 anos – mas o artigo 102 da referida lei, dissertava sobre a possibilidade 

de que autoridade competente autorizasse o trabalho destes, se considerasse a atividade 

indispensável para a subsistência do enfante, de seus pais ou irmãos, desde que este 

recebessem a instrução escolar que lhe fosse possível.101 O artigo 1º, do Decreto número 

22.042, de 3 de Novembro de 1932, vetava o trabalho de menores de 14 anos, mas seu artigo 

3º o autorizava, caso os estabelecimentos só empregassem pessoas da família, sob a 

autoridade de pais, avós ou irmão mais velho ou nas instituições de ensino profissional ou de 

caráter beneficente. 102 Já a CLT, postulava a proibição do trabalho ao menor de 14 anos, 

excetuando-se os alunos ou internados nas instituições que ministrassem exclusivamente 

ensino profissional e de caráter beneficente ou disciplinar103 e vetava o trabalho nas ruas e 

espetáculos de teatro, mas o autorizava se o Juiz de Menores considerasse a atividade 

essencial para sua subsistência ou de seus pais.104 

Os motivos que autorizavam o trabalho, mesmo nas situações em que este era 

proibido, relacionavam-se então a subsistência, ou seja, a fatores econômicos por meio do 

trabalho direto ou ainda, do ensino profissionalizante e das instituições do Estado, religiosas 

                                                             
101 BRASIL. Decreto Lei número 17.943-A, de 1927. Artigo 102. 
102 BRASIL. Decreto número 22.042, de 3 de Novembro de 1932. Artigo 3º  
103 BRASIL. Decreto número 5452. 1º de maio de 1943. Artigo 403. 
104 BRASIL. Decreto número 5452. 1º de maio de 1943. Artigo 405 § 2º; Artigo 406.  
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ou civis, nas quais se ensinasse um ofício. Entretanto é preciso ressaltar o fato de que, 

segundo o historiador José Pacheco dos Santos Junior: 

 O trabalho se apresentou, ao longo da História do Brasil, e, notoriamente 
no discurso das elites econômicas, sociais e políticas, como um caminho 

“enobrecedor” direcionado às crianças e adolescentes das classes menos 

abastadas. (SANTOS JR, 2015, p. 77) 

 

Já na Primeira República (1889-1930), o Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio (MAIC), criou cursos de formação técnica rural para os filhos de agricultores, em 

regime de internato durante dois anos, com foco nos aprendizados agrícolas (BOEIRA, 2010, 

p. 4). Através dos decretos número 12.893, de 1918, e número 13.706, de 1919, foram 

instituídos os patronatos agrícolas em alguns estados da federação. Vinculados ao Serviço de 

Povoamento do MAIC, tentavam sanar a necessidade de povoamento e valorização do trabalho 

no setor agrícola, tentando fixar o homem no meio rural (BOEIRA, 2012, p. 59) e visavam o 

encaminhamento de meninos e rapazes “pobres e [...] desvalidos [...] sem outro intuito que não 

o de utilizar sua acção educativa e regeneradora, com o fim de os dirigir e orientar”.105 Ou seja, 

para o Estado Republicano, o trabalho contribuiria para a disciplinarização desses rapazes 

desvalidos ou considerados delinquentes.  

Essas ideias se fortalecem ainda mais durante o Estado Novo (1947-1945),106 em que se 

difundia o discurso de que a criança seria o futuro da nação. Durante o primeiro governo de 

Getúlio Vargas, a infância e a maternidade foram alvos da intervenção estatal através da ação 

tanto médico-higienista, que focava o corpo e a saúde de mães e seus filhos e filhas, quanto a 

ação educacional, que visava moralizar e integrar as crianças à sociedade, preparando-as para 

o futuro, para que se tornassem futuros cidadãos e cidadãs (BARBOSA, 2013; VIEIRA, 2003). 

 Nessa conjuntura, o discurso da cidadania estava intimamente atrelado ao trabalho. 

Conforme a historiadora Ângela de Castro Gomes, as décadas de 1930 e 1940 foram 

emblemáticas na construção e difusão de uma ideologia política que valorizava o trabalho e o 

trabalhador brasileiro (GOMES, 1982, p. 151). As ações intervencionistas, solução encontrada 

pelos intelectuais brasileiros, se relacionavam não só com a regulamentação do mercado de 

trabalho, mas também com estratégias políticas e ideológicas no combate à pobreza, 

centralizadas na valorização do trabalho (PEREIRA, 2009, p. 113).  

                                                             
105 BRASIL. Decreto número 13.706. 25 de julho de 1919. Artigos 1º e 2º.  
106 Estado Novo é como é nomeado um dos períodos em que Getúlio Vargas governou o Brasil: entre 1937 a 

1945. 
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Segundo o historiador Welson Pereira, o trabalho era entendido como “(...) o direito e o 

dever de todo brasileiro, uma obrigação para com o Estado e a sociedade, mas também uma 

necessidade para o próprio indivíduo encarado como cidadão” (2009, p. 114). Através de 

constantes propagandas e discursos de Getúlio Vargas que difundiam o trabalho como 

fundamental para o indivíduo e para a nação, o trabalhador brasileiro tornou-se de sinônimo de 

cidadão brasileiro, em contraposição aos desempregados, aos criminosos, aos mendigos, aos 

considerados vagabundos, ociosos e avessos ao trabalho. De acordo com o cientista político 

Wanderley Guilherme Santos, o Estado definia quem era ou não cidadão e seu principal critério 

era a ocupação laboral: 

A cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se 

aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido 

por lei. Tornam-se pré-cidadãos, assim, todos aqueles cuja ocupação a lei 
desconhece. (...) A associação entre cidadania e ocupação proporcionará as 

condições constitucionais para que se inflem, posteriormente, os conceitos de 

marginalidade e de mercado informal de trabalho, uma vez que nestas últimas 
categorias ficarão incluídos não apenas os desempregados, os subempregados 

e os empregados instáveis, mas igualmente, todos aqueles cujas ocupações por 

mais regulares e estáveis, não tenham sido ainda regulamentadas. (...) Se era 

certo que o Estado devia satisfação aos cidadãos, era este mesmo Estado quem 
definia quem era e quem não era cidadão, via profissão. (SANTOS, 1987, 

pp.68-70) 

Pré-cidadãos poderiam ser consideradas as crianças, mas não por sua ociosidade, mas 

por serem entendidas como passivas, compreendidas como um “vir a ser”, como um ser não-

formado, mas em vias de formação (LIMA, 2016, p. 812). Portanto, a infância tornou-se alvo 

do Estado já que simbolizava o futuro trabalhador, o futuro cidadão (PEREIRA, 2009, p. 117). 

Nos relatórios da CAPEJO, é possível notar o uso dos termos que relacionam o potencial desses 

internos como futuros homens, futuros cidadãos,107 homens de amanhã.108 Sempre como 

alguém ainda será, que ainda não é (LIMA, 2016, p. 812).  

Procurando evidenciar a unidade do Brasil em torno do progresso da nação, de uma 

identidade nacional, o ideal do trabalho foi difundido entre as diferentes classes sociais. Foi 

criado, por exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI), onde 

filhos e irmãos de operários aprendiam conhecimentos técnicos a fim de adentrarem mais 

qualificados ao mercado de trabalho (AREND, 2007, p.  2008). 

Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, o novo cidadão brasileiro devia ser 

“aquele ao qual o Estado Novo queria estabelecer sua dignidade de trabalhador”, cidadãos 

íntegros, honestos e esforçados, dotados de valores morais e cívicos. Dessa forma, as crianças 

                                                             
107 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1957. Curitiba, 1957, p. 59. 
108 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1959. Curitiba, 1959, p. 28. 
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consideradas como a semente ou o futuro da nação, deveriam receber uma educação atenciosa 

desde muito cedo para se tornar cidadãs adequadas à nova ordem (CARVALHO, 2002). 

 A atenção aos grupos populares foi ainda maior, visto que se compreendia a ociosidade 

dessa parcela da sociedade através de uma representação social negativa, entendendo-os como 

possíveis delinquentes. Assim, segundo o historiador Antero Maximilano Dias dos Reis: 

(...) muitos defendiam o ideário de que a criança pobre deveria dedicar-se às 

atividades do trabalho, ocupando os postos disponíveis e tornando-se 

produtiva desde cedo, contribuindo assim para o desenvolvimento da nação. 
Os menores trabalhadores eram vistos de forma positiva, e o trabalho desde 

tenra idade constituía-se como um valor, pois, deveria ser um meio de evitar 

que se tornassem “vadios” e/ou “delinquentes” (REIS, 2015, p. 31). 

 

No Paraná, durante o governo varguista, os esforços em se disciplinar os meninos e 

rapazes eram direcionados a 12 instituições do Estado: 1 Escola de Pescadores, no litoral 

paranaense, no município de Paranaguá, e 11 nomeados como Escola de Trabalhadores Rurais, 

nas cidades de Piraquara, Curitiba, Paranaguá, Castro, Ponta Grossa, Palmeira, Rio Negro, 

Reserva e Paranaguá (OLIVEIRA, 2005, p. 19). Ainda havia as instituições religiosas e 

filantrópicas que, apesar de não focarem no trabalho, abrigavam crianças pequenas órfãs e 

consideradas abandonadas, com o propósito de assegurar-lhes a sobrevivência, mas incutir-lhes 

valores morais considerados adequados. 

Durante a Ditadura Militar, as crianças e jovens foram compreendidos não só como 

potenciais criminosos ou ociosos, mas também como virtuais subversivos (BECHER, 2012, p. 

73). A população infantojuvenil oriunda dos grupos populares foi colocada como objeto 

principal e potencial da Justiça de Menores, não só através dos processos de criminalização da 

pobreza, mas na contenção, desde cedo, da contestação e revolta social (REIS, 2015, p. 45). 

Pode-se perceber então, que o discurso da dignidade do trabalho se insere no ideário do 

Estado brasileiro, inclusive se estendendo aos dias atuais. Entretanto, as políticas de incentivo 

ao trabalho e da moralização através do labor se direcionavam especialmente às pessoas menos 

abastadas, isto porque, segundo os historiadores Janaína Buiar e Arthur Conceição:  

Com a reprodução do discurso favorável a essa prática, pois se acreditava 

fielmente que o trabalho era a única forma de fazer com que os filhos da classe 

trabalhadora não caíssem na temida “marginalidade e delinquência”, que 

crianças e adolescentes pobres foram inseridos no mercado produtivo. Dessa 
maneira, o ócio e a vadiagem acabaram sendo combatidos por meio do 

trabalho (BUIAR, CONCEIÇÃO, 2014, p. 595). 
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2.1.1 O Valor do Trabalho para a Casa do Pequeno Jornaleiro. 

A Casa do Pequeno Jornaleiro incorporava o discurso de valorização do trabalho e do 

trabalhador (PEREIRA, 2009, p. 117). Desde sua fundação, a instituição se destinava a abrigar 

meninos, alimentá-los, educá-los, mas, sobretudo, fazer com que estes percebessem o valor do 

trabalho. Já no discurso da cerimônia da pedra fundamental da instituição, em 1942, se diz: 

Sob o teto acolhedor de grande abrigo, que vai, aqui, erguer-se, dentro em 

breve, encontrarão fé, esperanças e alegrias, acolhimento e amparo, gerações 

e gerações de crianças pobres. [...] educar-se-ão com esmero, trilharão, 

amparadas, os duros e incertos caminhos da vida, para se formarem na escola 
do trabalho, sob a orientação poderosa da educação, sadios de corpo e de 

espírito.109 

O valor do trabalho também foi descrito no Hino da CAPEJO. Comparando os meninos 

a soldados, o texto descreve o trabalho como “coroa de glória” e afirma que através de seu 

esforço terão o “prêmio da vitória” e serão “homens de valor e de porvir”.110 O poema abaixo 

foi escrito por Maria de Lourdes Gomes, poetisa paranaense,111 e nele se pode perceber também 

a criança como valor para a Pátria:  

Não me enxergas 

e no entanto em ti, criança forjada no trabalho, 

eu vislumbro os gigantes 

que sustentarão o meu Brasil.112 

Heitor Stockler de França foi outro autor que noticiou a infância paranaense e redigiu 

diversos poemas e crônicas sobre os pequenos jornaleiros.113 Em suas dedicatórias, o autor 

descreve a honra em prestar homenagens à “infância que trabalha”, em escrever sobre esses 

“gurís-homens, colaboradores anônimos de nossa imprensa”.114 O trabalho permeava o discurso 

                                                             
109 Anexo “Em Louvor da Bondade: Discurso oficial pronunciado por ocasião da colocação da pedra fundamental 

do edifício da “Casa do Pequeno Jornaleiro”. Curitiba, Natal de 1942.   
110 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1959. Curitiba, 1959. p. 70 e 71.  
111 O relatório de 1961 se refere à senhora como grande poetisa, “glória paranaense”. Segundo o Centro de 

Documentação de Literatura de Autoria Feminina Paraense, “Maria de Lourdes Chamusco da Silva Gomes nasceu 

em Curitiba-PR. Cursou Cultura Geral na Faculdade Sedes Sapientias em São Paulo. Além de colaborar em 

revistas, escreveu crônicas para o jornal Gazeta do Povo entre 1961 e 1974 e para o Folha de Londrina. É membro 

da Academia Feminina de Letras do Paraná (Cadeira nº 17), da Academia José de Alencar, do Centro de Letras e 

da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, integrando a primeira diretoria. Atuou como vice-presidente 

da APAE de Curitiba em 1962 e, no mesmo ano, foi homenageada com uma placa de prata pelo Hospital César 
Perneta em 1954 e pelo Instituto Londrinense de Educação para Excepcionais. Em 1979, foi eleita "Mulher 

Padrão" do Clube Soroptimista Internacional de Curitiba.” http://sites.uem.br/cedoc-lafep/indice-de-

escritoras/letra-m/maria-de-lourdes-c.-s.-gomes 
112

 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1961. Curitiba, 1961. p. 51.  
113 Poeta, escritor e jornalista, cronista do Diário da Tarde e trabalhou na extinta rádio Tingui. Membro da 

Academia Paranaense de Letras. Bacharel em Direito, atuou no Sindicato das Indústrias Gráficas e ajudou a fundar 

a Federação das Indústrias no Paraná e ocupou sua presidência durante 14 anos. Também foi o autor de diversos 

hinos musicados pelo maestro Bento Mossurunga, também reconhecida personalidade paranaense. Fonte: 

http://www.academiapr.org.br/academicos/cadeira-36/ 
114 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1960. Curitiba, 1960.  
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sobre a moral: revestido de atribuições morais, o trabalho era visto como a melhor forma de se 

evitar a mendicância ou a criminalidade infantil (PEREIRA, 2009, p. 167).  

Um modo de compreender a valorização do labor no projeto da CAPEJO é a atribuição 

do valor econômico ao trabalho: cada menino recebia uma porcentagem do jornais e revistas 

vendidos; parte desse dinheiro poderia ser usado para compras pessoais e outra era destinada a 

uma conta-poupança, que só poderia ser retirada pelo próprio jornaleiro ao completar a 

maioridade.115 A proposta era de que o menino valorizasse o esforço empreendido em suas 

atividades ao lhe atribuir uma quantia em dinheiro; de acordo com Welson Pereira, essa prática 

era comum nas instituições que abrigavam “menores” desde o final do século XIX (2009, p. 

10).  

Um grande número de reportagens menciona a existência do pecúlio, inclusive 

mencionando alguns meninos que possuíam uma boa quantia em suas contas ou inquirindo os 

meninos sobre o que fariam com o valor quando o pudessem retirar:  Gino, que acrescia à sua 

poupança 300 cruzeiros por mês, contou à Gazeta do Povo que adquiriu uma Letra de Câmbio, 

no valor de Cr$ 1400, e afirmou ao jornal que pretendia comprar um terreno para construir uma 

casa e unir toda a família.116  Os jornais expressam seu apoio a metodologia, afirmando que 

“essa poupança permitirá ao jovem no futuro iniciar uma nova etapa de sua vida em condições 

econômicas razoáveis”. 117 

Uma forma de incentivar a produtividade e estimular o apreço pelo trabalho era o 

enaltecimento dos bons jornaleiros. Nos relatórios se dá grande visibilidade a esses meninos, 

ao reproduzir fotos de condecorações e promoções a chefes de turma. Pode-se compreender tal 

promoção e reconhecimento como um instrumento disciplinar, a fim de premiar os que eram 

considerados bons jornaleiros, usando-o como exemplo aos demais internos (PEREIRA, 2009, 

p. 93). Pereira ainda afirma a existência de um painel de madeira, onde os nomes dos jornaleiros 

disciplinados eram inseridos em lugar de destaque, junto aos nomes dos fundadores da 

instituição (idem, p. 106-109). 

                                                             
115 A partir de determinado momento, não delimitado nos relatórios ou ofícios, a diretoria decidiu investir parte do 

dinheiro também em letras de câmbio. Foi possível verificar que, em alguns casos, as mães e pais pediam 

autorização para retirar essa quantia, depois de o menino ter sido desvinculado da instituição. 
116 Jornaleiro, uma atividade digna. Gazeta do Povo, Curitiba 17.08.1973. 
117 Dia do jornaleiro passou sem comemorações especiais. Sem menção ao jornal. Possivelmente natal de 1972. 

(no recorte não há data nem sua fonte. Estima-se 1972 visto que a reportagem noticia o aniversário de 29 anos da 

instituição) 
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Além do destaque nesse painel ou nos relatórios, o jornaleiro poderia vir a ser noticiado 

nos jornais e ainda, receber indicações de emprego ou declarações de bons serviços prestados. 

Foi o caso de Maurício. O pequeno jornaleiro recebeu um Atestado de Eficiência Educacional 

e Profissional, assinado pelo diretor do CAPEJO, pelo diretor do IAM, pela Diretora do Grupo 

Escolar e ainda pelo Tesoureiro e 1ª secretária, onde se lê: 

Conferimos ao Pequeno Jornaleiro Maurício..., ao atingir a maioridade, o 

presente atestado, comprovando os seus bons prestados, durante o período que 

foi assistido por esta Casa e pelo Instituto de Assistência ao Menor. 118 
 

  Através de seu ofício de desligamento, expedido em 23.02.1965, se pode acessar a 

informação de que Maurício, “em virtude do referido aluno ter um bom comportamento na 

referida casa, foi agraciado com um bom emprego no ‘Armazém Demeterco’”. 119  Ou seja, além 

de uma boa quantia em dinheiro para dar início à jornada quando deixasse à instituição, o bom 

comportamento poderia render contatos e possibilidade no futuro. Isto posto, a condecoração, 

a promoção e o destaque dado aos disciplinados poderia significar torná-los exemplo aos mais 

novos, uma estratégia de disciplinarização desses meninos.  

 Para a educação e formação desses meninos sadios de corpo e espírito, a CAPEJO se 

empenhava em manter uma rotina, o controle do tempo, disciplinarizando e moralizando esses 

garotos. Para tanto, contava com certa estrutura física e quadro de funcionários, a fim de manter 

a vigilância, fomentar a religiosidade, educar os jornaleiros e assegurar sua saúde física. A 

seguir, se discute a organização da instituição em departamentos, rotina, e atividades, 

problematizando a disposição dos departamentos e sua importância, o ordenamento do tempo, 

a gestão de funcionários, a administração da questão do trabalho como formas de disciplina, 

bem como formas de exercício de poder na instituição, a partir dos conceitos elaborados por 

Michel Foucault. 

 

2.3. A CAPEJO e a organização de seu espaço físico 

 

A logística da Casa do Pequeno Jornaleiro, que tinha capacidade de abrigar 100 

meninos, possivelmente ocorria através de setores e funções que administravam os recursos e 

mesmo a permanência dos internos -  secretários, cuidadores, contadores, que não são 

                                                             
118 Pequeno Jornaleiro n°. 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002 

Cad “A” Cx 01; Arquivo Municipal de Curitiba   
119 Guia de desinternação n 463/65. Jornaleiro n° 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno 

Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01; Arquivo Municipal de Curitiba   
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mencionados nos relatórios, mas dos quais se pode inferir a presença através de suas assinaturas 

nos ofícios e documentos. A organização da assistência aos meninos dividia-se em 

departamentos, voltados à educação, à religiosidade, à saúde, já que desde sua fundação, a 

CAPEJO tinha como objetivo amparar os jornaleiros, prestando assistência “material, moral e 

intelectual”. 

O material se relacionava em suprir as necessidades básicas dos meninos, como 

alimentação e o intelectual em oferecer a oportunidade de estudo e a moral uma educação 

católica, como veremos a seguir. Para tanto, contava com a seguinte estrutura física, segundo o 

historiador Welson Pereira: o prédio localizado na Rua Saldanha Marinho, n° 155, bem no 

coração do centro de Curitiba, dispunha de três andares, que comportavam dormitórios, 

almoxarifado, cozinha, sala de aulas, gabinete médico e dentário, serviço sanitário, além de uma 

sala de recreio e outras instalações, destinadas à administração e possuía também uma sala de 

cabeleireiro e costureiras para a confecção dos fardamentos, lençóis e fronhas (PEREIRA, 

2009, pp. 70-84). Abaixo, uma fotografia uma do prédio da instituição: 

Imagem 2 

 

Imagem 2: Prédio da Sede da Casa do Pequeno Jornaleiro120 

 

                                                             
120 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1960. Curitiba, 1962. P. 33 
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A localização do prédio era também providencial. Localizada no centro de Curitiba, 

ficava próxima às ruas e praças mais movimentadas da capital. Sua localização também 

facilitava o deslocamento dos meninos em sua ida ao trabalho e retorno à instituição, 

deslocamento este realizado todo a pé, conforme sugerem os relatórios. Abaixo, uma fotografia 

da reportagem “Compra um jornal, tio”, veiculada pela O Estado do Paraná, onde se pode 

verificar partes internas da estrutura da CAPEJO: 

 

Imagem 3 

 

Imagem 2. Estrutura física da CAPEJO. Fonte: “Compra um jornal, tio”. O Estado do Paraná. Curitiba, 

14.12.1980 

 

Na primeira fotografia, uma imagem do dormitório com a descrição “dormitório 

simples, mas limpo”. Os lençóis, fronhas e travesseiros eram produzidos por funcionárias da 

instituição, mas provavelmente, “fazer a cama” e deixá-la organizada era uma tarefa que caberia 

aos internos. É possível também que o quarto tenha sido tão cuidadosamente arrumado a fim 

de ser fotografado. Como aparenta ser a foto da capela, onde se vê um menino estrategicamente 

se colocando em oração. Os meninos na foto do refeitório igualmente posaram para a fotografia, 

de forma mais descontraída para demonstrar seu “momento de folga”, como informa a legenda. 

Já não se pode dizer o mesmo da fotografia que representa a sala de aula – não estão todos com 

a postura habitual para se retratar a disciplina com que era tratado o ensino: um pouco mais 
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livres, têm diferentes posturas e, ao fundo, se pode notar um garoto que, não se sabe ao certo, 

escreve quase sob a carteira ou cochila sob os cadernos.  

A estrutura da CAPEJO é bastante elogiada nos jornais e revistas, salientando-se seu 

ambiente limpo e arejado – o que pode ser interpretado como um indício da repercussão das 

teorias higienistas no cuidado com essas crianças e jovens. A própria instituição fazia 

divulgação de sua estrutura. Segundo Pereira, a administração da CAPEJO, por meio de seus 

relatórios, afirmava a oferta de “alimentação sadia, com suficiencia não racionada”, além de:  

Assistência Escolar; Assistencia Medica; - Assistencia Dentaria; - Assistencia 
Religiosa. Para isso dispõe de ampla e arejada Sala de aulas, - Dedicada e 

competente Médica, com Gabinete aparelhado; - Dentista permanente bem 

aparelhado e bastante capaz, dispondo de um Gabinete Dentário bem 

aparelhado com Cadeira Moderna; - Lndissima (sic) Capela com duas 
professoras religiosas da Escola de Assistencia Social e Colegio Divina 

Providencia, Refeitório, Cozinha, Copa, Amplo e Arejado Dormitório, 

Engraxataria, Almoxarifado, Serviços Higiênicos diversos com Privadas,  

Banheiros e Chuveiros etc. (sic) (PEREIRA, 2009, p. 71) 

 

Uma das reportagens ainda afirma a importância de tais espaços para a vida em 

coletividade na formação de tais meninos, para que se tornassem cidadãos. 121 Para Pereira, a 

estrutura da CAPEJO e a forma como se organizava, refletia uma ação paternalista: 

a política paternalista e moralista da Casa era uma permanência e não uma 
ruptura dos projetos políticos e ideológicos, criados durante o Estado Novo, 

que pretendiam criar uma Nação, através da revalorização do trabalho e do 

trabalhador brasileiro. Neste sentido, a Casa possuía um conjunto de serviços 
especializados, de cunho filantrópico e religioso – médico, dentário, 

pedagógico –, que pretendiam moralizar o trabalho infanto-juvenil e se 

enquadrava no projeto político do Estado: transformar prováveis delinqüentes 

em cidadãos úteis para a Pátria. (PEREIRA, 2009, p. 166) 

A dissertação de Pereira, bem como sua monografia, únicos dois trabalhos que se 

referem à instituição, remetem ao período entre 1942 a 1962, anterior ao compreendido nessa 

pesquisa. Não houve, após o período em que a CAPEJO foi “doada” ao governo estadual, 

relatórios como os que explicavam sua estrutura e métodos, além de prestar contas dos recursos 

financeiros, e que eram redigidos ao Ministério de Justiça e Negócios Anteriores e aos 

filantropos que doavam anualmente alguma quantia para a instituição. Entretanto, alguns 

indícios nos próprios prontuários e algumas reportagens realizadas sobre a CAPEJO pelos 

impressos paranaenses, faziam menção ao espaço físico da instituição, bem como a organização 

                                                             
121 Jornaleiro vive rotina. O Estado do Paraná. Curitiba, 15.12.1972 
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em departamentos, o que permite inferir a continuidade dessas estruturas no período aqui 

analisado. 

A instituição contava com apoio de profissionais que eram divididos em 

departamentos: o Departamento Religioso, o Departamento Médico e Dentário e o 

Departamento de Educação. 

 

2.2.1 “Sem temor não há humanidade nem obediência”: o Departamento Religioso 

 

Este departamento é o primeiro a ser descrito nos relatórios selecionados para a 

pesquisa, ora nomeado como Departamento Católico, ora como Religioso. A cargo da 

Arquidiocese de Curitiba, responsabilizava-se por ensinar os princípios católicos para as 

crianças. Eram celebradas missas com frequência e “Solenidades de Batismo, Primeira 

Comunhão e Comunhão Geral”122 – era comum que, por ocasião de celebrações de primeira 

comunhão principalmente, fossem convidadas autoridades através de um pequeno convite 

assinado pelo próprio interno. Nos prontuários também é frequente encontrar felicitações 

enviadas em pequenos cartões pelo Juiz de Menores ou Diretor do Instituto de Assistência ao 

Menor.   

Os ensinamentos religiosos são enfatizados nos relatórios da CAPEJO como 

fundamentais, porque além do corpo, havia “de se cuidar, e muito dos mistérios espirituais”. 123 

É importante mencionar que alguns dos meninos, em entrevistas iniciais, se diziam de outra 

religião124 – muito provavelmente, estes não puderam professar a fé de sua igreja, e sim, a 

católica. As aulas de catecismo eram ofertadas aos sábados, por padres da Arquidiocese.  

As relações entre a Igreja Católica e a assistência à infância foram, durante muito tempo, 

intrínsecas – as iniciativas religiosas foram as principais responsáveis por prestar atendimento 

asilar às crianças dos grupos populares até meados do século XIX (PEREIRA, 2009, p. 133). 

Nesse caso, há sua presença mesmo em uma instituição que não gerida pela Igreja, mas na qual 

padres e bispos participavam ativamente: os relatórios selecionados para a pesquisa, apresentam 

fotografias do Arcebispo, nomeado como “Nosso Supremo Chefe”, bem como dos padres que 

visitavam a CAPEJO e dos “irmãos” que lecionavam o catecismo aos meninos. 

                                                             
122 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1962. Curitiba, 1962. p. 48. 
123 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1962. Curitiba, 1962.  p. 40. 
124 Três dos prontuários mencionam “evangélica”, e um “crente”, que é um termo corrente para se referir 

também às religiões evangélicas.  
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Os garotos são descritos nos relatórios como meninos que desconheciam a religião 

católica e este desconhecimento parecia chocar as autoridades da instituição – ao apresentar 

dois professores, no relatório de 1960 disserta-se:  

Apresentamos dois destacados professores de religião, que, aos sábados, 

ministram preciosas aulas que transformam completamente o mais 

impertinente dos meninos, que até então, não conheciam o temor de Deus! 125 

 

Considerava-se o catolicismo como de suma importância para se manter a disciplina na 

CAPEJO, como afirma seu diretor em 1962, pedindo para que a nova direção não deixasse de 

“ministrar a Religião Católica aos Pequenos Jornaleiros, cujos ensinamentos muito influem na 

vida dos mesmos, uma vez que, sem ela, não haverá temôr de Deus e sem êsse temôr não haverá 

humanidade nem obediência”. 126   

De acordo com Max Weber, o trabalho, antes visto como um castigo, após a Reforma 

Protestante passa a ser considerado uma ação que dignifica o Homem em sua relação com Deus 

e a acumulação de capital considerada uma dádiva divina em recompensa ao esforço 

desprendido (PEREIRA, 2012, pp. 1-2). Na CAPEJO, esse valor atribuído ao trabalho também 

era relacionado à fé:  

A esses pequenos jornaleiros, crianças jogadas à sorte, em sua maioria órfãos, 

não bastavam o amparo que nesta Casa encontraram; mas sobre tudo a eles 
carecia o temor (...) para que, preparados contra as vacilações da vida, se 

habilitassem a trilhar o caminho da verdade. (...) o pequeno jornaleiro aprende 

a amar o trabalho, a amar o próximo e acima de tudo, a temer a Deus.127 

 

Outra preocupação expressa no relatório relaciona-se ao ideário do comunismo. Em 

conformidade com o imaginário anticomunista reforçado a partir dos anos 1930, mas presente 

em todo o século XX no Brasil (RODEGHERO, 2002, p. 465),128 o relatório de 1960 reproduz 

um discurso realizado pelo Arcebispo Manuel da Silva D’Elboux:  

Uma recomendação do nosso digno e querido Arcebispo (...), em excelente 
oportunidade, veio alertar a nossa gente, do perigo comunista. Recomendação 

abençoada, alertando nossa gente, em vésperas de eleições, quando por parte 

de certos candidatos, sem respeito à dignidade alheia, vem atacando e 
insultando govêrno e partido governista, em verdadeiro desespêro de causa, 

pela derrota à vista. (...)  

                                                             
125 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1960. Curitiba, 1960. p. 36 
126 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1962. Curitiba, 1962. p. 48. 
127 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1961. Curitiba, 1961. p. 33. 
128 “O fenômeno do anticomunismo diz respeito a uma postura de oposição sistemática ao comunismo ou àquilo 

que é a ele identificado, uma oposição que se adapta a diferentes realidades e se manifesta por meio de 

representações e práticas diversas. O anticomunismo é o conjunto das atividades realizadas por grupos diversos, 

que constroem e se guiam por um conjunto de representações que tem sido chamado de imaginário anticomunista. 

Trata-se de atividades como produção de propaganda, controle e ação policial, estratégias educacionais, pregações 

religiosas, organização de grupos de ativistas e de manifestações públicas, atuação no Legislativo, etc.” 

(RODEGHERO, 2002, p. 464). 
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Neste relatório, por se tratar do nosso supremo chefe, chefe da nossa religião 

católica, reproduzimos abaixo, para que tenha maior circulação e para que 
chegue ao conhecimento de tantos quantos receberem nosso Relatório. Eis a 

recomendação: (...) Nota-se no panorama político do Estado, com exceções 

bem raras, que os ânimos estão exaltados e que métodos, lamentavelmente 

desrespeitosos, estão sendo empregados nas campanhas eleitorais. Num 
ambiente desta natureza, de agitação e de discórdias, só podem proliferar as 

audaciosas fôrças do mal. E elas aí estão, ameaçadoras e antipatrióticas nas 

dobras rubros da bandeira comunista. Rezo e faço votos para que se realizem 
as eleições de outubro, dentro de um aprimorado espírito democrático-

patrimônio precioso dos povos cristãos e civilizados. 129 
 

Segundo Pereira, este trecho evidencia a posição política dos responsáveis pela 

CAPEJO, conservadora e católica, e associa o comunismo a qualificações anticristãs e 

antipatrióticas (PEREIRA, 2009, p. 41). Aliando-se ao discurso anticomunista, a Igreja católica 

difundia uma imagem negativa do comunismo, principalmente a partir da questão da família, a 

“destruição” dos valores familiares e da moral cristã que, supostamente, o comunismo 

incentivaria. Ao tratar dos perigos que possibilitavam “o enfraquecimento dos laços 

domésticos, debilitar a formação da juventude ou destruir os valores cristãos”, o discurso do 

Ministro da Justiça de 1973, Alfredo Buzaid, exemplifica bem tal ideário: 

São dois os inimigos invisíveis da Pátria. O primeiro são as drogas [...] O 

segundo são os propósitos ‘contrários à moral e aos bons costumes’, 

compreendendo-se ai os livros obscenos e as leituras que afetam os valores da 

tradição cristã. Tudo isso a serviço de ‘agentes internacionais’, emprenhados 
no cumprimento de um suposto preceito leninista – ‘desmoralizai a juventude 

e a revolução comunista estará ganha. (apud RIZZINI, 1995, p. 73) 

 

A fim de ensinar o amor ao trabalho, o temor a deus e manter os jornaleiros afastados 

do comunismo, os valores católicos eram constantemente incentivados: através do catecismo, 

da celebração de missas aos sábados e em datas religiosas como páscoa e natal, ao ministrar o 

batismo, eucaristia e crisma aos pequenos jornaleiros, além da existência de uma capela na 

própria instituição, que poderia ser visitada a qualquer tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1960. Curitiba, 1960. p. 34. 
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2.2.2 Corpos sadios: o Departamento de Saúde e Higiene 

 

O departamento de saúde e higiene, por sua vez, envolvia os cuidados médicos e 

dentários. Esse departamento era responsável por cuidar da saúde de cada criança e tinha como 

profissionais a Médica Aglaé Taborda Dutra e como Cirurgiã-dentista, Glicinia de França 

Borges, que são mencionadas entre os anos de 1956 e 1962 nos relatórios, bem como nos 

serviços e casos por elas atendidos. Esses serviços compreendiam o atendimento de casos de 

disenteria à sarampo, de gripe à internamentos na Santa Casa por anemia.  

Cuidar da saúde era muito importante no contexto da CAPEJO, e ensinar hábitos de 

higiene era igualmente relevante. Os hábitos de higiene tornaram-se preocupação para a 

sociedade brasileira nos anos finais do século XIX e início do XX. À medida em que se 

diagnosticava problemas sociais, como urbanização crescente, aumento populacional e também 

de doenças, taxas de mortalidade elevadas e de “delinquência” juvenil, organizaram-se 

instituições destinadas a oferecer assistência médica às mulheres mães e seus filhos 

(WADSWORTH, 1999, p. 104) – estas intervenções higienistas se relacionavam 

principalmente com a ideia de progresso da nação e eram direcionadas aos trabalhadores e às 

classes menos abastadas. As teorias eugenistas130 e higienistas131 e a ideologia nacionalista, 

encontraram no saber médico e educação sanitária grandes aliados: nas fábricas, grupos 

escolares e instituições de correção e abrigamento, noções de higiene e de cuidado pessoal eram 

divulgadas, associando a pobreza à falta de cuidado, logo, à doenças, e a intervenção médica 

sobre a higiene e a saúde como meio de moldar o trabalhador e sua família, disciplinados, mais 

capazes de formar o “novo homem brasileiro” (FONSECA, 1993, p. 99), que adotassem uma 

                                                             
130 Segundo Fermin Schramm, o termo eugenismo deriva do grego eugenés (composto por eu, "bem", e génos, 
"raça, espécie, linhagem"), que nas principais línguas ocidentais têm os significados de "bem nascido"; "de boa 

linhagem, espécie ou família"; "de descendência nobre". (SCHRAMM, 2017, p. 2-3). De acordo com Maria Eunice 

Maciel o eugenismo é uma pseudociência e teve grande sucesso no Brasil, mesmo após o seu questionamento 

como ciência, se manteve como justificativa para práticas discriminatórias e racistas, isto porque propunha que a 

hereditariedade determinaria o destino do indivíduo, ou seja, seu futuro estaria já estaria delineado no momento 

do nascimento – e para o eugenismo, situado em categoria “superior” ou “inferior”, traduzindo hierarquia social 

em hierarquia racial. O ideário eugênico implicou em políticas e práticas sociais que visavam “melhorar a raça”, 

estimulando a procriação do que se considerava raça “superior” e coibindo a procriação de outras. (MACIEL, 

1999, pp. 120-121) 
131 Segundo Edivaldo Góis Junior, o higienismo chegou ao Brasil em fins do século XIX e preconizava normas e 

hábitos que colaborariam com o aprimoramento da saúde coletiva e individual (GÓIS JR, 2007, p. 5). Entendia 

que as doenças tinham suas raízes na desorganização social e o mau funcionamento da sociedade (MALSANERA, 

SILVA, 2000, pp. 118-119). Tinha como objetivo uma modificação no comportamento da população brasileira, e 

dele participaram vários intelectuais que tinham em comum a vontade de melhorar as condições de saúde do povo 

brasileiro: “A política higienista buscava a disciplina de cada indivíduo consigo próprio e com seus próximos, de 

modo que cada um se conscientizasse e passasse a agir como fiscal da higiene” (FERNANDES, OLIVEIRA, 2012, 

p. 1). 
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nova mentalidade, mais moralizada e adequada, a fim de contribuir para o progresso da nação 

(GIOPPO, 1996, p. 169).  

Na CAPEJO, as preocupações com a higiene dos meninos eram constantes: o ensino de 

hábitos de higiene era ofertado pelas próprias profissionais da saúde. O ambiente amplo, 

higiênico, ventilado e sadio era ressaltado nos relatórios e nas reportagens de alguns jornais da 

capital, como na legenda de uma das fotos da imagem 2: “dormitório simples, mas limpo”.  

Após a administração da instituição passar a ser responsabilidade do governo estadual, 

não há indícios da continuidade desse departamento. Através das reportagens dos jornais 

curitibanos, se pode inferir que sim, posto que há menção aos tratamentos médicos pelos quais 

os garotos passavam; há também fichas odontológicas em alguns prontuários. Entretanto, não 

foi possível assegurar se o serviço era oferecido pelas competências estaduais, se foi mantido o 

mesmo quadro de funcionários, ou mesmo se o atendimento acontecia na própria instituição. 

Há alguns ofícios que permitem concluir que seja o primeiro caso, como uma solicitação do 

chefe de gabinete da CAPEJO ao Diretor de Saúde Pública da Secretaria de Saúde Pública do 

Paraná, solicitando que alguns jornaleiros fossem submetidos à inspeção de saúde para que 

recebessem a “Carteira Sanitária, para efeito de inscrição ao exames de admissão do curso 

secundário do CEP” (Colégio Estadual do Paraná). 132 

 

2.2.3 “Alcançar o maior desempenho possível”: o ensino escolar na CAPEJO.133 

 

O departamento de educação oferecia o ensino primário aos menores, cujo objetivo era, 

além de alfabetizar as crianças, ensinar os valores patrióticos aos pequenos jornaleiros. Foi 

criado um grupo escolar dentro da instituição, denominado Escola Manoel Ribas, que no início 

dos anos 1960 já contava com uma equipe de onze professoras, muito elogiadas nos relatórios 

oficiais da CAPEJO.  

No final de cada ano letivo eram realizados os exames e a cerimônia de entrega de 

certificados e diplomas. O trecho a seguir relata uma dessas cerimônias: 

Prestaram exames, todos os pequenos jornaleiros e Engraxates, com grande 
aproveitamento, o que é bem justificado, porque, residindo na Instituição, não 

podem os alunos faltarem as aulas, o que muito lhes favorecem no 

adiantamento. Provas orais e escritas, foram levadas a efeito, desde dia 28, 29 
e 30 de novembro e 1º de dezembro, e, à 2, dia seguinte, encerramento do ano 

letivo, entrega de diplomas e certificados. Para esta última cerimônia, foram 

                                                             
132 Ofício n° 98/62. Curitiba, 20 de novembro de 1962. Pertencente ao Pequeno Jornaleiro n° 05. Sem número de 

prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01; Arquivo Municipal de 

Curitiba   
133 Título baseado na descrição dos boletins que constam nos prontuários. 
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reunidas na sala principal de aulas, tôdas as professôras da Instituição, alunos 

e diretores da Casa. (...) Falou em seguida, o Presidente da Instituição, que se 
congratulou com o corpo de professôras da Casa, tecendo os maiores elogios 

pelos resultados demonstrados na instrução e educação dos Pequenos 

Jornaleiros e Engraxates, os quais, na sua quasi totalidade, foram 

alfabetizados, mesmo os retardatários, que tiveram professôra especializada 
para seus preparos, a fim de que alcançassem as suas classes, para não 

perderem ano. (...) Terminadas as cerimônias, as professôras ofereceram aos 

seus alunos, em ambiente de alegria e satisfação, salgados, doces e 
refrigerantes (...). 134  

 

Estes relatos integram os relatórios entregues ao Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores, e também divulgados e entregues entre os benfeitores da CAPEJO. Se compararmos 

as informações de grande êxito obtido pelas professoras e pelos alunos, exaltando a boa 

educação oferecida pela instituição, com os dados nos boletins que constam nos prontuários, 

poderemos verificar que o número de evasões também era grande – muitos são os boletins que 

constam a informação “reprovado por motivo de desligamento devido à evasão”.  

 O boletim era um documento fornecido pela Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado do Paraná, com lacunas a se preencher informando a qual grupo escolar pertencia e 

dados sobre o aluno. Há um pequeno texto na capa direcionado aos pais ou responsáveis, 

informando que “o aproveitamento escolar de nossos alunos depende, em grande parte, do 

entendimento e da mútua cooperação entre o lar e a escola”; solicita “com muita insistência, 

sua indispensável colaboração na fiscalização constante na vida escolar deste aluno” e convida 

os pais e responsáveis a visitarem a escola. No caso dos meninos jornaleiros, o campo de 

assinatura dos pais era preenchido com a assinatura do diretor da CAPEJO – no período aqui 

analisado, o diretor Milton Kafka. 

Os boletins também permitem verificar a oferta de matérias do período e a análise de 

competências. Até o 4º ano, eram ensinadas as disciplinas de Matemática, Português e Estudos 

Sociais (há alguns boletins onde, ao invés da última, se informa “Conhecimentos Gerais”). Os 

critérios de avaliação estão descritos como “Aspectos Considerados na Apreciação do Processo 

Social e Pessoal do Aluno”: ter senso de responsabilidade, usar da linguagem em situações 

vitais, se cumpria atividades e possuía hábitos sociais e se tinha hábitos adequados de higiene; 

logo acima das descrições, uma tabela em que a “nobre educadora” faria anotações sobre tais 

itens. Ela poderia também fazer indicação de recursos para progressão do aluno, em geral, 

manter o material em ordem e ter uma boa caligrafia, ter assiduidade e pontualidade. A 

                                                             
134 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1960. Curitiba, 1960. p. 61 e 62. 



98 
 

 

avaliação considerava “Fraco”, o aluno que obtivesse notas entre 0 e 4,4; “Médio”, aquele que 

obtivesse de 4,5 a 7,4 e “Forte”, o que alcançasse entre 7,5 e 10.  

A oferta do ensino primário - de 1ª a 4ª série - se dava na própria instituição; a partir da 

aprovação no último ano, o aluno poderia prestar uma prova para admissão no 5º ano ginasial 

em outros grupos escolares. O jornaleiro Maurício, ao concluir com êxito a educação primária, 

recebeu o Diploma de Curso Primário, expedido pela diretora do grupo escolar, assinado pela 

professora e pelo próprio aluno. A professora fez uma declaração de próprio punho, lavrada em 

cartório, declarando Maurício apto para prestar exame de admissão e encaminhando-o para tal. 

O garoto prestou o exame, mas não foi admitido sendo então matriculado em uma escola 

técnica.135136 

Além do diploma do ensino primário, alguns prontuários possuem outros certificados 

de curso de datilografia ou educação para o trânsito. O curso de datilografia de Guilherme foi 

ofertado pelo Instituto de Assistência ao Menor (IAM) em conjunto com o Programa Intensivo 

de Preparação de Mão de Obra (PIPMO), concebido no Governo de João Goulart em 1963 e 

executado durante a ditadura militar até sua extinção em 1982. Segundo a historiadora Simone 

Valdete dos Santos, tratava-se de um programa de cursos profissionalizantes, com alcance 

nacional, direcionados aos trabalhadores com pouca instrução educacional, e possibilidade de 

encaminhamento para empregos (SANTOS, 2006, p. 5270). Pensado para ter a duração de 20 

meses, o PIPMO se estendeu por 9 anos e, de acordo com Anésia Barradas, possuía um caráter 

emergencial e como foco fazer “avançar o capital” (BARRADAS, 1986, p. 11). Guilherme 

concluiu com êxito o curso de 120 horas oferecido pelo Programa, conforme consta em seu 

diploma outorgado pelo Coordenador Estadual do PIPMO e o Representante do IAM.137 

Outro curso se chamava Curso de Prática Educativa para o Trânsito. Ofertado em 1978, 

seu lema era “Pare, Olhe, Viva”; no certificado de conclusão de Juliano, pode-se perceber a 

conotação do curso que considerava a educação para o trânsito uma forma de garantir a vida 

                                                             
135 Pequeno Jornaleiro n° 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad “A” Cx 01; Arquivo Municipal de Curitiba   
136 O curso Ginasial correspondia ao primeiro ciclo do ensino secundário, destinado aos anseios de uma classe 

média urbana em ascensão social, que almejava os estudos superiores. Segundo Ana Elizabeth Santos Alves e 
Edileusa Santos Oliveira, o currículo era permeado por uma cultura elitista, composta por disciplinas isoladas, 

fundamentadas em conteúdos enciclopédicos e desinteressados, demonstrando a distinção aristocrática entre 

trabalho manual e intelectual (ALVES, OLIVEIRA, 2009, p. 1). Com o Decreto nº 19.890 de 18 de abril de 1931, 

se institui a obrigatoriedade de realização dos exames para ingresso no Ensino Secundário. Os estudantes só 

poderiam se inscrever em uma instituição de ensino secundário com a aprovação nos testes de admissão 

(FERREIRA, SILVA, 2016, p. 1). A reforma priorizou, conforme Otaíza de Oliveira Romanelli, priorizou o estudo 

das elites. (ROMANELLI, 2010). Era um exame bastante complexo. Nenhum dos prontuários selecionados para 

esta pesquisa informa o êxito de algum menino ao prestar tal exame admissional. 
137 Pequeno Jornaleiro n° 72. Prontuário n° 4672. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002 Cad “A” 

Cx 01; Arquivo Municipal de Curitiba   
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humana, dos animais e da natureza, mas sobretudo, como uma forma de exercer o patriotismo, 

representando “Trabalho, Progresso e a Grandeza da Pátria”, compreendendo que a “Criança é 

o Futuro, com Responsabilidade, Segurança e Felicidade do nosso Brasil”.138 

A educação das crianças dos grupos populares se assemelhava muito aos ideais descritos 

acerca do higienismo: essa camada da população foi alvo da intervenção do Estado, que 

pretendia adequar essas pessoas para o bem da nação e pelo seu progresso. Como se pode 

perceber nos item avaliativos descritos nos boletins, se analisa assiduidade, pontualidade, 

capricho – até mesmo se o menino conseguia se expressar em algumas ocasiões consideradas 

necessárias e ainda se era caprichoso com seu material e se possuía aparência “limpa”. A fim 

de moralizar e disciplinar esses garotos, que no ideário da época possuíam predisposição à 

manter-se na pobreza e serem predispostos à criminalidade, ensinava-se desde lições de higiene 

e bons costumes, a símbolos patrióticos e datas nacionais: formando assim cidadãos patrióticos, 

“‘transformando pequenos marginais’, prováveis futuros delinquentes, em cidadãos úteis à 

coletividade. 139 A partir da assistência material e à saúde, da educação e do rigor, buscava-se 

moldar cidadãos disciplinados.  

 

 

2.3 “Uma vida bastante atarefada”: disciplina e rigor na CAPEJO 

 

As reportagens que noticiavam a Casa do Pequeno Jornaleiro e seus internos referem-

se ao ar familiar da instituição, mas a rotina segundo os relatórios era bastante diferente. 

Segundo Pereira, se pode inferir que a CAPEJO era bem rígida: “(...) o horário das refeições 

era estabelecido da seguinte maneira: às 6 horas havia café, leite e pão, às 11 horas havia o 

almoço e finalmente das 18 horas às 19 horas o jantar” (PEREIRA, 2009, p. 95). Havia horário 

para comer, banhar-se, dormir, estudar, até mesmo o tempo para o lazer era regulado. 

Logo cedo saiam então com seus uniformes e jornais a tiracolo: 

 

 

 

 

 

                                                             
138 Pequeno Jornaleiro n° 28. Prontuário n° 11025. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002 Cad 

“A/B” Cx 03; Arquivo Municipal de Curitiba   
139 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1956. Curitiba, 1956. p. 65 
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Imagem 4 

  

Imagem 4: Jornaleiros saindo para o trabalho. Fonte: São os jornaleiros. Revista Odisseia. 1969. Ano 

I, n 6. pp 25-26. 

 

O texto do Código de Menores de 1927 proibia o trabalho de menores de 12 anos, bem 

como o de menores de 14 anos sem instrução primária, a menos que a autoridade competente 

entendesse esse trabalho como fundamental para o sustento do/a menino/a e de seus pais e 

irmãs/os. Também estipulava a proibição do trabalho noturno e de funções consideradas de 

risco, como em manufaturas, pedreiras, trabalhos subterrâneos, que fossem perigosos à saúde e 

à moralidade. Entre outras definições, também vetava o trabalho nas ruas, praças e lugares 

públicos: 

Art. 112. Nenhum varão menor de 14 anos, nem mulher solteira menor de 18 

anos, poderá exercer occupação alguma que se desempenho nas ruas, praças 

ou logares públicos; sob pena de ser apprehendido e julgado abandonado, e 
imposta ao seu responsável legal 50$ a 500$ de multa e dez a trinta dias de 

prisão cellular. 

Paragrapho único. Os menores de 14 a 18 annos só poderão entregar-se a 

occupações desse gênero mediante habitação perante a autoridade 
competente, e deverão ter sempre comsigo o titulo de licença e trazer visível 

a chapa numérica correspondente. 140 

 

 Por isso, era sempre indicado aos meninos da Instituição que levassem consigo a 

identificação de pequeno jornaleiro, visto que poderia ser considerado “abandonado” ao 

transitar pelas ruas sozinho: 

 

 

 

                                                             
140 BRASIL. Decreto Federal n 17943-A, de 12 de outubro de 1927. Artigo 112.  
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Imagem 5 

 

Imagem 5. Carteirinha de identificação expedida pelo Instituto de Assistência ao Menor, o IAM. Foto 

da autora 

 

No momento de admissão na CAPEJO, atribuía-se ao menino um número: Pequeno 

Jornaleiro n° X. O número de identificação poderia ser apenas algo organizacional, mas pelos 

registros se pode perceber que este número, bem como algum apelido, substituía o nome 

presente no registro civil dos garotos. Excetuando-se os ofícios emitidos pelos burocratas, o 

restante dos documentos se refere aos menino pelo número que lhes foi atribuído. A reportagem 

da série Perfil, da Gazeta do Povo, narrou em 2015 a ascensão de um bailarino, ex-pequeno 

jornaleiro que, em segredo, iniciou seus estudos artísticos no Teatro Guaíra.141 Ao sair em um 

dos jornais, houve a descoberta: 

Participou de uma apresentação com o corpo de baile no Rio de Janeiro. O 

grupo tirou uma foto, que saiu na revista Manchete. Os pequenos jornaleiros, 

que se identificavam por números, também entregavam a Manchete e quando 

folhearam a revista e deram de cara com Wanderley em trajes de dança caíram 
na risada: “Olha o 36”.142 

 

O mesmo foi noticiado por José Carlos Fernandes, na reportagem “O Bailarino de 

Kichute”: 

                                                             
141 A origem do Teatro Guaíra remonta à segunda metade do século 19, quando a Assembleia Provincial doa à 

Sociedade Teatral Beneficiente União Curitibana. O projeto arquitetônico do atual Teatro Guaíra é do engenheiro 

Rubens Meister (1922 – 2009), um dos precursores da arquitetura moderna no Paraná e um dos responsáveis pela 

implantação do curso de Arquitetura na UFPR, em 1962. Abriga hoje Companhia de Balé, Cia e Escola de Dança 

e Orquestra Sinfônica. É um dos pontos turísticos aclamados da capital paranaense. 
142 O poema de Nora e Wande. Reportagem de Joana Neitsch. Gazeta do Povo, Curitiba. 23.05.2015. disponível 

em http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/perfil/o-poema-de-nora-e-wande-

9xkschep3cg7rtb4c9xvqqwza (grifos da autora)  
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Os piás folheavam as revistas que vendiam. Um deles flagrou em Manchete a 

foto do Balé Guaíra e – bem no centro, gabola, o “36”, [seu] número (...) na 

instituição. 143 

 

A hipótese dessa forma de identificar uns aos outros pode ser corroborada a partir dessas 

informações. Duas outras reportagens, se referem o uso de apelidos:  uma notícia que Gino, já 

mencionado nessa pesquisa, era conhecido pelos outros garotos, como “Italianinho”,144 a outra, 

mencionada que João Carlos, é mais conhecido pelos amigos como “Joca”.145 

O uso de uma numeração para referir-se aos internos pode ser interpretado como uma 

forma homogeneizar e padronizar os meninos, como um modo de identificá-los como 

pertencentes a uma ordem, a um sistema e, de certa forma, para marcar uma impessoalidade 

entre os funcionários e internos. Já os apelidos, possivelmente marcam a diferenciação – algo 

que identifique o menino entre outros garotos, nem sempre pejorativamente, que o diferencie, 

mas que também marca uma separação entre o menino-interno e o que foi antes, em sua família. 

Outra forma de identificação pode ser notada pelas fotografias dos jornais: o uso de 

uniformes. Uma calça e uma camisa com o símbolo da CAPEJO bordada no peito, 

confeccionadas em brim. Em outra fotografia, os meninos vestem camisa e macacão – 

possivelmente usado em eventos ou outras atividades, como se apresenta no retrato, 

bandeirinhas de festividades juninas e provavelmente uma apresentação em coral. Ou seja, 

pode-se inferir o uso de roupas para o trabalho e outras para o lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
143 Um bailarino de Kichute. José Carlos Fernandes. Gazeta do Povo. Curitiba. 10.12.2015 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/colunistas/jose-carlos-fernandes/um-bailarino-de-kichute-

eaggiecohk9cn0x39vciqil7u 
144 Jornaleiro, uma atividade digna. Gazeta do Povo. Curitiba, 17.08.1973 
145 Conheça o exemplo dos pequenos jornaleiros. Jornal do Estado. Curitiba. 07.09.1983. (nome alterado). 
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Imagem 6 

Imagem 6 Apresentação dos jornaleiros em festa junina. Aproximadamente, 1960. Arquivo Municipal 

de Curitiba. 

O uso de uniforme os homogeneizava, os fazia pertencer àquela instituição e os 

identificava como internos da CAPEJO para o restante da sociedade. Uma padronização dos 

garotos para identificá-los à instituição e aparentar organização e disciplina, nas ruas inclusive. 

A Revista Odisseia noticiou a troca de uniformes em 1969: o diretor Milton Kafka informou ao 

folhetim que os garotos poderiam ganhar uma nova vestimenta e que havia a necessidade “de 

uma renovação de vez em quando. E eles ficam até mais contentes”, disse o diretor se referindo 

aos meninos. A revista logo completa: 

Atualmente, os meninos são encontrados diariamente, ainda cedo, nos 
principais pontos do centro de Curitiba, vestidos sempre com seu uniforme 

tradicional azul-escuro, inclusive o boné. [...] chama a atenção [...] a educação 

e a higiene dos garotos, ao contrário de centenas de outros jovens que 

transitam pelas principais praças e ruas de Curitiba. 146 

 Se pode inferir que há uma relação com o uniforme como sua vestimenta de trabalho, 

marcando propositalmente uma diferenciação entre esses meninos e os outros que transitavam 

pelas ruas da capital.  A partir dos diversos aspectos narrados nesse capítulo acerca da 

organização da CAPEJO, da valorização ao trabalho, da administração das atividades em 

períodos, do uso de identificação e uniformes se pode interpretar o projeto da instituição como 

um projeto disciplinarizador.  

                                                             
146 São os jornaleiros. Revista Odisseia. 1969. Ano I, n 6. pp 25-26. 
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Para Michel Foucault, a disciplina seria uma forma de controle social e um meio de 

coerção e formação de corpos dóceis. Os corpos dóceis aos quais o autor se refere seriam os 

corpos passíveis de docilidade, de um esquema de coerção sem folga, afim de moldá-los e 

controlá-los. A disciplina torna-se necessária para tal procedimento, visando a sujeição, mas 

acima de tudo, a formação de uma relação que torne o corpo obediente e útil ao mesmo tempo 

(FOUCAULT, 2009, p. 132-133). Segundo Gustavo Meneghetti e Simone Sobral Sampaio: 

A disciplina, então, é uma espécie de anatomia política, cujo efeito é fabricar 
corpos dóceis, isto é, ao mesmo tempo, úteis e obedientes. Ela investe sobre o 

corpo humano, manipulando seus movimentos, gestos, comportamentos, 

criando nele um modus operandi. Produz, simultaneamente, de um lado, 

aptidão ou capacidade, e de outro, uma relação de sujeição. (2016, p. 136) 

 

Este mecanismo seguiria três instrumentos: a Vigilância Hierárquica, a Sanção 

Normalizadora e o Exame. O primeiro refere-se ao fato de que a vigilância permite o controle, 

pois ao vigiar o corpo ocorreria uma submissão e o domínio do comportamento; o segundo 

refere-se ao conjunto de normas, um corpo de leis e de textos que normatizarão a disciplina 

punitiva – estas leis seriam estabelecidas a partir da oposição entre permitido e do proibido, 

traçando também os dispositivos disciplinares e punitivos para aqueles que as transgredirem. 

Já o Exame seria o produto final de todas as técnicas disciplinares, a reunião da vigilância, da 

sanção, do controle de tempo, de espaço – uma forma de classificar, punir e corrigir.  

O dia-a-dia da Casa do Pequeno Jornaleiro pode ser interpretado a partir do conceito de 

disciplina de Foucault, visto que a maioria das práticas podem ser associadas ao mecanismos 

citados pelo autor. Primeiramente, um controle acerca dos corpos: registrar, fotografar, cortar 

os cabelos e uniformizar os meninos, afim de homogeneizá-los – ensinar-lhes as regras, e puni-

los quando as infringissem. Nos documentos oficiais da instituição, não há menção a castigos 

físicos, somente a transferências ou registros de débitos periódicos, como punição. Entretanto, 

em uma reportagem em que se entrevista um ex-interno, ele afirma:  

Na época da disciplina rígida, a palmatória e os castigos eram coisas comuns, 

principalmente aos que voltavam do trabalho com débitos. Para os que não 
fechavam as contas entre o número de exemplares vendidos e o total de 

dinheiro arrecadado, a punição era polir os talheres enferrujados com areia. 

Trabalho que durava uma tarde, segundo os ex-jornaleiros, que depois 

colocavam novamente os talheres na água para enferrujar e servir de castigo 

para o próximo.147 

 

Outro relato de uma pessoa que foi interna durante a década de 1950 e início de 1960, foi 

narrado por José Carlos Fernandes, colunista do jornal Gazeta do Povo: 

                                                             
147 Casa do Jornaleiro completa 50 anos. O Estado do Paraná, 29.12.1993. Sem grifo no original 
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No abrigo, cada norma uma sentença. Levantar-se às cinco. Banho uma vez 
por semana – gelado. Troca de roupa, às sextas. Se comprasse comida com a 

venda dos jornais, palmatórias. Para que bem entendesse, abriram-lhe um 

armário – ali dentro cumpria castigo escuro, vestido de saia, um pequeno 
jornaleiro humilhado. Manhã bem cedo o bedel batia a chave de ferro no osso 

do tornozelo para acordar os piás.148 149 

 

Nessa mesma reportagem, o cronista afirma que “com medo da saia, o menino tornou-

se jornaleiro exemplar”. Penalizando os que desviassem da conduta almejada e premiando e 

promovendo os jornaleiros que tivessem bom comportamento e boas vendas, instituía-se então 

um modelo de jornaleiro a ser seguido. A norma age dessa forma, segundo Foucault. Institui-

se uma norma, normas, e esta se torna uma extensão progressiva dos mecanismos da disciplina: 

o próprio sujeito se vigia e autorregula, afim de não ser penalizado e estar em conformidade 

com as normas descritas. A vigilância se dá pela autoridade, mas também por um auto vigiar.  

O controle dos corpos também passa pelo controle do espaço físico e do tempo. Segundo 

o cientista político Edson Passeti: 

Ao escolher políticas de internação para crianças abandonadas e infratoras, o 

Estado escolhe educar pelo medo. Absolutiza a autoridade de seus 

funcionários, vigia comportamentos a partir de uma idealização de atitudes, 
cria a impessoalidade para a criança e o jovem, vestindo-os uniformemente e 

estabelece rígidas rotinas de atividades, higiene, alimentação, vestuário, 

ofício, lazer e repouso. (PASSETI, 1991, p. 355) 

 

Dividindo a CAPEJO em locais para o banho, alimentação, estudo, descanso, se 

organizava onde cada atividade pode ser realizada – não sem a vigilância de alguma autoridade, 

em uma posição hierárquica superior. A vigilância hierárquica, segundo Foucault, possibilita 

ao poder disciplinar ser indiscreto, à medida em que está em todo lugar, mas também discreto 

visto que constante e silencioso (FOUCAULT, 2009, p. 78), podendo ser exercido relações de 

alto para baixo, de baixo para cima e lateralmente (PEREIRA, 2009, p. 87). 

 No caso da CAPEJO, alto para baixo poderia significar a vigilância dos funcionários 

para com os meninos, da diretoria para com os funcionários, e assim sucessivamente, seguindo 

a hierarquia administrativo-burocrática. Possivelmente, se pode incluir aqui uma vigilância 

talvez não de cima, mas de fora: a imprensa. Veiculando constantemente notícias sobre a 

instituição, realizando visitas junto a autoridades, esses olhares estavam atentos à sua atuação.  

 A existência de uma vigilância não necessariamente significava a presença de um 

funcionário. Isto porque os meninos internos mais velhos e que apresentavam bom 

                                                             
148 A Fábula de um Pequeno Jornaleiro. Gazeta do Povo. 15.09.2011 
149 Piá é um termo regional paranaense para se referir a um menino. 
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comportamento, tornavam-se fiscais.  De acordo com Welson Pereira, os internos eram 

divididos em turmas, e os que há mais tempo estivessem na instituição e fossem considerados 

merecedores, eram promovidos a fiscais; chamados chefes de turma, sua função era vigiar os 

jornaleiros mais novos. O autor ainda, analisando as contas-poupança dos jornaleiros, conclui 

que o valor da importância acumulada dos fiscais era superior aos demais internos (PEREIRA, 

2009, pp 87-88). 

Além desta forma de vigilância, a de seus fiscais, provavelmente existia a vigilância 

lateral, termo usado por Foucault. Apesar de não serem fiscais, possivelmente entre os internos, 

havia também uma vigilância, afim de manter-se longe de complicações, garantir uma boa 

convivência com funcionários, ou delatar o colega por diversos outros motivos. Davi, jornaleiro 

n° 12, voltou a morar com os familiares, segundo o seu oficio de desligamento, por “ter sido 

apontado por diversos de seus colegas como mau elemento”. 150 

Não só se explica esta vigilância como um dispositivo da disciplina, mas também 

pertencente a outro conceito foucaultiano: o poder. Como dissertado no primeiro capítulo, o 

poder para Foucault não existe enquanto instância: não há O poder (ALVAREZ, 2004, p. 173). 

O poder não seria então uma propriedade ou um privilégio, pertencente a determinados 

indivíduos, grupos ou mesmo classes sociais, mas uma estratégia gerida por disposições 

técnicas e táticas (MENEGHETTI, SAMPAIO, 2016, p. 136).  

Como não haveria O poder, em seu lugar estariam relações de poder: “Quando digo 

poder não se trata de detectar uma instância que estenda a sua rede de maneira fatal, uma rede 

cerrada sobre os indivíduos. O poder é uma relação, não é uma coisa”.  (FOUCAULT, 1981 

apud DOSSE, 2001, p. 223) Como explica Deleuze, “o poder, segundo Foucault, (...), não se 

reduz à violência, isto é, à relação da força com um ser ou um objeto; consiste na relação da 

força com outras forças que ela afeta, ou mesmo que a afetam (...)” (DELEUZE, 2002, p. 145). 

Uma relação de poder poderia ser exercida, na CAPEJO, tanto pelos funcionários, quanto pelos 

internos entre si; isto porque a sociedade disciplinar modificou as formas de atuação dos 

mecanismos de controle e fiscalização, ou seja, a vigilância e o ordenamento social são 

realizados não só por órgãos estatais (SILVA, 2007, p. 14). Gradativamente, segundo a 

psicóloga Marlene Guirado, (1996, p. 65) a vigília, o controle e o disciplinamento diluíram-se 

pelo meio social – assim sendo, cada um poderia ser um vigilante dos demais, seja na CAPEJO, 

seja na sociedade como um todo.  

                                                             
150 Ofício n° 665/64. Pequeno Jornaleiro n° 17. Pt n° 2439. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002 

Cad A Cx 1. Arquivo Municipal de Curitiba 
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Outros olhos atentos e vigilantes à instituição eram a sociedade civil e autoridades 

policiais. A reportagem que comemorava o primeiro aniversário da instituição, informava que 

os meninos eram fiscalizados initerruptamente, tanto dentro da sede, quanto fora por 

funcionários que, frequentemente, transitavam pela rua afim de fiscalizar a atividade dos 

jornaleiros ou contatavam comerciantes para que mantivessem os meninos sob sua vigilância.151 

Essa vigilância poderia ser tanto para a proteção quanto na criminalização dos meninos – dois 

casos podem exemplificar tal afirmação. 

Em ofício enviado ao delegado do 1º Distrito Policial, o chefe do gabinete da CAPEJO 

pede à autoridade providências para o que houve com o menino Jairo. Segundo o ofício, Jairo 

foi agredido:  

O referido menor, quando procurava cobrar determinada importância 
referente à venda de jornais ao cidadão Djalma de Tal, barbeiro, no local de 

trabalho deste, à Rua Visconde de Nacar, 936, sofreu agressão na face 

esquerda, sem que houvesse causa justificada. Presenciaram tal delito os sres 
Adilson Azevedo, Guarda-rodoviário, Tadeu Kisikoski e Julio Pertel, ambos 

serventes de pedreiro, da construção localizada defronte à citada barbearia.152 

 

 Para Jairo, os olhares atentos lhe serviram como testemunha de defesa. Já para Rui, de 

acusação. As autoridades da CAPEJO redigiram ao Delegado da Delegacia e Proteção ao 

Menor, o seguinte: 

No que diz respeito ao recolhimento à essa Delegacia do menor ..., no dia 11 

do fluente mês por praticar atos atentatórios à moral, em caráter de 

reincidência, apraz-me esclarecer à Vossa Excelência não mais ser possível 

mantê-lo nessa obra, na qualidade de pequeno jornaleiro. 153 

 

A vigilância nesse caso levou-o à Delegacia, e foi usado como justificativa para o 

desligamento de Rui da Casa do Pequeno Jornaleiro. Outro olhar atento à CAPEJO e aos 

pequenos jornaleiros, era a imprensa. No tópico a seguir, se discute a representação dos meninos 

e da instituição nos jornais e revistas paranaenses. 

 

2.4. “O Herói anônimo”: o pequeno jornaleiro nas páginas que vendia 

 

Jornais, revistas e outros meios de informes podem ser enunciadores de valores e 

discursos que influenciam os leitores, (DAMINELLI, 2012, p. 04) tanto quanto podem 

                                                             
151 1º aniversário da fundação da Casa do Pequeno Jornaleiro. Gazeta do Povo, 27 de dezembro de 1944. 
152 Of. 54/63. Jornaleiro n° 45. Prontuário 682. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” 

Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba  
153 Pequeno Jornaleiro n° 49. Pt n° 99/63. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 

01. Arquivo Municipal de Curitiba 
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alimentar a memória social, já que capazes de criar e fixar representações sociais de 

acontecimentos, pessoas, datas e se postulam como meio emissor e propagador de verdades. 

(MACHIESKI, 2014). De acordo com os historiadores Silvia Maria Fávero Arend e Reinaldo 

Lohn: 

Os meio de comunicação de massa são parte constitutiva dos fenômenos 

sociais que marcam as memórias sociais e as narrativas históricas 
contemporâneas, ao assumir o papel de destaque na formação dos códigos que 

constituem as culturas políticas (AREND, LOHN, 2014, p. 11). 

É fundamental compreender os jornais como fontes enunciadoras de discursos que se 

dizem verdades, mas não como verdades. Entender que a riqueza desses vestígios está 

justamente na subjetividade dos interesses de quem os produzia, para se analisar os discursos e 

“(...) procurar desnudar o jogo de interesses que regem a sociedade e que ela, a imprensa, de 

modo velado, seguidamente procura atender” (ALVES, GUARNIERE, 2007, p. 09). 

A maioria das reportagens se relaciona com as datas festivas, como natal e ano novo, 

mas principalmente o “Dia do Jornaleiro” – diversos jornais prestavam homenagens aos 

jornaleiros neste dia em especial, elogiando seu trabalho, considerando-os “distribuidores de 

cultura”154 e saudando sua presença nas ruas: 

O jornaleiro é figura indispensável no borborinho da cidade a imprensa muito 
lhe deve razão porque reverencia a sua imagem simples e trabalhadeira, na 

data que lhe é consagrada. 155 

 

Em natais, era comum que os jornais e revistas fornecessem alguns presentes à 

instituição. Fossem brinquedos para serem incorporados à cerimônia natalina, que coincidia 

com a festa de aniversário da CAPEJO, fossem almoços em agradecimento ao trabalho de 

divulgação de seus impressos. 156 

No corpo do texto, há sempre uma apresentação da instituição, uma justificativa pra sua 

existência, em que âmbitos a CAPEJO atuava e um pequeno informativo de quantos são os 

meninos atendidos no período de publicação. Em geral, as reportagens possuem um tom 

jornalístico mais leve, muitas vezes se assemelhando a crônicas e contos. Iniciam de forma 

romantizada, como a peça intitulada “Êles vendem notícia”: “Quando os primeiros raios do sol 

aparecem no horizonte, uma pequena parte da população de Curitiba levanta-se silenciosamente 

(...)”,157 relatam saudosos os tempos idos, quando se ouvia as manchetes cantadas pelos 

                                                             
154 Êles vendem notícia. Gazeta do povo. Curitiba, 07.02.1970   
155 Dia do Jornaleiro passou sem comemorações especiais. Sem data. (a reportagem em questão pertence ao 

acervo do Arquivo Municipal; estava anexa a uma pasta, recortada e colada em uma folha sulfite, sem menção 

ao nome do jornal, ou data).  
156 Diario Popular torna alegre Natal do Pequeno Jornaleiro. Diário Popular. Curitiba. 28.12.1972. 
157 Êles vendem noticia. Gazeta do povo. Curitiba. 07.02.1970   
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meninos ou jornalistas: “Extra! Extra! – Desde a década de 60 não se ouvem mais esses gritos 

acompanhados da principal manchete do jornal pelas ruas de Curitiba”,158 e tratam de maneira 

descontraída e emocionada das brincadeiras e desejos para o futuro dos meninos... Na 

reportagem “Compra um jornal, tio”, já no subtítulo da matéria, se pode notar a linguagem mais 

sentimental:  

Por detrás da poesia que pode representar o fato de sair às ruas com um pacote 

de jornais debaixo do braço para vender, está toda uma história de alguém 

órfão de pai e mãe que busca viver decentemente. 159 

A jornalista Cristina Ponte (2005, p. 91) disserta sobre o fato de que o sensacionalismo 

e sentimentalismo acompanham a noticiabilidade da infância. Pela sua carga dramática ou ao 

se relacionar a temas leves de informação, as notícias abordam conteúdos de proximidade com 

os leitores – mais do que informar sobre a CAPEJO, ou situação dos meninos, as matérias-

crônica parecem mais ofertar um momento de leveza, marcados por histórias difíceis de 

meninos que sonhavam com um futuro melhor. 

Um dos aspectos bastante divulgados pelos jornais e por quem visitava à instituição, era 

o “ar familiar” que parecia possuir – os dirigentes e professoras também eram relatados nos 

relatórios como os pais e mães que as crianças não tiveram. Até o ano de 1962, a diretoria da 

CAPEJO ficou a cargo de Coronel Alfredo Ferreira da Costa, que permaneceu na instituição 

durante quase 19 anos. Segundo Pereira, o coronel foi provavelmente o segundo presidente da 

instituição, sucedendo logo em seguida o Dr. João de O. Franco. Na primeira diretoria, o coronel 

ocupava o cargo de primeiro tesoureiro (PEREIRA, 2009, p. 85). 

São várias as fotos do Coronel Costinha, como era chamado pelos garotos, contidas no 

relatório em que este está ao lado dos meninos, dando recomendações, e muitas são as 

reportagens anteriores à 1960 que o retratam como um pai. Em mais uma crônica, Heitor 

Stockler de França o elogia: 

O Cél Alfredo Ferreira da Costa, dirige, como criação exemplar de Curitiba, 

a Casa do Pequeno Jornaleiro, onde se acolhem centenas de pequenos 
vendedores de jornais, sob um estatuto perfeito de assistência, graças, é 

verdade, à sua enérgica mas paternal ação recuperadora, tanto que há 

dedicados e ativos jornaleiros que já amealham mais de vinte mil cruzeiros, 

em depósitos bancários, como outros, mais que, em idade legal, deixaram a 
Instituição, suficientemente alfabetizados e saudáveis, para jogar-se à luta de 

maiores. 160 

 

                                                             
158 Jornaleiro, a época romântica acabou. Jornal do Estado. Curitiba.15.12.1983   
159 Compra um jornal, tio. O Estado do Paraná. Curitiba. 14.12.1980.   
160 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório anual 1960. Curitiba, 1960. p. 19. Sem grifo no original 
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O trecho grifado pode para se entender a interpretação de Pereira para a representação 

do Coronel:  uma representação que aliava paternalismo,161 associado diretamente à assistência 

aos menores, e disciplina, já que o diretor era militar reformado e prezava a hierarquia como 

eixo de moralização.  

Posteriormente mesmo com a saída do militar, no ano de 1962, devido à sua idade 

avançada, alguns do próximos diretores também foram associados a essa imagem paternal. O 

diretor Milton Kafka, que esteve na liderança da instituição durante 10 anos, nas entrevistas 

dadas aos jornais que utilizamos como fonte é sempre representado com esse ar paternal, que 

pensa com carinho nos meninos e os defende, como se pode perceber nessa definição que dá a 

imprensa demarcando a diferenciação entre os meninos da CAPEJO e os das demais casas de 

assistência: 

Apesar de pertencer ao IAM [Instituto de Assistência ao Menor] (...) funciona 
em moldes bem diferentes dos outros organismos que pertencem ao Instituto. 

Para começar, ela não se destina à recuperação de delinquentes juvenis, nem 

funciona tipo casa de correção. Os meninos que vão pra lá são todos órfãos, 

sem ficha na polícia mas, nem por isso menos carentes que todos os menores 
que existem por aí. 162 

 

É representado em outra matéria, intitulada “Compra um Jornal, tio”, como benevolente, 

compreendendo que a “rebeldia” de alguns meninos não seria uma maldade nata, mas 

exemplifica bem o ideário da época acerca da importância da família normativa ou a falta dela 

na formação do caráter das crianças, afirmando que “estes meninos não são delinquentes, 

embora sejam extremamente carentes de afeto, de uma família” e que “são garotos carentes mas 

que escaparam de se tornar pivetes, trombadinhas.” 163  

Não é raro encontrar nos discursos dos jornais selecionados, um enaltecimento da Casa 

do Pequeno Jornaleiro de Curitiba pela preocupação e modo com que trata os meninos, 

oferecendo-lhes uma alternativa de futuro, através de um trabalho considerado honesto. A 

rotina, os horários, as estruturas da CAPEJO, bons jornaleiros como exemplo e até ex-pequenos 

jornaleiros que exerciam cargos de destaque e possuíam profissões importantes, são pautas 

enaltecidas para demonstrar o bom trabalho da instituição e que a estratégia de trabalho árduo 

e disciplina apresentavam ótimos resultados, segundo as matérias. Na reportagem intitulada 

“Conheça o exemplo dos bons jornaleiros”, publicada pelo Jornal do Estado, cita-se soldados, 

                                                             
161 Pereira utiliza o conceito de paternalismo para indicar “(...) uma política social orientada ao bem-estar dos 

cidadãos e do povo, mas que exclui a sua participação. Neste sentido, o paternalismo se define em uma política 

autoritária e benevolente, uma atividade assistencial em favor do povo, exercida desde o alto, com métodos 

meramente administrativos.” (PEREIRA, 2009, p 120).  
162 Casa do Pequeno Jornaleiro mostra como educar o menor. Diário do Paraná. Curitiba. 15.03.1978 
163 Compra um jornal, tio. O Estado do Paraná. Curitiba. 14.12.1980 
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sargento, bailarino e contador – todos ex-pequenos jornaleiros, que teriam profissões 

consideradas notórias:  

É que por este lar todas estas pessoas bem sucedidas também estiveram ali na 
condição de ex-moradores e hoje são uma espécie de marco histórico onde 

todos os meninos espelham as suas próprias perspectivas de vida.164 

Junto ao “ar familiar” com o qual se descreve a CAPEJO, se narra uma instituição 

organizada, com oferta de educação, com orientação psicológica e de assistentes sociais, 

possibilidade de lazer e de poupar uma quantia em dinheiro: uma instituição ideal, da qual 

“nenhum menino tentou sair de lá, nem tentou fugir”. 165 Em todas as reportagens selecionadas 

para a pesquisa, que fazem menção à fugas, se narra que estas quase não acontecem, que são 

casos raros – comparando com os dados acerca dos desligamentos, como se pode observar na 

tabela 9, no próximo capítulo, essa narrativas não se sustentam, visto que o número de 

desligamentos por fuga era bastante significativo. Esse relato possivelmente se relaciona com 

uma construção discursiva positiva sobre a instituição. 

As possibilidades de interpretação para o enaltecimento da CAPEJO são várias, desde a 

intenção de divulgar o trabalho da instituição a fim de que esta pudesse arrecadar mais 

donativos até noticiar as boas ações dos jornais para com os jornaleiros, em suas doações para 

festividades e comemorações. Possivelmente também, os jornais como empresas favorecidas 

pelo comércio de jornais, visavam enobrecer o trabalho dos jornaleiros, melhorando sua 

imagem – tanto que se faz distinção entre esses “menores” e outros assistidos pelo IAM – e 

criando uma aura de heroísmo, de superação, e de empatia com os pequenos, já que se frisa as 

intempéries pelas quais passaram, como o abandono, e até mesmo a violência.    

Muitas vezes, nessas matérias jornalísticas há entrevistas com os jornaleiros. Todos se 

reportaram bem à CAPEJO e elogiaram a estrutura, se dizendo apegados ao diretor e à rotina. 

Deve-se problematizar, certamente, que os meninos escolhidos a dar entrevista muito 

provavelmente eram selecionados pela instituição (LIMA, 2016, p. 9) e que, possivelmente, o 

que era dito era reinterpretado ou adequado à norma culta, como em uma das reportagens, que 

ocupa duas páginas da Revista Odisséia, na qual se entrevista um dos garotos, Gilson, que teria 

dito de modo muito formal ao periódico: 

Na Casa do Pequeno Jornaleiro, além de alimento, cama e educação, tenho o 

carinho das professôras que substituem a mãe que não pode ter-me junto a si. 

Meu pai jamais conheci. [...] Nas minhas orações, peço a Deus que tenha junto 
a Êle a alma dos que trabalharam para que a Casa do Pequeno Jornaleiro se 

                                                             
164 Conheça o exemplo dos bons jornaleiros. Jornal do Estado. 07.09.1983. 
165 Compra um jornal, tio. O Estado do Paraná. Curitiba. 14.12.1980 
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tornasse realidade e ilumine os que nela trabalham, para que continuem nos 

amparando a fim de que possamos vencer na vida. 166 

 

Apesar da probabilidade da indicação de quem deveria dar entrevistas, a “meninice” dos 

garotos também era lembrada. A reportagem que conta a história de Aníbal, inicia com a fala 

do menino: “Então amanhã vou vender jornal com a minha fotografia” e exalta a “alegria e 

quase ingênua inteligência” do menino. 167  Aníbal aproveitou para mandar um recado ao pai 

de criação, informando que passava bem. Já o interno Leandro, utilizou a oportunidade de ser 

entrevistado para reclamar um pouco do dia-a-dia de jornaleiro, de trabalhar na chuva, mas 

sobretudo da pouca quantia ganha que, segundo ele:  

Só recebemos em torno de Cr$ 3000, o resto vai para a poupança. Mas com 
três mil, não dá pra fazer nada. É só uma gorjeta que eu gasto sempre no 

fliperama. 168 

 

Sempre presente está a menção à poupança dos garotos – como um método de incentivo, 

de disciplinarização e de recompensa por serviços prestados. É comum o discurso como o 

proferido pelo diretor da CAPEJO, Milton Kafka, ao jornal O Estado do Paraná: “basta querer, 

o menino pode sair com boa quantia em dinheiro”. 169  Citando as poupanças e seus valores, e 

até letras de câmbio, os jornais valiam-se dessa forma de pagamento para enaltecer o trabalho 

da instituição, enfatizando que a CAPEJO oferecia não só os estudos como possibilidade futura, 

mas também uma oportunidade de iniciar a vida adulta com uma boa quantia no banco: 

Os pequenos jornaleiros ganham 10% daquilo que vendem e esse dinheiro é 
colocado na caderneta de poupança. A rotina é sempre a mesma: levantar 

cedo, vestir, ir pra rua, vender o jornal, almoçar, estudar à tarde, e à noite ir 

para a escola. Sempre dormindo tarde e acordando cedo, mas ‘confiante de 

estar construindo a base para uma vida melhor e digna’ 170 

As reportagens dos jornais enaltecem o jornaleiro como herói, herói anônimo – já que, 

“sem êle, quase nada o jornalismo representaria pois é o trampolim entre a máquina de 

impressão e o público, a quem os jornais devem a razão dos seus sucessos”.171  O enaltecem 

como divulgador de cultura, como “pequeno grande homem”,172 como criança-adulto: 

O pequeno jornaleiro é uma criança diferente. É um misto de criança e adulto. 

Criança porque, nas horas vagas, quando não trabalha nem estuda, entrega-se 

                                                             
166 São os jornaleiros. Revista Odisséia. 1969. Ano I, n 6. pp 25-26. 
167 Recado do João: “Tá tudo bem aqui, pai”. Estado do Paraná. Curitiba. 07.10.1976.   
168 Jornaleiro, a era romântica acabou. Jornal do Estado, Curitiba, 15.12.1983.   
169 Jornaleiro vive rotina. O Estado do Paraná. Curitiba, 15.12.1972 
170 Jornaleiro, o trabalho que começa muito cedo. Gazeta do Povo, Curitiba.19.08.1983   
171 O Grande Homem da Imprensa. Diário Popular. Curitiba, 27.02.1963.  
172 Jornaleiro: o pequeno grande homem. Diário do Paraná. Curitiba, 15.12.1972 
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aos folguedos infantis e adulto porque já se vê a necessidade na necessidade 

do trabalho desde pequeno. 173 

 

As reportagens faziam menção à rotina da CAPEJO, mas nessa rotina também havia 

espaço para a diversão saudável, como retratam as fotografias dos meninos brincando em 

horários de lazer ou ao voltar para a sede:  

 

 

 

Imagem 7 

 

Imagem 7:  O ballet dos jornaleiros, de Jack Pires.174 

A reportagem “Compra um jornal, tio”, informava que os meninos “(...) podem assistir 

televisão, jogar bola, brincar, enfim. Aos domingos, eles podem sair, ir ao cinema, passear. E, 

                                                             
173 Jornaleiro, uma atividade digna. Gazeta do Povo. Curitiba, 17.08.1973. 
174 Fotografia de capa, veiculada pelo folhetim Som & Imagem. Ano I, n. 17. Curitiba, 4 de outubro de 1973. A 

legenda: “Jack Pires conseguiu ser muito feliz ao obter essa foto: os jornaleiros, em festa, em plena Rua XV, 

parecem danças o seu ballet, comemorando as boas vendas do dia. São jovens, felizes, mas com a grande 

responsabilidade de olhar para o amanhã certos de que seu horizonte será traçado pelos bons serviços da Casa do 

Pequeno Jornaleiro.”  
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uma vez por mês, vão para uma colônia de férias na praia, onde passam três dias”. 175 A Gazeta 

do Povo também trata do lazer: 

No térreo existe um refeitório, com televisão e espaço para o brinquedo, que 
é a sala de estar dos menores, onde passam a maior parte do tempo livre. Um 

grupo vinha chegando do futebol. Chuteiras na mão, todos contentes 

comentando os lances da grande ‘pelada’. Eles vão ao alojamento, guardam 

suas chuteiras no armário e depois vem o banho com água quente.176 177 

Noticiam, portanto, a importância do tempo do lazer, desde que regulado. Nos relatórios 

oficiais, não há menção ao tempo da brincadeira, exceto ao citar uma sala em que haveria 

brinquedos. A “meninice” retratada nos jornais não tem espaço nos relatórios oficias – exceto 

por essa foto:  

Imagem 8 

 

Imagem 8: “Lendo o proibido gibi”178 

Compreender a rotina dos garotos internos na CAPEJO passa não só pela definição de 

horários, de rígidas regras, mas também pelo que faziam em seus momentos de lazer. Os 

impressos possibilitaram acessar outros aspectos o dia-a-dia – o lado do que se considera 

                                                             
175 “Compra um jornal, tio”. O Estado do Paraná. Curitiba. 14.12.1980 
176 Jornaleiro, uma atividade digna. Gazeta do Povo. Curitiba. 17.08.1973 
177 Pelada é um termo para se referir ao jogo de futebol entre colegas.  
178 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO. Relatório Anual 1962. Curitiba, 1962. p. 65 
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infantil dos meninos, que em relatórios oficiais não são mencionados, exceto pela fotografia 

acima. 

* 

Nesse capítulo, intentou-se realizar uma descrição da estrutura e da organização da 

CAPEJO, procurando compreender como era o dia-a-dia dos internos na instituição. À medida 

que as fontes permitiram, foram descritas algumas atividades dos garotos, seja as instituídas 

pela administração, como ir à escola ou aos ritos religiosos, participar das festividades e 

apresentações, ou aquelas mediadas pelos próprios garotos como o futebol ou o que assistir na 

televisão, ainda que em horários definidos pelos funcionários – ou ainda pequenas peraltices, 

mas que não afetasse o funcionamento da CAPEJO, como o menino lendo gibi, que mereceu 

até uma foto no relatório anual de 1962.  

No próximo capítulo, no entanto, serão analisadas algumas atividades que afetavam o 

funcionamento da instituição, como fugas e apropriação dos valores de vendas dos jornais. 

Através dos dados de desligamento, do momento em que esses meninos eram transferidos, 

completavam a maioridade ou retornavam às suas famílias, se investigou como seria possível 

interpretar algumas atitudes dos meninos como formas de ação e protagonismo de suas 

trajetórias.  
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3. Deixando à CAPEJO: desligamentos e resquícios de protagonismo 

 

 Os prontuários dos pequenos jornaleiros continham os dados principais da vida 

institucional de cada garoto – pastas individuais às quais eram anexados registro de nascimento, 

uma ficha amarela de identificação e dados básicos, alguns ofícios que tratavam especialmente 

da entrada ou desligamentos. 

Durante muito tempo, meninos e meninos foram entendidos apenas como receptores da 

cultura dos adultos, e não como produtores de cultura e em mediação com o mundo adulto. 

Entretanto, para as crianças, se torna essencial elaborar estratégias, resistir aos paradigmas, 

apropriar-se do discurso e participar da vida econômica, social e cultural (ALBARRAN, 

SOSENSKI, 2012, p. 19). A Sociologia e a Antropologia da Infância têm procurado entender a 

condição social da infância e as relações das crianças com os adultos e das crianças entre si, 

assim como as Pedagogias da Infância, que têm buscando formular propostas educativas que 

enfatizem o protagonismo infantil e a agência das crianças nas culturas por elas produzidas 

(BARBOSA, 2014). 

 Há, a partir dos documentos, a impossibilidade metodológica de apreender as culturas 

dos meninos pequenos jornaleiros pelos próprios garotos, de se compreender o meio em que 

viviam e suas ações por seus próprios registros e vozes. Entretanto, a partir de indícios e 

vestígios que os prontuários e outros documentos proporcionam, ainda que através de um olhar 

adultocêntrico, se pode explorar a potencialidade dessas fontes documentais para buscar a ação 

e protagonismo desses garotos. É sobre este tema que este capítulo se desdobra. 

 

3.1  Protagonismo, ação, agência: a criança e/ou o jovem como sujeito 

A História esteve interessada, durante longo tempo, apenas nas experiências dos adultos 

no passado (SOSENSKI, 2015, p. 141). E de alguns adultos em específico: a experiência de 

homens, brancos, de grandes feitos, considerados grandes nomes a se marcar na História, 

marginalizando tantos outros atores sociais - mulheres, homens e mulheres negros, as 

consideradas minorias étnicas e sociais, as crianças e jovens, etc. 

O que falar sobre essa marginalidade na História ou da inexistência desses sujeitos sendo 

que, no Brasil do século XX a criança, especialmente a oriunda das camadas populares, esteve 

no centro da maioria das discussões e proposições de políticas públicas? De pesquisas 
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científicas? Do eugenismo e do higienismo? Que foram tomadas como alvos do discurso 

médico, psiquiátrico? Como alvos de propostas educacionais? Que foram o centro de projetos 

de nacionalismo e patriotismo, dos discursos de valorização do trabalho? Que foram 

trabalhadores e trabalhadoras em cujos pequenos ombros se depositou, ainda que como um 

devir, a esperança de “um Brasil mais forte”, ou como se lê nos relatórios da CAPEJO, quando 

se considerava que “a nação caminha[va] pelos pés das crianças”? 

Zoila Santiago Antonio assinala que os estudos sobre a vida privada permitiram aos/as 

historiadores/as considerar temas que antes não se cogitavam importantes, investigações que 

permitiram mulheres e crianças serem vistos como sujeitos históricos - passando de uma 

categoria social invisível a visível (ANTONIO, 2007, p. 31). A historiadora ainda afirma: 

Con esto no quiero decir que ellos nunca hayan sido tomados en cuenta, 

sino todo lo contrario. Han estado presentes en estas investigaciones 

pero en forma de sombras, es decir, no eran los protagonistas, estaban 

detrás de los grandes temas de la historia. (idem, ibidem). 

 

Ao analisar a produção existente sobre a História da Infância, a cientista social Jucirema 

Quinteiro afirma que, mesmo a preocupação com a criança encontrando-se presente desde o 

século XIX, tanto no Brasil, como em outros lugares do mundo e mesmo a infância tendo sido 

considerada um problema social desde o século XIX, isto não foi suficiente para torná-la, ao 

mesmo tempo, um problema de investigação científica (QUINTEIRO, 2002, p. 142).  

Entretanto, mesmo quando se considerou a presença das crianças na História, estes 

foram considerados sujeitos subordinados ao mundo adulto, como aprendizes e receptores da 

cultura adulta (SOSENSKI, 2015, p. 142). A socióloga Rita de Cássia Marchi aponta que as 

Ciências Sociais também relegaram à infância ao mesmo processo de invisibilidade científica 

e epistêmica e à ausência enquanto categoria conceitualmente autônoma no campo científico 

(MARCHI, 2017, p. 4).  

Nas Ciências Humanas e Sociais, inicialmente, se minimizou a participação e ação de 

crianças, considerando-as atores periféricos, subalternos, sem autoridade para poder 

transformar, assim como receptores passivos das políticas públicas. Para Marchi: 

(...) essa invisibilidade estava diretamente ligada à invisibilidade social das 

crianças (e da infância) nas sociedades, isto é, o seu lugar “subalterno” na vida 
social, o seu estatuto de seres incompletos e em socialização ou “em trânsito” 

para a idade adulta (o que explica sua presença primeira nas ciências médicas, 

na psicologia e na pedagogia) e, portanto, o seu confinamento aos espaços 

educativos (MARCHI, 2017, p. 4). 



118 
 

 

Como afirma a historiadora Susana Sosenski, é preciso pensar em meninos e meninas 

como sujeitos, não só como objetos de investigação (SOSENSKI, 2016, p. 50). Pensá-los como 

atores sociais, não só sujeitos subordinados: 

Es tiempo de adoptar una actitud crítica hacia las posturas tradicionales y 

paternalistas que consideran a los niños y adolescentes como objetos pasivos, 

meros receptores de políticas y de protección, víctimas de la explotación o 
sujetos dominados por papeles simbólicos como la pureza o la inocencia, y 

comenzar a pensarlos como actores sociales, culturales y económicos, en la 

medida en que tuvieron posibilidades de actuar, transmitir valores entre 
generaciones, transformar su medio, resistir a la dominación y afirmar su 

particularidade. (SOSENSKI, 2010, p. 1230) 

 

Nas Ciências Sociais, segundo Marchi, a ideia de que crianças são atores sociais já é 

genericamente aceita, entretanto, são tecidas algumas críticas ao conceito – como se se 

naturalizasse tal questão, correndo-se o risco de uma vulgarização de seu significado, “tanto no 

nível do ‘senso comum douto’ quanto no nível do cotidiano” (MARCHI, 2017, p. 16). Para a 

socióloga, portanto, realizar a definição de ator social aplicando-a à infância é tarefa bastante 

delicada (idem, p. 5), que tem sido abordada pela Sociologia da Infância. Jucirema Quinteiro 

afirma que a Sociologia da Infância emergiu para se opor à concepção de infância como um 

elemento passivo de uma socialização orientada por agentes sociais ou instituições 

(QUINTEIRO, 2002, p. 141), essa visão sobre a infância fez com que o estatuto de ator social 

às crianças lhes tenha sido historicamente negado (MARCHI, 2017, p. 4).  

Para a antrópologa Julie Delalande (2014), a criança é um ator social, já que “(...) um 

indivíduo capaz de contribuir com a sua parte no jogo social, capaz de iniciativas e de 

pensamentos que contribuem na construção de nossa sociedade e que são consideradas pelos 

adultos assim como as iniciativas adultas” (Apud MARCHI, 2017, p. 7). Rita de Cássia Marchi 

salienta ainda que, para Delalande, as crianças mantêm a capacidade de agir mesmo que essa 

ação não seja aceita ou reconhecida pelos adultos (idem, p. 7); a socióloga afirma então a 

conformidade de seu trabalho com o da antropóloga francesa:  

a autora parece de acordo com a definição que assumi para o conceito de 
criança ator [...], pois as crianças são atores sociais independentemente do seu 

reconhecimento por parte dos adultos. E isso simplesmente porque são seres 

sociais, porque se comunicam com outros seres de sua própria cultura e, nessa 
comunicação, atuam na reprodução e também na produção de sentidos 

compartilhados (e aqui não me refiro apenas à comunicação das crianças no 

interior de suas “culturas infantis”). Ou seja, queiram os adultos ou não, 

reconheçam ou não a ação social das crianças, essa ação existe mesmo quando 
ela não é socialmente reconhecida ou valorizada ou, como no caso das 

crianças “de rua”, é vista como desviante, criminosa ou essencialmente má 

(antissocial). (MARCHI, 2017, pp. 7-8) 
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Em seu artigo “Enseñar historia de la infancia a los niños y las niñas: ¿para qué?”, 

Susana Sosenski apresenta uma breve relação bibliográfica tratando do conceito que vem 

utilizando em seus estudos: protagonismo. Para Roger Hart (1993), segundo a autora, a 

participação da criança não está separada da esfera da participação dos adultos e que esta 

começaria no momento em que meninos e meninas estão informados e, ainda que não sejam 

aqueles que iniciem determinadas ações, sintam tais projetos como seus – o último e mais 

genuíno grau de participação aconteceria, portanto, quando as ações são empreendidas pelas 

crianças ainda que estas estejam em consonância com as ações dos adultos (Apud SOSENSKI, 

2015, p. 149). Para Manfred Liebel (1996) “el protagonismo infantil se manifiesta cuando el 

niño o la niña se comprende como sujeto social y se siente capaz de participar y transformar la 

realidad” (Apud SOSENSKI, 2015, p. 149). 

Em outro ensaio, a referida autora cita a participação de meninos e meninas que viveram 

o drama das guerras (Civil Estadounidense, Guerra Civil Espanhola, Primeira e Segunda Guerra 

Mundial)179 e diversos trabalhos na historiografia latino-americana que fundamentam a ideia 

de que a História da Infância se vincula diretamente com eventos centrais de seu estado, seu 

país (SOSENSKI, 2016, p. 47). Demonstra, assim, que várias atividades e espaços de 

socialização, configuraram identidades e fizeram das crianças partícipes do desenvolvimento 

socioeconômico (SOSENSKI, 2015, p. 150) – podemos pensar por exemplo, quantas foram as 

instituições que reforçaram o papel da criança enquanto trabalhadores, inclusive no Brasil? Se 

se incentiva isso, se se detectava tal questão, por que não se considerou como integrantes desse 

desenvolvimento? 

Tal visão sobre a criança sofreu uma virada, segundo Sosenski, com a Convenção dos 

Direitos da Criança, a partir da qual se reconheceu as crianças como “sujeitos de direitos” e, 

pela primeira vez, o direito dos meninos e meninas a serem escutados, a opinar e a difundir 

ideias (SOSENSKI, 2016, p. 44). Para Romilson Martins Siqueira, os marcos legais 

contribuíram, em especial no Brasil, para a conformação de conceitos como o de crianças e 

infâncias: 

As concepções de infância e de criança no Brasil, constituídas particularmente 

após a segunda metade do século XX, foram crivadas predominantemente 

pelos marcos legais/institucionais e resultaram na afirmação de uma 
identidade marcada pelos discursos psicológico e sociológico nos quais as 

                                                             
179 Cita, respectivamente: Werner (1998), Marten (1998), Brauner (2011), Winterberg & Winterberg (2015) e 

Brauner, (2011). 



120 
 

 

tensões, o sujeito e a subjetividade estiveram, por vezes, também subsumidas 

(SIQUEIRA, 2011, p. 165). 

 

E como essa ação das crianças tem sido entendida na historiografia? Há uma gama 

extensa de trabalhos que analisavam a infância, mas que ainda compreendem as crianças como 

apenas receptores dos adultos, sujeitos passivos das intervenções dos sujeitos mais velhos. A 

historiadora Susana Sosenski compreende que se faz necessário: 

destacar la importancia de las vocês infantiles conllevó a defender la idea de 

que las niñas y niños no son objetos pasivos en las estructuras sociales y en 

los procesos económicos o políticos, sino sujetos activos en la construcción y 

determinación de sus propias vidas. (SOSENSKI, 2016, p. 44). 

 

Afirma ser necessário, para tanto, buscar as vozes infantis e reconhecer que meninos e 

meninas são autores de discursos e documentos (SOSENSKI, 2016, p. 45): indica a busca por 

documentações criadas e deixadas por meninos e meninas, preservadas ao longo do tempo. 

Desenhos, diários, autobiografias, correspondências, até reportagens – Sosenski cita, por 

exemplo, um estudo sobre crianças neozelandesas que escreveram cartas aos periódicos 

reclamando e informando suas preocupações sobre a guerra que lhes assolou (BENNET Apud 

SOSENSKI, 2016, p. 46).  

Entretanto, a historiadora reconhece que parte da dificuldade em investigar a ação de 

meninos e meninas consiste na escassez de documentações visto que, em geral, são utilizadas 

fontes provenientes da mediação ou produção de adultos (ANTONIO, 2007, p. 47), já que o 

motivo de se precisar “buscar hasta por debajo de las piedras las voces infantiles de los niños y 

niñas del pasado es, en gran medida, porque no existió la conciencia de que esas vocês eran tan 

importantes como para resguardarlas y preservarlas” (SOSENSKI, 2016, p. 47). Há de se 

buscar, portanto, indícios de ação, participação e protagonismo, onde seja possível. Em seu 

trabalho “Niños y jóvenes aprendices. Representaciones en la literatura mexicanadel siglo xix”, 

por exemplo, Sosenski buscou a ação desses sujeitos frente a determinadas situações a partir de 

outros indícios – a partir da literatura e da hemerografia, compreendeu as ações de meninos 

aprendizes para com seus mestres: 

estos niños y jóvenes no eran del todo pasivos, buscaban la forma de resistirse, 

ya fuera consciente o inconscientemente, para lo cual se servían de 
mecanismos de resistencia tales como huir de la casa de su maestro, estropear 

alguna herramienta de trabajo o realizar el trabajo lentamente (ANTONIO, 

2007, p. 47). 

 

Pequenos indícios que mostravam alguns enfrentamentos. Assim busco analisar indícios 

presentes nos documentos da Casa do Pequeno Jornaleiro que podem apresentar formas de ação 
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dos garotos, no seu dia-a-dia, intencionalmente ou não, mas que apresentam, conforme 

escreveram os sociólogos Anthony Giddens (1979) e Keith Barton (2012), vestígios de que a 

agência histórica não se relaciona somente com o político em larga escala mas também com 

mínimas ações e decisões cotidianas (Apud SOSENSKI, 2015, p. 149). 

 

3.1.1. Reações e contestações  

 

Michel Foucault entende que as relações de poder são relacionais (BARBOSA, 2007, p. 

1). Não haveria, em determinadas situações, o poder como instância - o poder não é algo que 

se adquire ou se detém, mas que se exerce; também não se encontra externo às outras relações 

(ALVAREZ, 2004, p. 173). Para o autor: 

Quando digo poder não se trata de detectar uma instância que estenda a sua 

rede de maneira fatal, uma rede cerrada sobre os indivíduos. O poder é uma 

relação, não é uma coisa (FOUCAULT, 1981 apud DOSSE, 2001, p. 223). 

No tópico em que se vai abordar a permanência dos meninos na Casa do Pequeno 

Jornaleiro e sua condecoração como “bons jornaleiros” se fará uma leitura a partir do poder 

disciplinar. Desenvolvido principalmente a partir do livro Vigiar e Punir, onde Michel Foucault 

analisa como as relações funcionam como exercício de poder e produção de saber. O poder 

disciplinar pode ser entendido, segundo os filósofos Noelma Sousa e Antonio Basilio de 

Meneses, como um poder que se “(...) exerce sobre os corpos individuais por meio de exercícios 

especialmente direcionados para a ampliação de suas forças. Estes exercícios tinham como 

objetivo, o adestramento e a docilização dos corpos” (SOUSA, MENESES, 2010, p. 25). O 

autor entende o adestramento da seguinte maneira: 

[...] O poder disciplinar é [...] um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, 
tem como função maior “adestrar”: ou sem dúvida adestrar para retirar e se 

apropriar ainda mais e melhor [...] É dócil um corpo que pode ser submetido, 

que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT, 2005, p. 143, p.118). 

 

O que se salienta nesse momento é que Foucault discutiu a forma como as relações de 

poder estiveram presentes, que perpassaram o poder disciplinar, integrante de uma 

anatomopolítica do corpo, perpassando também a biopolítica, o biopoder, e a 

governamentalidade. Como afirma o filósofo André de Macedo Duarte:  

o ponto de partida da genealogia foucaultiana foi a descoberta dos micro-

poderes disciplinares que visavam a administração do corpo individual, 

surgidos durante o século 17 em consonância com a gradativa formação de 

todo um conjunto de instituições sociais como o exército, a escola, o hospital, 
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a fábrica etc. Foucault chegaria aos conceitos de biopoder e biopolítica ao 

vislumbrar o aparecimento, ao longo do século 18 e, sobretudo, na virada para 
o século 19, de um poder disciplinador e normalizador que já não se exercia 

sobre os corpos individualizados nem se encontrava disseminado no tecido 

institucional da sociedade, mas se concentrava na figura do Estado e se exercia 

a título de política estatal que pretendia administrar a vida e o corpo da 
população. (DUARTE, 2008, p. 03) 

  

Duarte afirma também que, apesar de ter havido uma mutação no curso das pesquisas 

genealógicas em Foucault, não há contradição entre poder disciplinar e biopoder (DUARTE, 

2008, p. 03). Aponto tal questão, visto que compreendo a Casa do Pequeno Jornaleiro e as 

relações sociais que se estabeleciam entre os próprios jornaleiros, entre estes e funcionários e 

toda a organização da instituição como inseridos em lógicas de poder que se aproximam tanto 

do poder disciplinar, quanto do biopoder e suas microcapilaridades de exercício, inclusive com 

propósitos de contestação.   

Para o filósofo Norberto Bobbio, “a contestação se refere, mais do que um 

comportamento de ruptura, a uma atitude crítica, que põe em questão a ordem constituída sem 

necessariamente pô-la em crise [...]” (BOBBIO, 1992, p. 144-45). Se compreendermos o poder 

como “uma rede fina, diferenciada, contínua [...] exercido no nível da vida cotidiana das pessoas 

comuns, um poder sedutor, que cria relação de dependência e pertinência - construindo um jogo 

de forças que se entrecruzam com na trama do cotidiano” (MIRANDA, 2014, p. 216), como se 

pode compreender as pequenas contestações e reações cotidianas180 na Casa do Pequeno 

Jornaleiro? Como se pode tratar da imersão desses poderes e capilaridades em relações entre 

crianças e funcionários? Sendo que “há muitas maneiras de contestação para a “realidade” que 

lhes é dada (para as crianças), porém, nem todas as contraofensivas podem ser percebidas”? 

(SERUTE, 2010, p. 15) 

Conforme a educadora Larissa Meira Vasconcelos e a socióloga Emiayne Souto:  

a resistência não é determinada pela ausência ou suspensão de poder, mas 

consiste em um elemento constitutivo das relações de poder. As possibilidades 
de táticas – subterfúgios, interstícios, fugas – se dão, portanto, no interior das 

práticas sociais constituídas historicamente e exercidas em diferentes 

                                                             
180 De acordo com o historiador Jacques Revel (2005) “embora no começo de sua pesquisa, Foucault se colocasse 

o problema da possibilidade da resistência no interior da grade dos dispositivos de poder, ele chega, nos últimos 

anos, a inverter essa proposição (p. 76). O tema da resistência em Foucault, segundo Andrea Rossi, é ainda bastante 

controverso. Por esse motivo, não desenvolvi densamente tal questão, procurando focar mais em algumas formas 

de enfrentamento nas relações de poder. VER: ROSSI, Andrea. Michel Foucault: Subjetivação e resistência. Anais 

Eletrônicos do 1º Encontro Internacional de Estudos Foucaultianos: Governamentalidade e Segurança. João 

Pessoa/PB – 2014. 

 



123 
 

 

formatações. Podem, dessa forma, ser cristalizadas, negadas e/ou 

incorporadas pelas estratégias. (VASCONCELOS, SOUTO, 2014, p. 05) 

Pode se compreender essas pequenas contestações também a partir dos apontamentos 

sobre o poder disciplinar. Em uma instituição como a CAPEJO, a disciplina tem função 

fundamental, visando adestrar corpos, torná-los úteis e docilizados. Para o filósofo Marcelo 

Serute, o poder numa instituição nesses moldes, exemplifica a sociedade-disciplinar, a partir do 

controle dos corpos, do controle do tempo; ele afirma: “as crianças não são indisciplinadas 

porque são anormais, pelo contrário, elas são indisciplinadas (conforme toda conotação que a 

palavra tem dentro deste sistema) pelo embate que emana de suas estratégias e táticas” 

(SERUTE, 2010, p. 148). Para este autor, as estratégias de enfrentamento de crianças e 

adolescentes podem ser percebidas nas práticas mais rotineiras, como o que se consideraria 

“peraltices”, através do que chamou “golpes”:  

Eles são desferidos, principalmente, a partir da imprevisível mobilidade 

corpórea da criança, são as simulações das faces e das facetas, são a captura 
de seus gestos como “indisciplinamento” espacial e temporal no território da 

sala de aula, da escola, são as “tripudias”, as “caretices”, as “pirracices”, as 

“batucadas”, enfim, a criança tenta a todo tempo transformar os 
acontecimentos “ordinários” como “ocasiões” cotidianas, escapes, pulos, 

manifestações corpóreas. (SIRUTE, 2010, p. 140) 

 

Destaca-se ainda que este embate não pode ser banalizado, mesmo que mínimo, visto 

que se dá na junção das estratégias de poder, e estratégias de luta.  (SERUTE, 2010, p. 141). As 

lutas aqui podem ser compreendidas por três vieses:   

contra as formas de dominação étnica, social ou religiosa, [...] contra as formas 

de exploração que separam indivíduos do que eles produzem, [...] contra as 

formas de sujeição que vinculam o sujeito consigo mesmo e, desse modo, 

asseguram sua sujeição aos outros (CASTRO, 2009, p.288). 

 

O último ponto se faz mais latente nessa investigação: uma forma de rejeitar o sujeitar-

se. De pequenas formas, “peraltices”, como brincadeiras proibidas ou “escapadas” da rotina, 

como o ato de empreender fugas, criar confusões e participar de brigas. A reação se pode 

realizar em pequenas atitudes, em conformidade ou não com o discurso posto.  

 

3.2. Vozes silenciosas em documentos institucionais: indícios do protagonismo na Casa do 

Pequeno Jornaleiro 

As reportagens realizadas entrevistando meninos jornaleiros podem permitir acessar 

algumas informações sobre a ação dos garotos que os documentos institucionais não 
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mencionam sobre o dia-a-dia.  Na reportagem “Jornaleiro, uma atividade digna”, por exemplo, 

se pode ter conhecimento de que o jornaleiro Jesus, comprou, seguindo exemplo de um amigo, 

suas próprias letras de câmbio, afim de investir seus rendimentos:  

Hoje, o pequeno jornaleiro que mais vende chama-se Jesus. (...) ele faturou 

em julho mais de trezentos cruzeiros. Seguindo os passos de José, ele comprou 

sua última letra de câmbio, no valor de Cr$ 1400,00.  

Por possibilitarem o acesso a entrevistas com os meninos, tornam mais tangíveis suas 

vozes – apesar de se saber que nem sempre era exatamente isso que diziam, que tal relato 

passava por uma seleção. Entretanto, a “voz” dos garotos também está impressa em documentos 

oficiais, nas descrições de quando se realizavam entrevistas com os internos, a cargo de 

assistentes sociais do IAM. Como no caso de Paulo que, no momento de sua internação, disse 

aos assistentes sociais não saber nada dos pais, como informa seu prontuário: “Não sabe nada 

de si. Desconhece totalmente quem é. (...) Desconhece quem foram os pais.”181 O mesmo 

ocorreu com Geraldo, que passou toda a infância em instituições. Se disse órfão e que não sabia 

quem eram seus pais. No entanto:  

Depois de algum tempo, o propósito afirmou que tem família composta por 
pai, mãe e duas irmãs mais velhas. Não sabe por que motivo foi interno no 

Colégio. Recebia visita de seus pais até cerca de 5 anos. Depois começaram a 

escassear. Em julho do ano passado foi entregue pelo Colégio, a família com 

o qual permaneceu por 15 dias. Não gostou e não quer voltar.182 

A ficha que contém essas informações sobre Geraldo foi enviada à CAPEJO pela 

primeira instituição onde esteve internado, o Educandário Curitiba. Depois que se descobriu 

que ele possuía pai e mãe, o Educandário tentou uma reinserção na família, informando que: “a 

mãe demonstrou interesse e ficou feliz em rever o filho a que o menor respondeu que foi criado 

em colégio e não acostumaria mais em casa”. Depois disso, o Centros de Estudos, Diagnóstico 

e Indicação de Tratamento (CEDIT) sugeriu a internação na CAPEJO para que fosse integrado 

ao ambiente ao mesmo tempo em que se tentaria estabelecer um vínculo entre o menino e a 

família. O menino foi internado na CAPEJO com a idade de 14 anos. Ao longo do tempo o 

vínculo com a família não aconteceu e o menino ficou interno até quase completar a maioridade.   

Em dois momentos da trajetória institucional de Geraldo, se pode notar indícios de seu 

protagonismo e agência: o menino, primeiramente, disse que não tinha família, sendo que sabia 

                                                             
181 Pequeno Jornaleiro n° 9. Pt n°21758. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba 
182 Pequeno Jornaleiro n° 63. Pt n° 5876. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A/B” Cx 

03. Arquivo Municipal de Curitiba 
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da existência de seus pais e, em segundo, ao expressar sua vontade em não retornar ao ambiente 

familiar.  

A primeira ação pode até por em questionamento o relato de Paulo, que disse não saber 

quem eram os pais. Será que Paulo não agiu como Geraldo, e preferiu não dizer nada sobre seus 

pais? Para a historiadora Joseane de Fátima Machado da Silva, “forjar uma identidade é um 

mecanismo de contestação” (SILVA, 2015, p.71). Segundo o filósofo Norberto Bobbio: 

Enquanto contrária à aceitação, a contestação se refere, mais do que um 

comportamento de ruptura, a uma atitude crítica, que põe em questão a ordem 
constituída sem necessariamente pô-la em crise [...]” (BOBBIO, 1992, p. 144-

45).  

 

O prontuário de Geraldo também revela que, em certa medida, a opinião do “menor” 

também poderia ser levada em conta pelos órgãos assistenciais. Ao expressar sua vontade, 

marcou sua relutância em voltar à família, como informa o prontuário: “avaliado bem, mas com 

muita ansiedade, sentido o meio como agressivo. Não criou vínculos com a família, e com 

outros só superficialmente”.183 A vontade de Willian também parece ter sido levada em conta 

pelo IAM – em seu prontuário, se lê: “o menor é órfão de pai. Residia anteriormente em 

Mandaguaçu. Apresenta desejo de ir para o Jornaleiro principalmente para continuar na mesma 

cidade do seu irmão”;184 poucos meses depois, Willian foi transferido para a CAPEJO, onde 

permaneceu por 4 anos.  

Os casos acima mencionados são indícios mais diretos da voz dessas crianças – assim 

como as entrevistas feitas com os garotos nos jornais. Mas, de que forma se pode, através dos 

documentos institucionais, verificar a existência ou não de sua ação? Uma das possibilidades 

encontradas, a partir dos dados do recorte explorado, foram os referentes aos desligamentos dos 

meninos da instituição.  

Baseada nos documentos, foi organizada uma tabela relacionada aos desligamentos, 

ou seja, o momento em que vínculo institucional do menino era encerrado com o 

estabelecimento. Foi possível constatar então que a maioria dos desligamentos relacionados a 

essa amostragem ocorreram através de transferências, como se pode conferir a seguir: 

 

                                                             
183 Pequeno Jornaleiro n°10. Pt n° 23048. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. FAS 19-13-2-3. Cad “A” Cx 

02. Arquivo Municipal de Curitiba.   
184 Mandaguaçu é uma cidade no interior do Paraná. Hoje compõem a Região Metropolitana de Maringá 
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Tabela 9 

 

Tabela 9: motivos de desligamento. Fontes: prontuários. Elaborada pela autora.  

 

Dos 98 prontuários elencados para essa pesquisa, 11 não possuem dados sobre a 

desinternação e em 03 há apenas o ofício do desligamento, mas não se sabe o que o motivou. 

Foram considerados como Transferência ou Fuga, dados referentes aos prontuários que 

constassem o ofício de transferência ou que os indicassem na ficha amarela – se o menino 

tivesse fugido e depois ocorreu de ser transferido, considerou-se como Transferência. São 17 

os prontuários que constam o retorno à coabitação com familiares e apenas 05 que estiveram 

internos até completar sua maioridade (18 anos, segundo os documentos). Nos subcapítulos a 

seguir, serão explorados cada tipo de desligamento: Fugas, Transferências, o Retorno à Família 

e devido à Maioridade – e como se pode interpretar tais itens a partir da ideia de protagonismo, 

ação e resistência. 

 

3.2.1. “Evadiu-se desta Casa”: as fugas no cotidiano da Casa do Pequeno Jornaleiro  

 

Ao observar a tabela 9, pode-se verificar que, dentro do recorte temporal proposto e da 

seleção de documentos investigada, dentre os desligamentos a partir dos prontuários 

investigados, 21 ocorreram devido a fugas – somam-se ainda outros 4 meninos que fugiram, 

voltaram e depois foram transferidos para outras instituições. Ou seja, 25 meninos de 98 
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internos, empreenderam fuga da CAPEJO, contrariando o que disse Milton Kafka, diretor da 

instituição, que as fugas eram fortuitas. 185 

É interessante perceber que, como já foi descrito nesse capítulo, havia toda uma 

burocracia para que ocorresse um desligamento. Entretanto, os casos de fuga são emblemáticos 

no sentido de um desligamento que parece abrupto: se enviava um ofício ao IAM informando 

a fuga, geralmente no seguinte formato: 

Temos a honra de dirigir-nos a vossa senhoria para comunicar que o menor 
_________________ nascido em _________, filho de ____________ (mãe) e 

_________________(pai), tutelado desse Estado, evadiu-se dessa Escola em 

__ do corrente mês, não tendo retornado até a presente data. 

 

Logo depois se enviava um ofício solicitando, ao mesmo órgão, o desligamento do interno: 

Através do presente cumpre-nos solicitar de Vossa Senhoria o desligamento 

do menor _________, prontuário n° ______, em virtude do mesmo ter se 

evadido desta Casa, não tendo retornado até a presente data. 186 

Foi possível notar, entretanto, que não parecia haver um período de espera determinado. 

Entre a fuga, o primeiro ofício e a solicitação de desligamento, poderiam correr tanto poucos 

dias, quanto meses. O ofício informando a evasão de Luiz, por exemplo, foi expedido quatro 

dias depois de sua fuga,187 o de Tomás, um dia após a fuga188 e o de Diego, dois meses após a 

evasão, conforme consta em sua ficha: 

 O menor evadiu-se desta obra no dia 09.10.1966. Pedido de desligamento 
ofício n°336/66, de 09.12.1966189 

 

Há ainda o caso de Gabriel, que empreendeu fuga no dia 22 de março de 1976 e o 

ofício comunicando sua evasão foi expedido no mesmo dia! 190 A rapidez com que o processo 

ocorreu possivelmente se relaciona com o fato de que Gabriel já havia se evadido outra vez: em 

08 de março foi noticiada a fuga do dia 05 do mesmo mês, e em 22 de março, a segunda, que 

ocorreu no mesmo dia. Esse prontuário também permite questionar a possibilidade de uma nova 

                                                             
185 Jornaleiro, Casa quer dar a eles uma profissão. O Estado do Paraná, Curitiba. 15.12.1972. 
186 A partir do modelo do ofício de desligamento do Jornaleiro n 17. Pt 11.769. 19-13-2-3 Cx 01 Cad. A. Arquivo 
Municipal de Curitiba 
187 Pequeno Jornaleiro n° 12. Pt n° 16888. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A/B” Cx 

03. Arquivo Municipal de Curitiba 
188 Pequeno Jornaleiro n° 04. Pt n° 9199. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A/B” Cx 

03. Arquivo Municipal de Curitiba 
189 Pequeno Jornaleiro n° 48. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad. “A” Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba 
190 Pequeno Jornaleiro n° 38. Pt n° 17084. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A/B” Cx 

03. Arquivo Municipal de Curitiba 
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internação após uma primeira fuga. Infelizmente, é o único prontuário que consta informação 

passível de se interpretar desse modo.  

Uma diferença das fugas para os outros processos de desligamento é que, em geral, só 

se anexa o ofício e a guia de desinternação – não há mais contato, vínculo, ou busca (pelo menos 

não nos documentos consultados), do menino e seu paradeiro. Provavelmente essa procura e 

demais providências ficasse a cargo de outras instâncias, como o IAM ou mesmo a Delegacia 

de Menores. Contudo, os ofícios não informam essas providências, nem como essas fugas eram 

realizadas. Sabe-se que os meninos tinham certa liberdade de andar sozinhos na ida ou volta do 

seu árduo dia de trabalho, em seu trajeto de ida ou retorno da escola. Em que momento essas 

fugas ocorriam é uma dúvida não sanada pela documentação apreciada nesta investigação.  

Segundo a psicóloga Sônia Altoé, a fuga pode ser compreendida como “uma resposta e 

como expressão da não aceitação do sistema institucional, [...] opção possível como recusa à 

submissão às regras disciplinares da instituição” (ALTOÉ, 2008, p. 142). Ou seja, a fuga pode 

ser considerada uma das formas de enfrentamento ao meio institucional (LEITE, 2010, p. 116) 

- na lógica interna das instituições, com uma estrutura física que contém os corpos, restringe a 

liberdade e outra estrutura que torna denso o ambiente institucional, a fuga pode ser entendida 

como uma estratégia de sair da “anulação” que as instituição impõe (SILVA, 1997, p. 164). A 

educadora Jaciara Oliveira Leite afirma que: 

esta forma de resistência ia para além de uma traquinagem infantil sem 

implicações problemáticas. Pode-se analisá-la como uma tentativa de não-

alienação diante daquilo que era imposto, das determinações de condições de 

vida. (LEITE, 2010, p. 116) 

 

Conforme afirmado acima, não há informações sobre as circunstâncias da fuga, muito 

menos se este tipo de evasão se dava de forma premeditada ou não. O prontuário de Jackson 

apresenta essa dubiedade: interno por apenas 5 meses, o menino de 13 anos fugiu em agosto. 

Contudo desde junho, segundo ofício assinado pelo tesoureiro da CAPEJO, vinha deixando de 

prestar contas e contraindo saldo devedor; em julho, sua dívida já estava em torno de Cr$ 3000. 

No dia 02 de agosto de 1963, empreendeu fuga “após deixar de prestar contas de importâncias 

resultantes da vendagem de jornais e revistas”, expressa o ofício 179/63, de 08 de agosto.191 

Jackson teria, de forma premeditada, deixado de prestar contas e poupado alguma quantia para 

executar a evasão? Teria fugido justamente por não ter como prestar contas, visto que já havia 

gasto o dinheiro? Ou ainda, simplesmente viu-se diante da oportunidade e resolveu valer-se 

                                                             
191 Pequeno Jornaleiro n° 60. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad. “A/B” Cx 03. Arquivo Municipal de Curitiba 
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dela? Transferido do CFPM (Centro de Formação Profissional para Menores do Campo 

Comprido), onde as regras vigentes na instituição possivelmente eram mais rígidas, talvez não 

soube lidar com a autonomia que a CAPEJO parecia pregar. O que se pode saber é que, 

deixando de prestar contas, evadiu-se.  

Milton Kafka, o diretor da instituição, na mesma entrevista citada no início do tópico, 

ao jornal que “os casos de fuga são raros e ocorrem esporadicamente, quando não há adaptação 

ao sistema da casa”. 192 Em outra reportagem, se lê: “até hoje, nenhum menino saiu dali, tentou 

fugir”.193 Afim de verificar tal questão, procurei entender qual foi o tempo de permanência dos 

meninos na instituição. Em relação ao tempo de permanência, os dados reunidos na tabela a 

seguir informam o seguinte: 

 

Tabela 10 

 

Tabela 10: tempo de permanência antes da evasão. Dados: prontuários individuais. Elaborada pela 

autora. 

 

Pode-se observar então que, apesar de haver um número bastante expressivo de fugas 

nos primeiros meses, o que corroboraria com a fala do diretor acerca da não-adaptação à 

instituição, há algumas fugas realizadas por meninos com mais de um ano de permanência na 

CAPEJO, incluindo dois garotos com mais de três anos de internação no abrigo. Possivelmente 

                                                             
192 Jornaleiro, Casa quer dar a eles uma profissão. O Estado do Paraná, 15.12.1972. 
193 Compra um jornal, tio. O Estado do Paraná. Curitiba. 14.12.1980.  
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poderia ser um enfrentamento a uma possível internação em outra instituição, já que a partir 

dos 15 anos a colocação em outro abrigo era realizada para facilitar o aprendizado profissional 

e entrada no mercado de trabalho. Mas, a idade das pessoas que fugiram não parece ir de 

encontro a essa possibilidade, como se pode observar a seguir: 

 

Tabela 11 

 

Tabela 11: Idade no período da evasão. Fonte: prontuários. Elaborada pela autora 

 

O número de meninos com 13 anos é pouco maior do que os que contava maior ou 

menor idade, mas também era com essa idade que a maioria dos garotos adentrava à CAPEJO, 

conforme se pode observar na tabela 1 no capítulo 1.  

Talvez a fuga tenha acontecido porque quisessem se aventurar um pouco pelas ruas, 

talvez tenham buscado encontrar a família, ou pudesse ter sido ocasionada por uma não-

adaptação de alguns garotos na transferência de uma instituição a outra, visto que alguns desses 

meninos, até mesmo os mais novos, vieram de outras instituições e já estavam há mais tempo 

internados. 

Paulo, a título de exemplo, havia sido transferido do Educandário Caetano Munhoz da 

Rocha194 para a CAPEJO em 1977. O menino contava com 13 anos na data da transferência, 

mas já estava interno no Educandário há 1 ano e dois meses. Possivelmente, também esteve em 

outras instituições, já que seu prontuário informa:  

                                                             
194 De acordo com Joseane de Fátima Machado da Silva, o Educandário Caetano Munhoz da Rocha foi criado em 

1926 e se chamava “Abrigo de Menores do Portão” (bairro da capital paranaense) e foi o primeiro abrigo exclusivo 

para meninas. Destinado a receber crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, órfãs ou em abandono moral, sua lotação 

normal seria de 100 meninas, entretanto abrigou entre 140 a 160. (SILVA, 2009, p.80) 
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O menor não sabe informar sobre seu passado. Diz que quem o criou foi uma 

tal tia Flávia. Não sabe nada de si. Desconhece totalmente quem é. (...) 
Desconhece quem foram os pais.195 

 

A ficha que consta no prontuário, fornecida pelas/os assistentes sociais do Educandário, 

informa outros dados de Paulo: que gostava de bang-bang e futebol, que não era “dado à 

liderança”, que preferia “trabalhar só”, que para que ele trabalhasse “era preciso que faça muita 

incentivação” (sic); a assistente ainda destaca que Paulo no “Educandário é um bom garoto, 

quase não é conhecido porque não causa problemas”.196 Todavia, ao chegar na CAPEJO, Paulo 

não logrou permanecer três meses e empreendeu a fuga.  

Há um vocabulário próprio ao se tratar das fugas: o menino “empreendeu fuga” 

“evadiu-se”, “logrou-se ausentar sem a devida permissão”, “ausentou-se”, “ter-se evadido desta 

Casa”. Tratam-se de meninos “foragidos”, que se ausentaram e não retornaram à instituição. 

Saliento tal questão, visto que quando se trata de transferência ou volta para a família a 

instituição parece objetificar os meninos, como se sofressem a ação (“foi desligado”, “o menino 

foi entregue”, “foi devolvido”). Já no caso da fuga, o verbo se adequa para que quem exerça a 

ação fosse o garoto. Possivelmente, seja um indício de que a instituição reconhecia essa ação. 

Como afirma, Maurício Roberto da Silva: “não se trata de supervalorizar a resistência em si, 

apenas do ponto de vista simbólico meramente transgressor, mas de admitir que ela existe 

porque é forjada por seres sociais” (SILVA, 2003, p. 288)  

 

 

3.2.2 “O menor não vem correspondendo às normas exigidas”: transferências na Casa do 

Pequeno Jornaleiro 

 

 

Se os ofícios que comunicavam fuga eram mais informativos a fim de solicitar o 

desligamento, os ofícios de transferências parecem seguir uma burocracia mais ferrenha, muito 

provavelmente porque, nesses casos, havia necessidade de se verificar a disponibilidade de 

vagas nas outras instituições. Se pode constatar que, dos prontuários verificados, em geral se 

enviava um ofício pedindo o desligamento ao IAM, e este autorizava o desligamento já 

informando a transferência – alguns ainda contam com o informe do IAM para o Juizado de 

                                                             
195 Pequeno Jornaleiro n°9. Pt n° 21758. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba. 
196 Pequeno Jornaleiro n°9. Pt n° 21758. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba. 
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Menores, ou da Casa do Pequeno Jornaleiro ao Juizado, como consta no prontuário de Francisco 

no seguinte formato: 

Imagem 8 

 

Imagem 8: Modelo de ofício de desligamento. Fontes: Prontuários. Elaborado pela autora 

 

Francisco foi transferido aos 14 anos, depois de passar menos de 08 meses na 

CAPEJO. A justificativa foi o menino estar “apto ao ginásio”. 197 Ao observar a tabela abaixo, 

pode-se notar que esta foi a motivação de outras 02 transferências:  

 

 

 

 

 

                                                             
197 Pequeno Jornaleiro n° 56. Pt n° 12622. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 

01. Arquivo Municipal de Curitiba 
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Tabela 12 

 

 
Tabela 12: motivos da transferência. Fontes: prontuários. Elaborada pela autora.  

 

Os dados acerca dos motivos que teriam determinado as transferências foram extraídos 

dos prontuários, em especial dos ofícios de transferência; entretanto, 22 ofícios não possuíam 

justificativa para esse tipo de desligamento. Quatro meninos efetivaram fugas, mas retornaram 

à CAPEJO posteriormente ou foram entregues à instituição por alguma autoridade – diante 

desse quadro, a instituição os transferiu - foram contados, isto posto, na tabela acerca da 

transferência.  

Alguns dos prontuários possuem documentação menos completa, só informando a data 

da transferência – nem o motivo, nem mesmo contém o ofício, só a informação. Alguns outros 

estão mais completos, incluindo os documentos que tratam do motivo da transferência, e alguns 

ofícios trocados entre IAM e a CAPEJO, ou entre diretor da instituição e Tesouraria. Esses 

especialmente quando se tratava de uma transferência motivada por débitos constantes, caso de 

quatro dos meninos elencados na tabela 12.  

No caso de Érico, seu prontuário não arquiva o ofício de desligamento. Em sua ficha de 

cadastro inicial, no campo observações essa informação foi escrita à caneta: “Pedido de 

desligamento conforme ofício n° de 25/04/68 por haver contraído débito elevado. Guia de 

desligamento n°682, de 25/04/68, transfere o menor para o Patronato Santo Antônio”. 198 Já em 

1963, no dia 09 de julho, o diretor da CAPEJO foi informado pelo tesoureiro de que Manoel 

                                                             
198 Pequeno Jornaleiro n° 04. Pt n°680. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba 
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estava “fazendo saldo devedor sistemático”; ao saber de tal feito, o diretor solicitou em 

novembro o pedido de desligamento e em dezembro o IAM autorizou a transferência do menino 

para o CFPM.   

Apesar de muitos dos prontuários não possuírem o motivo de transferência, eles 

fornecem a possibilidade acessar os dados quanto a idade, que permitem algumas possibilidades 

interpretação. De acordo com os dados sistematizados na tabela a seguir, se pode verificar que 

a maioria das transferências ocorreu quando os meninos tinham 13 anos: 

 

Tabela 13 

 

Tabela 13: Idade no momento da transferência. Fonte: prontuários. Elaborada pela autora 

 

De acordo Milton Kafka, em entrevista ao Jornal Diário do Paraná, os meninos a partir 

do início da adolescência tinham mais dificuldade para realizar as vendas, por seu tamanho e 

sua timidez (os mais novos segundo ele, eram mais desenvoltos), e então os mais velhos 

acabavam por serem encaminhados a alguma instituição que fornecesse educação profissional 

e a possibilidade de colocação no mercado de trabalho, segundo o diretor. 199 Essa poderia ser 

uma motivação para que os meninos fossem desligados da CAPEJO, até porque a instituição se 

                                                             
199 Casa do Pequeno Jornaleiro mostra como educar o menor. Diário do Paraná, Curitiba. 15.03.1978.  
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mantinha também a partir da venda dos jornais e talvez não fosse rentável manter meninos mais 

velhos nessa função.  

Há ainda a possibilidade de que algumas transferências fossem solicitadas afim de 

permitir uma rotatividade dos meninos. É possível refletir a respeito quando se cruza os dados 

de admissão, desligamentos e transferência por ano: 

 

Gráfico 3 

Gráfico 3: Admissões, Desligamentos e Transferências por Ano. Fontes: prontuários. Elaborada pela 

autora. 

 

Esse gráfico foi criado a partir do questionamento do porquê houve tantas transferências 

no ano de 1971 – foram 08. Ao analisar os dados sobre admissão, se verifica também que esse 

foi o ano em que mais meninos foram abrigados na CAPEJO, e também o ano com mais 

desligamentos, 11 no total. Há uma expansão no número de internações, mas o número de 

desligamentos acompanha tal fato – o que pode ajudar a corroborar a ideia de que estas 

transferências aconteciam afim de se manter o número de meninos a serem atendidos pela 

CAPEJO (a instituição tinha capacidade de abrigar 101 menores) assim evitando a superlotação.  

No entanto, há outros fatores que poderiam motivar a desinternação seguida de 

transferência. Na mesma entrevista citada nas páginas acima, o diretor relatou que: “Desde que 

sou diretor da casa tive que pedir o remanejamento de alguns meninos de volta para o IAM para 

que não perturbassem o ambiente normal dessa casa”. 200 Ao somar os número de meninos 

                                                             
200 Casa do Pequeno Jornaleiro mostra como educar o menor. Diário do Paraná. Curitiba, 15.03.1978.  
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transferidos pelo que se pode considerar uma não conformidade com a rotina da CAPEJO (“não 

possuir condições para permanecer na casa” e “não se ajusta ao regime da Casa”), chega-se ao 

total de 05 meninos; se se pensar em outros itens da tabela como uma considerada má-conduta, 

se chega ao número de 14. Levando em conta que 22 prontuários não revelam o motivo da 

transferência, é provável que se tivesse mais problemas com indisciplina do que Milton Kafka 

sugeriu em sua entrevista.  

Como uma instituição que se propõe a educar e disciplinar garotos, a disciplina tinha 

papel central e fundamental na rotina da CAPEJO. Horários de se levantar, banhar-se, 

alimentar-se, sair para o trabalho; quantidade de jornais que deviam ser vendidos e montante 

de dinheiro que deveria ser entregue ao responsável da instituição; horários de estudar, horários 

de se deitar – afim de se adestrar o corpo. Michel Foucault afirma que as instituições 

disciplinares constroem dispositivos de vigilância e punição por meio de castigos disciplinares, 

que por sua vez “têm a função de reduzir os desvios. Devem, portanto, ser essencialmente 

corretivos. Ao lado das punições copiadas ao modelo judiciário [...] os sistemas disciplinares 

privilegiam as punições que são da ordem do exercício” (FOUCAULT, 2009, p. 150). Tudo 

isso diante de olhares atentos, tanto de funcionários, quanto dos colegas, já que “a vigilância é 

uma tecnologia de poder que incide sobre os corpos dos indivíduos, controlando seus gestos, 

suas atividades, sua aprendizagem, sua vida cotidiana” (SOUSA, MENESES, 2010, p. 25). 

Percebe-se, no entanto, que havia uma flexibilidade na punição. Como afirmado 

anteriormente, alguns meninos que mantinham débitos financeiros constantes teriam 

acumulado certa quantia durante meses e alguns outros, nos primeiros débitos financeiros eram 

desligados ou acontecia a solicitação da transferência. Se pode compreender que, dependendo 

da ação, e também dependendo de quem a realizasse, as punições poderiam ser distintas, mais 

leves ou mais duras, tal como, as transferências. Segundo o historiador Welson Pereira, a 

instituição poderia: 

proibir a entrada de alguns meninos e permitir a entrada de outros, como 

também poderia expulsar os pequenos jornaleiros que achasse necessário.  Os 

dirigentes da Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba se delegavam o direito 
de dar ordens, de estabelecer regulamentos, de tomar medidas, de expulsar 

menores e aceitar outros. A instituição tinha ainda o poder de recompensar 

alguns menores e punir outros (PEREIRA, 2009, p. 74).  
 

Se pode compreender que tais transferências poderiam ocorrer de forma arbitrária, não 

só motivadas pelo mal comportamento ou pelo que se considerava “indisciplina”. Algumas 

dessas transferências eram justificadas pelo fato de que alguns meninos estavam aptos ao 

ginásio – apesar de se saber que a forma seriada educacional nos anos compreendidos por essa 
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investigação era diferente dos dias atuais, se pode notar uma disparidade de idades nessa 

justificativa: alguns meninos contavam com 13 anos, outros 16 ou 17 anos. O que se pode notar, 

entretanto, é que os meninos que a instituição considerava “aptos para o ginásio”, em geral, 

eram transferidos para o Centro de Formação Profissional para Menores (CFPM), se de alguma 

forma, não corresponderam às regras, parece que a instituição-fim era a mesma. Abaixo, os 

destinos para os quais foram transferidos os meninos: 

     Tabela 14 

 

Tabela 14: locais para os quais eram transferidos os meninos desligados da Casa do Pequeno Jornaleiro. 

Fontes: prontuários. Elaborado pela autora. 

 

No intuito de compreender principalmente por que esse era o destino mais recomendado, 

foi verificado quais eram os propósitos das outras instituições – somente as que abrigavam 

crianças do sexo masculino estão listadas. A maior parte dos meninos que foram transferidos 

tiveram como destino o Centro de Formação Profissional para Menores de Campo Comprido, 

em Curitiba. O CFPM foi criado em 1940 sob a denominação de Estação Experimental de 

Viticultores, depois passou a se chamar Escola de Trabalhadores Rurais de Campo Comprido, 

integrada ao Departamento do Ensino Superior, Técnico e Profissional 1, da Secretaria da 

Agricultura. A arquiteta e historiadora Elizabeth Amorim de Castro afirma que esta foi uma das 

últimas escolas de trabalhadores rurais, e possuía uma área de 198.760,70 m2 (CASTRO, 2010, 

p. 171). Posteriormente, com a criação do Departamento de Assistência Social e tendo em vista 
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foi transferida para o novo departamento, como obra social de caráter assistencial preventivo, 

isto é, destinada a dar formação profissional a crianças e adolescentes considerados 

“desajustados” ou abandonados (SILVA, 2009, p. 96). 

Quatro dos meninos foram encaminhados ao Instituto São Francisco Xavier. 

Localizava-se em Cerro Azul, situada a aproximadamente 84 km da capital do Estado, Curitiba. 

Criado em 1956, pelo padre italiano Luciano Maria Usai, da Congregação dos Xaverianos, que 

teria se sensibilizado com a quantidade de crianças carentes na região. Em 1960, o Decreto nº 

28.132, de 18 de fevereiro, cria o grupo escolar e em 1961, instaurou-se o regime de internato, 

abrigando somente crianças do sexo masculino, e já em 1962, contava com 240 internos e um 

corpo docente de 21 professores. A partir de 1962, passou a receber subsídios do Instituto de 

Assistência ao Menor (IAM). Nas bibliografias consultadas, não foram encontrados o projeto 

educacional da instituição ou demais referências às suas atividades (MACHADO, VIEIRA, 

2013).  

 Já a Escola de Trabalhadores Rurais de Tibagi e Escola de Trabalhadores Rurais de 

Arapoti, localizavam-se no interior paranaense. Segundo as historiadoras Analete Regina 

Schelbauer e Rosa Lydia Teixeira Corrêa, a escola de trabalhadores rurais era “uma modalidade 

de escola que tem sua origem com a preocupação nacionalista por parte do governo federal 

ainda na segunda década do século XX” (SCHELBAUER, CORRÊA, 2013, p. 6).  

Regulamentadas por meio do Decreto n°234/35, atendiam a internos (órfãos e os considerados 

abandonados e desamparados) e a alunos externos (SCHELBAUER, NETO, 2013, p. 90).  

A Unidade Social Bernardo Barbosa Milleo, localizava-se em Piraí do Sul, a 200 

quilômetros de Curitiba. A única menção a esta unidade se encontra no Decreto n° 4344/84, 

que dispõe sobre novas regulamentações do IAM – só é citada seu nome, listada como escola 

do interior. A Fundação Casa do Adolescente situava-se em Curitiba, provavelmente se trata de 

uma Casa de Abrigo para meninos mais velhos entre 16 e 20 anos. O Patronato Santo Antônio 

foi fundado em 1949 pela Pia União de Santo Antonio, abrigava 180 meninos em 118 alqueires 

e localizava-se em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo a 

reportagem “Ninguém quer sair daqui”, do Diário do Paraná, a instituição dirigida pelas Irmãs 

Salvatorianas abrigava meninos que possuíam entre 05 e 20 anos, com predominância na faixa 

etária entre 13 e 15 anos.201 

                                                             
201 Ninguém quer sair daqui. Diário do Paraná. Curitiba. 12/12/1971. 
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A Casa do Menor Trabalhador foi fundada em 6 de setembro de 1963, funcionava na 

Rua Comendador Araújo, nº 388, em Curitiba, e abrigava 295 adolescentes do sexo masculino 

em dois regimes: internato e semi-internato. Segundo a Secretaria de Educação do Paraná, os 

adolescentes faziam o curso de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes Mirins e tinham a 

missão de ajudar no controle do trânsito de Curitiba, atividade desenvolvida sem remuneração. 

A casa fornecia uniforme, alimentação, pouso aos internos e alimentos a algumas famílias dos 

semi-internos. Em 21 de outubro de 1974, a Casa do Menor Trabalhador foi transferida para 

um imóvel comprado pelo Governo do Estado, na Avenida Anita Garibaldi, 2395, bairro Ahú, 

na capital. A unidade também mudou de nome e passou a se chamar Centro de Integração 

Comunitária Diva Pereira Gomes. Em regime de semi-internato, oferecia as quatro séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Nesta época, os adolescentes eram encaminhados para o 

mercado de trabalho, mas sem participarem de curso profissionalizante.202 

Pela mudança de nomes das instituições de abrigo que foram se adequando às 

legislações existentes nos períodos (por exemplo, Escola de Trabalhadores Rurais que depois 

passou para Escola Técnica e depois, para Unidade Social) os históricos e objetivos de algumas 

instituições foram difíceis de localizar em fontes ou referências bibliográficas. A Casa do 

Adolescente pode exemplificar essa dificuldade: por possuir um nome parecido com o que hoje 

se conhece como Fundação Casa, sua localização, propostas e objetivos não foram encontradas. 

Entretanto, entende-se que não se tratava de uma escola de ressocialização de meninos que 

incorreram em atos infracionais. Os dois meninos que foram transferidos para esta instituição 

pareciam ter boa conduta dentro da Casa do Pequeno Jornaleiro: Guilherme foi transferido aos 

17 anos, tinha cursado com bons resultados a escola e também um curso de datilografia203 e, 

Douglas, estava para completar 17 anos no momento de sua transferência, não havendo 

considerados problemas em sua trajetória institucional.204 É possível, portanto, que devido às 

suas idades e seu bom comportamento, a Casa do Adolescente fosse uma instituição voltada a 

meninos jovens que precisavam de um abrigo para iniciar seu percurso no mercado de trabalho 

na vida adulta.  

                                                             
202 Programas e Projetos – Guarda Mirim do Paraná – Histórico. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1657 acesso em 

16.06.2017 
203 Pequeno Jornaleiro n° 72. Prontuário n° 4672. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002 Cad “A” 

Cx 01; Arquivo Municipal de Curitiba   
204 Pequeno Jornaleiro n° 93. Prontuário n° 8593. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002 Cad 

“A/B” Cx 03; Arquivo Municipal de Curitiba   

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1657
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O Centro de Formação Profissional para Menores era uma grande propriedade, com 

pavilhões, ensino de panificação, carpintaria, tendo capacidade para abrigar 140 internos, seus 

objetivos incluíam “ministrar ensino supletivo por meio de processos metódicos, com vistas à 

reposição de mão-de-obra qualificada e integração na sociedade”. 205 A instituição funcionava 

tendo em vista uma educação de cunho disciplinar mais rígida e, possivelmente, mais 

repressiva.206 Pode se compreender que a clientela do CFPM era bastante diversificada até pelas 

transferências - os meninos transferidos também tinham diferentes idades e seus desligamentos 

foram motivados por diferentes justificativas: para cursar o “ginásio”, por má disciplina, fuga, 

débitos constantes e até mesmo furto.  

O caso de furto está noticiado no prontuário de Juliano. Em 25 de fevereiro de 1964, o 

diretor da CAPEJO expediu um ofício ao Juizado de Menores que continha o seguinte texto: 

Para os devidos fins, comunico a Vossa Excelência, que ontem, dia 24 do 
corrente, as 20 horas, compareceu nesta obra assistencial o sr Ruy Dias Lopes, 

funcionário do Departamento Estadual da Criança, identificando o menor 

Juliano, como pertencente a um pequeno bando de menores ladrões.  

Aprendemos em poder deste, objetos de valor, anexos ao presente ofício tendo 
o mesmo confessado a autoria do furto e das atividades com os demais 

membros do bando, fatos estes, ocorridos antes de ingressar nesta Casa. O 

referido menor estava em situação de internamento definida, devido a este 
estar apenas quatro dias nesta obra (...)207 

 

O ofício encerra com votos para o Juiz, solicitando “seu sentido de justiça e 

benevolência para com o caso em questão”. Esse caso foi o único constando esse tipo de 

situação em todos os prontuários analisados. Mesmo os casos em que os garotos se apossavam 

dos rendimentos das vendas, os ofícios não tinham tom tão formal e alarmante – é possível 

inferir que era uma situação incomum.  

Juliano esteve abrigado na CAPEJO por apenas 04 dias. E ele não foi o único a não 

chegar completar um mês de internamento: outros meninos ficaram 14, 20 e 26 dias. Todos os 

quatro por motivos de indisciplina e má conduta. Inicialmente, este dado levou a pensar que o 

considerado mau comportamento era apresentado nos primeiros dias, mas o tempo de 

permanência dos meninos antes de sua transferência variava de dias a anos. Isto pode 

exemplificar que a indisciplina poderia acontecer mesmo em casos em que meninos estiveram 

por extensos períodos sendo internos na CAPEJO.  

                                                             
205 ESTADO DO PARANÁ. Secretaria de Estado de Saúde e Bem Estar Social, Instituto de Assistência ao Menor. 

Centro de Formação Profissional para Menores de Campo Comprido. Fascículo do 38º aniversário da CFPM. Casa 

da Memória de Curitiba.  
206 Mais ação para promover o homem. Gazeta do Povo, Curitiba. 29.03.1973.  
207 Ofício 35/64 pertencente à pasta do Pequeno Jornaleiro n° 03. Pt sem número. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno 

Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba. 
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O prontuário de Leonardo anexa um ofício enviado ao IAM informando que o menino 

vinha contraindo débitos financeiros elevados, e informa também: 

Esclareço que desconhecemos os motivos da transformação radical que sofreu 
o menor em apreço, cuja conduta sempre foi das melhores e que atualmente 

vem decepcionando a questão de dois meses.208 

 

Nesse caso, mesmo que estivesse sido interno por 2 anos e meio, e avaliado com bom 

comportamento, em dois meses de comportamento considerado inadequado, foi desligado e 

transferido da CAPEJO. O desligamento de Cícero ocorreu também por “não se ajustar ao 

regime da Casa”, entretanto, o menino já estava na instituição há quatro anos209 – não se tratava, 

nesse caso, de não se adequar porque não conhecia as regras. É possível que Cícero não quisesse 

mais ter um comportamento regrado, ou então, desejasse essa transferência, e ao agir desse 

modo, tivesse a provocado.  

 Seria então uma forma de ação planejada? Esta é uma forma de se compreender. Assim 

como as agitações, bagunças, e o não se adequar ao regimento da CAPEJO, como uma forma 

de enfrentamento a normas rígidas e impostas – e como todo desvio em uma sociedade 

disciplinar, punido. Assim foi com esses 41 meninos nesse tópico apresentados: punidos com 

sua transferência.  

 

3.2.3 “Passará a residir com sua genitora”: voltando a coabitar com a família 

 

Como se viu no capítulo 1, os principais motivos que levavam ao internamento na 

Casa do Pequeno Jornaleiro, relacionavam-se a fatores econômicos e de ordem familiar, 

conforme a Tabela 2. Os motivos se entrelaçavam, visto que, muitas vezes, era apenas uma 

pessoa a responsável pela manutenção financeira da família, por um dos cônjuges ser falecido, 

ou devido a possíveis separações conjugais – na visão da instituição, a primeira questão era 

nomeada como “desajuste financeiro”, “renda insuficiente” ou apenas elencado o motivo como 

“situação financeira”, já o segundo, como “desajuste” ou “desarranjo familiar”. O que levaria 

então a instituição e o IAM a autorizar a reinserção desse garoto na família, já que as havia 

considerado inadequadas em algum período anterior? 

                                                             
208 Oficio n°19/66. Pertencente a pasta do Pequeno Jornaleiro n° 15. Pt n°3303. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno 

Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba. 
209 Pequeno Jornaleiro n° 29. Pt n° 8760. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A/B” Cx 

03. Arquivo Municipal de Curitiba. 
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A partir dos prontuários dos 17 meninos que voltaram a coabitar com seus familiares, 

organizei o que poderia ter motivado seu retorno à família. Na tabela abaixo, se pode conferir 

os resultados dessa indagação: 

 

Tabela 15 

       
 

Tabela 15: Motivos de retorno à família, conforme prontuários. Fontes: prontuários Elaborada pela 

autora. 

 

 

Portanto, são 07 os prontuários que relacionam o desligamento ao comportamento, e 10 

que não mencionam seu motivo. Sobre o comportamento, são duas as relações traçadas nos 

prontuários: o não se adequar à conduta da CAPEJO e a posse indevida de quantias monetárias. 

No primeiro caso, são utilizados termos como “não se adequa à conduta da Casa”, “não vem 

correspondendo às normas exigidas”, “não se ajusta ao regime da Casa”, e no segundo, em 

geral, se utiliza a expressão “vem contraindo débitos constantes”, junto ao valor da dívida do 

menino.  

Em dois casos, os prontuários indicam o não ajustamento às normas e também os débitos 

monetários, o que pode indicar que havia uma distinção entre um e outro motivo, já que se 

sinalizou os dois. Pode-se interpretar, isto posto, o não se adequar como relacionado 

diretamente à questão da disciplina, diferente da posse indevida de quantias – caso de 03 

meninos. 

Saulo, por exemplo, não completou dois meses na instituição. No dia 28 de novembro 

de 1963, o tesoureiro informou ao diretor da CAPEJO que Saulo vinha contraindo débitos 

constantes, ou seja, não entregava o valor exato referente à venda dos jornais; no dia 29 de 

novembro, o diretor da CAPEJO escreve ao diretor do IAM: 
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Tendo em vista a informação anexa do tesoureiro desta Casa dirijo-me a Vossa 

Senhoria no sentido de solicitar o desligamento do ‘pequeno jornaleiro’ Saulo 

(Pt n° 3376) – aqui interno em 06 de setembro de 1963, por esta direção.210 

 

E no mesmo dia 29 de novembro, o menino foi desinternado e entregue a seu pai. O mesmo 

ocorreu com Raul. Com um saldo devedor de Cr$ 9040, foi desligado, passando a residir com 

seus familiares. Sua mãe assinou a seguinte declaração: 

Declaro que, na data de hoje, retirei meu filho, o Pequeno Jornaleiro Raul que 

passará a residir em minha companhia, pois necessito do mesmo em casa. 

CAPEJO, 15.09.1965. ass: A genitora.211 

Parece que a declaração era solicitada sempre que possível. A mãe de Renato, 

personagens anteriormente mencionados nessa narrativa (sua mãe teria sido “obrigada a 

trabalhar fora”, segundo as fontes) e que também retornou a morar com sua genitora, teve de 

assinar um termo de compromisso, em três vias, onde se lê: 

Em vista das razões expostas pelo diretor da Casa do Pequeno Jornaleiro, à 

respeito da conduta do meu filho Renato nessa instituição, declaro que nesta 

data, o mesmo passará a residir em minha companhia. Curitiba, 8 de abril de 

1963.212 

 

Se não há essa declaração, há o pedido de que seja anexada. É constante também a 

presença da informação sobre o endereço em que o menino habitaria - como no caso de Jorge, 

que passou a residir com seus pais em Paranaguá, cidade portuária no litoral paranaense.213 

Assim aconteceu com outros 08 meninos. Isso pode indicar que o IAM anexava esse dado para 

manter ainda relações que implicavam vínculo e vigilância sobre estes garotos e sobre a família 

dos mesmos.  

Há também outras duas possíveis interpretações sobre aqueles prontuários que não 

indicam motivos para o desligamento. A melhora na situação econômica da família e o retorno 

do garoto justamente para proporcionar tal melhora, visto que com o avançar de sua idade 

                                                             
210 Pequeno Jornaleiro n° 22. Pt n° 3376. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba. 
211 Pequeno Jornaleiro n° 49. Pt n° 5378. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba. 
212 Pequeno Jornaleiro n° 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad. “A” Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba. 
213Pequeno Jornaleiro n° 27. Pt n° 12317. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 

01. Arquivo Municipal de Curitiba. 
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poderia trabalhar em outras atividades que auferissem um maior rendimento. Os prontuários de 

Adriano,214 Fábio,215 Mateus,216 Raul217 e Osmar218 permitiram levantar essas hipóteses. 

Adriano foi interno na CAPEJO durante 04 anos. Segundo as fontes, seus pais e irmãos 

mais velhos moravam e trabalhavam em Campo Magro, cidade localizada a 19 km da capital. 

O ofício de desligamento informa que a família se transferiu para Curitiba.  O menino já contava 

17 anos no momento de desligamento. Esse fato somando à mudança da família para a capital 

leva a inferir que tais fatores foram determinantes para que a Chefe de Divisão solicitasse ao 

diretor da CAPEJO a autorização para Adriano “passar a residir com a família em Santa 

Felicidade”.219 

O fator idade pode ter contribuído com o retorno de Mateus à casa de sua mãe. Interno 

durante 4 anos e meio na CAPEJO, tinha 16 anos quando desligado. É possível que ele tenha 

regressado para a casa da genitora para colaborar com a renda da família.220 Essa possibilidade 

se aplica também a Raul, desligado por ter se apossado do dinheiro das vendas dos jornais e 

também por considerada má conduta. Sua mãe informa em uma declaração “estar necessitando 

dele em casa”, possivelmente para também contribuir no orçamento ou organização da 

residência, mesmo o garoto tendo apenas 12 anos.221  

Osmar também foi desligado por considerado mau comportamento e por ter contraído 

débitos monetários constantes. Seu padrasto afirmou à CAPEJO ter condições de sustentá-lo. 

Em seu ofício de desligamento, se lê: 

O menor passará a residir com seus familiares, no Bachacheri, Vila São Pedro. 
Obs. I) ofício n°270/64, da direção do menor em tela, tendo em vista, que o 

mesmo não vem correspondendo com as normas exigidas pela direção da Casa 

e o mesmo estar com um débito 5850,00 com a tesouraria da Casa do Pequeno 

Jornaleiro. II) Compareceu nesta data, o sr. Jovilínio solicitando a 

                                                             
214 Pequeno Jornaleiro n° 01. Pt n° 7403. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba 
215 Pequeno Jornaleiro n° 16. Pt n° 7500. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba 
216 Pequeno Jornaleiro n° 37. Pt n° 5120. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01. 

Arquivo Municipal de Curitiba 
217 Pequeno Jornaleiro n° 49. Pt n° 5378. FAS 19-13-2-2 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba 
218 Pequeno Jornaleiro n°19. Pt n°4041. FAS 19-13-2-2 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba 
219 Pequeno Jornaleiro n° 01. Pt n°7403. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002.Cad. “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba   
220 Pequeno Jornaleiro n°37. Pt n° 5120. FAS 19-13-2-2 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba  
221 Pequeno Jornaleiro n° 49. Pt n° 5378. FAS 19-13-2-2 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba 
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desinternação do menor em questão, alegando estar em condições de sustenta-

lo e, que o mesmo concluirá os seus estudos no período da noite. 222 

O singular no caso de Osmar é o fato dele ter estado internado na CAPEJO por apenas 

três meses. Poderia ter sido possível a melhora de condições da família nesse tempo, ou então, 

foi um argumento que o padrasto do menino conscientemente utilizou porque sabia que 

legitimaria o retorno do garoto pra residência da família. Fábio ficou apenas 04 meses 

institucionalizado na CAPEJO – entretanto, foi transferido do Instituto São José de Abranches, 

onde esteve por três anos. Interno desde os 7 anos, sua mãe o pode buscar quando este 

completou 10 anos. Há a possibilidade então, de que ela tenha alcançado alguma estabilidade 

financeira que lhe permitiu poder ter o filho em sua companhia. Fábio então, passou a morar 

com a genitora, e seu ofício informa seu desligamento definitivo. 

Como exposto na tabela 9, são 10 os prontuários em que não constam os motivos de 

desligamento, como o prontuário de Cláudio, 14 anos, que esteve em “fase experimental” na 

CAPEJO, e que voltou a residir com sua mãe após passados três meses.223  Rafael voltou à 

morar com sua mãe, mas lhe foi indicado o regime de semi-internato na Casa do Menor 

Trabalhador, a poucas quadras da Casa do Pequeno Jornaleiro; provavelmente, sua mãe pode 

ter conseguido autorização para tê-lo em casa parte do tempo devido à situação financeira ter 

estabilizado.224 Já Ferdinando iria ser transferido para a CFPM em 23 de março de 1966, como 

se pode observar no ofício de desligamento n° 798/66. Entretanto, por algum motivo, em maio 

daquele ano ele foi “entregue” à sua mãe. Podemos deduzir que a família iria mudar-se de 

estado, como consta no ofício n° 896/66: “o menor em questão passará a residir junto de seus 

familiares situada a Rua Alameda dos Maracantins, Córrego da Traição, São Paulo”,225 e 

puderam/quiseram o levar consigo.  

Um aspecto salta aos olhos nestes ofícios: uma certa objetificação dos meninos. Há o 

uso de expressões como “o menino foi entregue” ou “foi devolvido”, “retirei meu filho” como 

se cada menino fosse algo, não um sujeito, uma pessoa, dotada de subjetividades. Um número, 

um elemento, a ser removido, entregue, devolvido... Esta questão pode indicar a abordagem da 

instituição e de outras instâncias, como o IAM ou o Juizado de Menores, para com estes garotos 

– burocrático, que não os humanizava, os objetificava.  

                                                             
222 Pequeno Jornaleiro n°19. Pt n°4041. FAS 19-13-2-2 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba 
223 Pequeno Jornaleiro n°21. Pt n°4204. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba   
224 Pequeno Jornaleiro n° 44. Pt n° 14556. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 

01, Arquivo Municipal de Curitiba   
225 Pequeno Jornaleiro sem n°. Pt n° 1519. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 

01, Arquivo Municipal de Curitiba   
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 Ao analisar os dados referentes ao retorno desses garotos às suas famílias, pode-se 

observar que nem sempre esse processo era tranquilo, ou motivado por laços afetivos ou desejos 

de regresso. Muitas vezes, a conduta do garoto era utilizada como justificativa para seu 

desligamento, ou ainda, a eminência de uma transferência para uma outra instituição pautada 

em uma disciplina mais rigorosa também pode ter motivado que os pais (em geral, a mãe) 

buscassem o menino.  

 

3.2.4 “Cumprimentos pelos bons serviços prestados”: o trabalho e o bom comportamento 

 

A tabela 9 mostra que apenas cinco garotos do total de prontuários aqui estudado ficaram 

internos até a maioridade - meninos que foram, mais tarde, agraciados com menções honrosas 

por bons serviços prestados. Isso não significa, de imediato, que outros garotos que acabaram 

por ser desligados mais cedo não trabalhassem com afinco, ou fossem o que se considerava 

“bom jornaleiro”. Mas, o que seria, exatamente, ser um bom jornaleiro? Abaixo, um pouco 

sobre esses meninos premiados com termos que atestavam seu bom comportamento e conduta.  

Maurício,226 mencionado nessa narrativa em capítulos anteriores, consta com um dos 

prontuários mais completos dos selecionados para esta pesquisa – cerca de 14 documentos 

compõem sua pasta, de registro de nascimento a pedidos de exame óptico, diploma do curso 

primário ao atestado de eficiência educacional. Maurício foi interno pelo pai com 13 anos; 

moravam em Bateias, distrito da cidade de Campo Largo, situada nos arredores de Curitiba. O 

menino foi recebido na instituição no ano de 1959, informada de que “seu pai ser viúvo e no 

[lugar] que mora não possuir escolas”, ou seja, junto ao motivo da dificuldade financeira do pai 

manter o menino, se exprimiu sua vontade de continuar os estudos.  

Maurício permaneceu na instituição durante seis anos, até completar a maioridade. Boa 

parte de sua trajetória esteve vinculada à instituição: foi ali onde seu aprendizado educacional 

foi aprimorado, a partir da instituição teve acesso a documentos que antes se perderam, através 

dela teve acesso a um exame para o Ginásio e não obtendo acesso, foi matriculado no ensino 

técnico; foi pela instituição também que soube que, em data não mencionada, seu pai veio a 

falecer e seu irmão tornou-se o responsável em termos jurídicos por ele.  

                                                             
226 Pequeno Jornaleiro n° 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad “A” Cx 01; Arquivo Municipal de Curitiba 
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Através de seu ofício de desligamento, expedido em 23.02.1965, se pode acessar a 

informação de que Maurício, “em virtude do referido aluno ter um bom comportamento na 

referida casa, foi agraciado com um bom emprego no ‘Armazém Demeterco’”, por indicação 

de um funcionário da CAPEJO, inspetor de alunos. Ou seja, o bom comportamento lhe rendeu 

contatos e possibilidade no futuro, além de uma boa quantia em dinheiro para dar início à 

jornada quando deixasse à instituição - o menino possuía, quando no momento de sua 

desinternação, a quantia de Cr$ 384.336 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e 

seis cruzeiros). O pequeno jornaleiro recebeu também um Atestado de Eficiência Educacional 

e Profissional, assinado pelo diretor do CAPEJO, pelo diretor do IAM, pela Diretora do Grupo 

Escolar e ainda pelo Tesoureiro e 1ª secretária, onde se lê: 

Conferimos ao Pequeno Jornaleiro Maurício..., ao atingir a maioridade, o 

presente atestado, comprovando os seus bons prestados, durante o período que 

foi assistido por esta Casa e pelo Instituto de Assistência ao Menor. 227 

Através de um prontuário não tão completo quanto o de Maurício, temos acesso à 

trajetória de Rodolfo. Apesar da instituição ter anexado somente sua ficha de entrada, seu ofício 

de desligamento e fotografias 3x4, há outras documentações provenientes do IAM e de seu 

antigo abrigo que fornecem alguns indícios para conhecer um pouco mais de sua história. Na 

CAPEJO, ficou apenas dois anos, mas já havia sido internado aos 12 anos na Escola para 

Menores de Tibagi, onde permaneceu por aproximadamente três anos. A ficha do IAM também 

apresenta informações pormenorizadas sobre o garoto: que nasceu na Bahia, que tinha um irmão 

também tutelado pelo IAM, que Rodolfo trabalhava “com prazer”, que tinha mais afinidade nos 

trabalhos de rouparia, que em seus momentos de lazer preferia estar entre seus colegas e praticar 

esportes como o atletismo e natação, que era “comunicativo, alegre, atencioso, um ótimo 

colega” e que possuía “aptidão para o comércio” – talvez isso tenha motivado sua colocação na 

Casa do Pequeno Jornaleiro... Mais de sete anos de sua infância/adolescência sendo interno em 

instituições do Estado do Paraná. A informação de que seu irmão também era interno e que se 

ignorava a situação econômica de sua família, pode significar que os dois perderam o contato 

com os pais, apesar de seus nomes serem mencionados no item ‘filiação’.228 

 No caso de Pedro, que já tinha 15 anos quando se tornou “pequeno jornaleiro”, sua mãe 

era casada no momento em que solicitou seu internamento. Segundo o prontuário, “o pai do 

menor foi preso, por motivo de crime de morte, a mãe achou-se desamparada por este motivo 

                                                             
227 Pequeno Jornaleiro n° 05. Sem número de prontuário. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad. “A” Cx 01; Arquivo Municipal de Curitiba 
228  Pequeno Jornaleiro n°83. Pt n°13422. FAS 19-13-2-3 Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 

01. Arquivo Municipal de Curitiba 
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internou o filho nesta casa.” (sic)229 Joana, mãe de Pedro, teve seu marido preso. Para poder 

criar seus cinco filhos, foi trabalhar no norte do estado do Paraná, transferindo o menino para a 

CAPEJO. Pedro ficou interno durante 04 anos, mas parece-me que não perdeu o contato com 

sua mãe e irmãos, visto que em 1963, sua mãe declarou recebeu “por empréstimo da ‘Casa do 

Pequeno Jornaleiro’ as certidões de meus filhos Pedro e Luiz, comprometendo-me a fazer a 

devolução no prazo de 24h”.230 231 No momento de sua saída, recebeu da instituição um 

Atestado de Eficiência Educacional, conforme informa seu ofício de desligamento: 

Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria o desligamento 

definitivo do Pequeno Jornaleiro n°01, Pedro, por motivo do mesmo ter 

completado a maioridade; o menor durante o período que foi assistido, teve 
sempre um comportamento exemplar, destacando nas vendas de jornais e 

revistas como um dos melhores da Casa, fazendo-se merecedor de um 

“Atestado de Eficiência Educacional”. 232 

Sua mãe provavelmente conseguiu voltar a residir na capital paranaense. E Pedro, isento 

dos Serviços Militares, passou a residir com seus familiares em Curitiba, de acordo com o que 

informa o ofício de desinternação.  

Túlio Contava com 13 anos em março de 1966 quando foi internado pelo motivo de 

“desajuste econômico”. 233 Seus pais, vindos de São Paulo e Minas Gerais, tiveram alguns filhos 

no interior do Paraná; a família mudou-se para a capital e logo solicitou auxílio ao Juizado de 

Menores. Em seu prontuário, encontram-se vários ofícios solicitando que o menino pudesse passar 

as férias de fim de ano ou feriados prolongados com sua família no Barigui, como antigamente era 

chamada a região de alguns bairros de Curitiba; quando completou a maioridade, pode morar 

novamente aos pais.234 

O último personagem a ser apresentado: Jairo,235 o menino que foi agredido por cobrar 

uma dívida da venda dos jornais. Foi internado na CAPEJO em 1962, aos 15 anos. Em seu 

prontuário também consta um atestado de eficiência educacional e profissional, no qual se 

                                                             
229 Pequeno Jornaleiro n° 01. Pt n° 681. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01 

Arquivo Municipal de Curitiba 
230 Declaração constante no prontuário do Pequeno Jornaleiro n° 01. Pt n° 681. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno 

Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01 Arquivo Municipal de Curitiba 
231 Através dessa declaração, soube que o irmão de Pedro, Luiz, também esteve interno na CAPEJO. Seu prontuário, 

infelizmente, não fez parte da documentação selecionada.  
232 Ofício 365/6. Pequeno Jornaleiro n° 01. Pt n° 681. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad “A” Cx 01. Arquivo Municipal de Curitiba 
233 Pequeno Jornaleiro sem número. Pt n° 5876. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. 

“A/B” Caixa 03. Arquivo Municipal de Curitiba    
234 Guia de desinternação 1176/71, pertencente ao pequeno jornaleiro sem número.  Pt n° 5876.  FAS 19-13-2-3. 

Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad “A/B” Caixa 03.  Arquivo Municipal de Curitiba   
235 Pequeno Jornaleiro n° 45. Pt n° 682. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, 

Arquivo Municipal de Curitiba. 
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informa a boa qualidade do trabalho e dos “bons serviços prestados”. No ofício solicitando 

desligamento, se lê: 

Pelo presente solicito de Vossa Senhoria o desligamento definitivo do 

Pequeno Jornaleiro Jairo, por ter completado a idade máxima exigida por esta 

Casa. 

Outrossim, esclareço que a conduta do menor em tela foi das melhores, 

fazendo-se merecedor do Atestado de Eficiência Educacional e Profissional, 
anexo ao presente; como resultado de seu trabalho tem a receber na Caixa 

Econômica Federal do Paraná a importância de Cr$ 147.581,10; está 

matriculado no 4º ano primário; auxilia no momento no Serviço da cosinha 

(sic) até aguardar chamada para apresentação ao Serviço Militar.236 

 

Uma questão singular da trajetória de Jairo na Casa é o fato de que, apesar de ter pai e 

mãe, irmãos e irmãs mais velhas, ao ser desligado da instituição, passa a residir com a senhora 

Indiara. O primeiro documento da pasta é um termo de responsabilidade assinado por essa 

senhora, onde se responsabiliza afirmando que Jairo iria residir em sua companhia e 

compromete-se “de educá-lo e orientá-lo a uma futura colocação [profissional]”.237 Esse 

documento é assinado no dia 03.06.1965, mesmo dia em que se solicita o desligamento do 

menino ao IAM e se informa que Jairo passaria a residir em companhia de Indiara. E então, se 

percebe: Indiara era funcionária da CAPEJO. A senhora, cuja função dentro da instituição se 

desconhece, lá trabalhava e, ou tinha apreço pelo menino ou aceitou se responsabilizar por ele 

até o momento em que fosse apresentar-se ao Serviço Militar Obrigatório.238 A guia de 

desinternação expedida em 13 de julho de 1965, autoriza tanto o desligamento, quanto a tutela 

de Indiara.239 

Em comum, cinco meninos que tiveram suas trajetórias marcadas pela vida institucional 

– estiveram internos na CAPEJO entre dois até cinco anos – e que foram compreendidos pela 

CAPEJO como “bons jornaleiros”. Pedro, Jairo e Maurício, inclusive, compartilharam da 

internação no mesmo período – foram os três desinternados no mesmo ano, 1965, com poucos 

meses de diferença.240 Quem sabe eram amigos, companheiros de time quando jogavam bola; 

quem sabe travassem uma competição mais séria a fim de serem reconhecidos pela instituição. 

                                                             
236 Ofício n° 123/65. Pequeno Jornaleiro n° 45. Pt n° 682. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. 

Cad “A” Cx 01 Arquivo Municipal de Curitiba           
237 Termo de responsabilidade anexo ao prontuário do Pequeno Jornaleiro n°45. Pt n° 682. FAS 19-13-2-3. Casa 

do Pequeno Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, Arquivo Municipal de Curitiba   
238 Ofício 151/65 anexo ao prontuário do Pequeno Jornaleiro n°45. Pt n° 682. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno 

Jornaleiro 1962-2002. Cad. “A” Cx 01, Arquivo Municipal de Curitiba   
239 Guia n°961/65 anexa ao prontuário do Pequeno Jornaleiro n°45. Pt n° 682. FAS 19-13-2-3. Casa do Pequeno 

Jornaleiro 1962-2002. Cad “A” Cx 01, Arquivo Municipal de Curitiba   
240 Pedro foi desligado em 10.01.1966, Maurício em 23.02.1965 e Jairo em 13.07.1965 
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Essas são informações que a fonte não traz, não permite inferir. O que se pode pensar, 

entretanto, são algumas hipóteses do porquê esses meninos continuaram na CAPEJO até 

completar a maioridade, sendo que a maioria dos garotos que atingiam 15 anos, era transferida 

– como informou o diretor Milton Kafka, os meninos a partir dessa idade tinham mais 

dificuldade para realizar as vendas, por seu tamanho e sua timidez (os menores, segundo ele, 

eram mais desenvoltos), e então os mais velhos acabavam por serem encaminhados a alguma 

instituição que fornecesse educação profissional e a possibilidade de colocação no mercado de 

trabalho. 241 

Uma das hipóteses é que os serviços prestados fossem mesmo valorosos 

economicamente, já que as quantias arrecadas dos meninos ao longo desses anos atingiu a casa 

do milhar – e esta era apenas uma porcentagem sobre as vendas – além de que -podiam exercer 

funções de fiscalização dos menores. Há uma possibilidade também de que esses meninos 

fossem mesmo “queridos” pelas pessoas da instituição e que sua permanência se deva também 

a isso. A outra é que a sua manutenção na CAPEJO pudesse ser importante já que eram 

considerados “bons jornaleiros” e poderiam servir de exemplo para os menores, e também como 

modelo de sucesso do trabalho da instituição. 

Nos relatórios se dá grande visibilidade a esses meninos, ao reproduzir fotos de 

condecorações e promoções a chefes de turma. O historiador Welson Pereira narra ainda 

existência de um painel de madeira, onde os nomes dos jornaleiros disciplinados eram inseridos 

em lugar de destaque, junto aos nomes dos fundadores da instituição (idem, p. 106-109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
241 Casa do Pequeno Jornaleiro mostra como educar o menor. Diário do Paraná. Curitiba, 15.03.1978.  
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Imagem 9 

 

Imagem 9: Painel – Acervo Museu Paranaense. Fonte: PEREIRA, 2009, p. 108. 

 

Imagem 10 

 

Imagem 10: Painel – Acervo Museu Paranaense. Fonte: PEREIRA, 2009, p. 109 
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A condecoração, a promoção e o destaque dado aos disciplinados poderia significar 

torná-los exemplo aos mais novos, uma estratégia de disciplinarização desses meninos: uma 

forma de incentivar a produtividade e estimular o apreço pelo trabalho através do enaltecimento 

dos bons jornaleiros. Pode-se compreender tal promoção e reconhecimento como um 

instrumento disciplinar, a fim de premiar os que eram considerados bons jornaleiros, usando-o 

como exemplo aos demais internos (PEREIRA, 2009, p. 93).  

O premiar e tornar exemplo é processo integrante do que Michel Foucault chama de 

poder disciplinar. O poder disciplinar seria o fruto de transformações da sociedade burguesa, 

do deslocamento do poder soberano para o corpo social (SOUSA, MENESES, 2010, p. 23). A 

disciplina, para o filósofo, seria uma forma de controle social, e um meio de coerção e formação 

de corpos dóceis. Os corpos dóceis aos quais o autor se refere são corpos passíveis de 

docilidade, de um esquema de coerção sem folga, para moldá-lo e controlá-lo. A disciplina 

visando a sujeição, mas acima de tudo, a formação de uma relação que torne o corpo obediente 

e útil ao mesmo tempo (FOUCAULT, 2009, p 132-133).  

Para Michel Foucault, os recursos para o bom adestramento foram construídos a partir 

da lógica do poder disciplinar, procurando tornar as pessoas em “instrumentos” de seu exercício 

(MIRANDA, 2014, p. 88). Seria então um corpo dócil “um corpo que pode ser submetido, que 

pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2009, p.118). A 

fim de se moldar, se aplica uma coerção sem interrupção, constante, sobre todas atividades, o 

tempo, o espaço e movimentos:  

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo 
que, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 

relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas” 

(FOUCAULT, 2010, p. 133). 

O sociólogo Marcos César Alvarez afirma que: 

as disciplinas são novas técnicas de controle minucioso das operações do 
corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 

relação de docilidade-utilidade. As práticas disciplinares 

caracterizam-se por distribuir os indivíduos em espaços fechados e 
heterogêneos, onde cada indivíduo tem um lugar especificado, ao 

desempenhar também aí uma função útil. Estes locais são ainda 

intercambiáveis e hierarquizados. Em termos espaciais, portanto, cada 

indivíduo ocupa um lugar ao mesmo tempo funcional e hierarquizado, 
formando um quadro espacial onde se distribui a multiplicidade de indivíduos 

para deles tirar o maior número de efeitos possíveis. As disciplinas implicam 

também um controle das atividades dos indivíduos, estritamente coordenadas 
em relação aos horários, ao conjunto dos demais movimentos corporais e aos 

objetos a serem manipulados, ao buscar obter assim uma utilização crescente 

de todas atividades ao longo do tempo. Distribuídos espacialmente e 
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controlados temporalmente os indivíduos, as disciplinas ainda os combinam 

de modo a obter um funcionamento eficiente do conjunto através da 
composição das forças individuais (ALVAREZ, 2004, p. 171). 

 

Numa instituição de abrigo, reclusão, aprisionamento, o poder disciplinar estaria voltado 

para o “adestramento” de corpos. Este adestramento seguiria três princípios: a Vigilância 

Hierárquica, a Sanção Normalizadora e o Exame. O primeiro refere-se ao fato de que a 

vigilância permite o controle, pois ao vigiar o corpo ocorre uma submissão e o domínio do 

comportamento; o segundo refere-se ao conjunto de normas, um corpo de leis e de textos que 

normatizarão a disciplina punitiva – estas leis são estabelecidas a partir da oposição entre 

permitido e do proibido, traçando também os dispositivos disciplinares e punitivos para aqueles 

que as transgredirem. Já o Exame é o produto final de todas as técnicas disciplinares, a reunião 

da vigilância, da sanção, do controle de tempo, de espaço – uma forma de classificar, punir e 

corrigir (LIMA, 2013, p. 40).  

Na Casa do Pequeno Jornaleiro, se pode perceber vestígios desses princípios: Vigilância 

Hierárquica, a Sanção Normalizadora e o Exame.  Respectivamente, ao se observar, vigiar um 

menino, mesmo fora da CAPEJO, ao se produzir uma hierarquia de vigilância, entre meninos e 

funcionários, funcionários e diretoria, diretoria e o IAM; ao normatizar comportamentos através 

de um código de conduta exigente; e por fim, quando se confere aos bons jornaleiros uma 

premiação atestando a eficiência de suas atividades ou quando se avalia o comportamento de 

um garoto afim de transferi-lo. Em espaços como o da CAPEJO (mas também em abrigos, 

quartéis, escolas, prisões) o cotidiano  é marcado por normas punitivas construídas sob a 

justificativa da lógica disciplinar. Para a psicóloga Sônia Altoé:  

A disciplina diária é vista como um conjunto de normas auto-justificáveis, isto 
é, que não necessitam ser explicadas. Baseiam-se em tradição oral e 

aprendizado pessoal, que dispensam qualquer forma escrita mais formalizada, 

porque ninguém tem dúvida do que seja disciplina. [...] A cada infração 
cometida, constitui-se o significado da disciplina. Ela é acionada para manter 

a casa em ordem, para debelar os conflitos, para restaurar o princípio de 

autoridade (ALTOÉ, 1990, p. 235).   

Ou seja, se incute as regras de tal maneira, que nem sempre se precisa falar delas – o 

indivíduo pode fiscalizar-se a si mesmo. Institui-se uma norma e esta se torna uma extensão 

progressiva dos mecanismos da disciplina: a próprio pessoa se vigia e autorregula, afim de não 

ser penalizado e estar em conformidade com as normas descritas. A vigilância se dá pela 

autoridade, mas também por um auto vigiar: “as tecnologias de dominação dos indivíduos uns 

sobre os outros recorrem a processos pelos quais o indivíduo age sobre si mesmo” 

(FOUCAULT, 1993, p. 207). 
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Ter seus nomes expostos e exaltados, receber condecorações, ter oportunidades de 

trabalho, uma quantia significativa de dinheiro em sua poupança. Seriam esses meninos 

exemplos de que a disciplina proposta pela CAPEJO obteve êxito? Esses meninos teriam se 

tornado meninos dóceis, corpos docilizados? Pereira também se questionou sobre isso: 

 A permanência de um menino na Casa poderia ser medida pelo seu grau de 

docilidade? [...] a pequena parte dos menores que ficava por mais tempo, que 

tinham visibilidade nos relatórios, eram mais dóceis que a maioria? 
Acreditamos que a permanência de vários anos de alguns pequenos jornaleiros 

era devido mais pelas suas reais necessidades, como fugir das possíveis 

privações e contribuir na sustentação familiar que muitos eram também 

responsáveis (PEREIRA, 2009, p.109). 

Há, isto posto, tanto a possibilidade de que tenham sim se conformado em corpos dóceis, 

quanto a perspectiva de que tenham usado da oportunidade que lhes foi dada do modo como 

consideraram mais eficiente: adequando-se à norma afim de se sentirem mais seguros, estáveis, 

ou como um modo de seguirem na instituição. A reportagem “Compra um jornal, tio” relata 

que alguns garotos contaram à repórter: “os próprios garotos admitem que ‘a coisa podia ser 

muito pior, a gente cair numa dessas casas onde castigam, bate, reprimem”.242 É provável então, 

que diante da possibilidade de serem transferidos ou voltarem à alguma instituição onde já 

estiveram, os garotos se “adequassem” às regras da CAPEJO, por considerá-la mais tranquila, 

por poderem ter certa liberdade de andar, por poderem ter uma renda após a saída.  A 

historiadora Ivonete Pereira interpreta o adequar-se “às ações dos discursos normatizadores, 

não de maneira passiva, mas na forma que lhes era mais peculiar: inventando novos expedientes 

de resistência e sobrevivência”. (PEREIRA, 2006, p. 30) Como afirmou um menino na mesma 

reportagem acima, os meninos iam “se virando”. 243 

 

* 

A Casa do Pequeno Jornaleiro existiu entre os anos de 1942 e 2002. Antes uma 

instituição civil, em 1962, passou para a competência estadual. O Governo do Estado do Paraná 

manteve a mesma dinâmica organizacional da administração até os ano de 1985. Em fevereiro 

desse ano, a instituição iniciou um processo de desinternação dos meninos, e em dezembro, a 

Casa começa a pertencer à Prefeitura de Curitiba. A partir desse momento, os meninos não são 

mais internos, mas continuam a atividade da venda dos jornais. Até o ano de 1992, que traz 

                                                             
242 Compra um jornal, tio. O Estado do Paraná.  Curitiba, 14.12.1980   
243 Idem.  
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além da proibição do trabalho de jornaleiro, cursos e oficinas de vime, cerâmica, judô, 

computação – e a presença de meninas. Até o ano de 2002, ano da desativação da instituição, 

centenas de jovens e adolescentes cursaram essas oficinas. 244 

Este capítulo pretendeu, através da interpretação dos prontuários e recortes de jornais, 

tratar dos desligamentos dos meninos nessa instituição. Abordando a possibilidade de se 

verificar vestígios da ação desses garotos como modo de enfrentamento à disciplina e rotina 

exigida na CAPEJO, pretendi trazer à visibilidade parte das trajetórias dessas vidas, que tiveram 

contato durante dias – ou anos – com a Casa do Pequeno Jornaleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
244 Casa do Jornaleiro: não há mais internos. Diário Popular, Curitiba. 30.03.1985. Casa do Jornaleiro passa para 

a responsabilidade da Prefeitura. Gazeta do Povo. Curitiba, 24.12.1985.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Resgatar a história da criança brasileira tem sido dar de cara 
com um passado que se intui, mas que se prefere 

ignorar, cheio de tragédias anônimas que atravessaram 
a vida de milhares de meninos e meninas. 

      (Del Priore, 2001, p.109) 

 

O momento em que me deparei com a fotografia mencionada na introdução deste 

trabalho marcou o início de um percurso de pouco mais de dois anos que proporcionou recontar 

histórias de uma centena de meninos que tiveram suas vidas em contato com a CAPEJO.  

Trajetórias que nos chegam hoje através de documentos institucionais que permitem saber um 

pouco mais acerca do dia-a-dia daqueles meninos do retrato, em seus uniformes, pasta ao lado 

do corpo, jornais nas mãos em meio a geada fria que cobria os poucos carros nas ruas de 

Curitiba. 

Neste trabalho propus-me a entender como acontecia a assistência à infância 

considerada “abandonada” no estado do Paraná através do estudo de uma instituição em 

particular: a Casa do Pequeno Jornaleiro. Como se davam a categorização e seleção, quais eram 

as origens e características dos garotos admitidos na CAPEJO, a organização desta instituição 

e como era o dia-a-dia dos garotos que nela viviam, foram os pontos que nortearam essa 

pesquisa. A aproximação com histórias abordadas nessa investigação foi possível através da 

problematização de prontuários individuais, de relatórios expedidos para o Ministério da Justiça 

e Negócios Interiores e recortes de reportagens jornalísticas, documentos salvaguardados pelo 

Arquivo Municipal e Casa da Memória de Curitiba e pela Biblioteca Pública do Paraná.   

O ofício da pesquisa histórica traz diversos desafios ao percurso do/a historiador/a. 

Nesta investigação, deparei-me com dificuldades técnicas, metodológicas e teóricas. As 

técnicas se relacionaram principalmente com a transcrição manual das fontes visto a 

impossibilidade de se fotografá-las ou digitalizá-las; porém, ao fim da empreitada, este 

exaustivo trabalho manual permitiu uma aproximação maior com os pormenores de cada 

documento. Metodológicas porque este foi o meu primeiro contato com uma tipologia de fontes 

com uma extensa potencialidade – os prontuários – são poucos os prontuários completamente 

preenchidos, exigindo que as interpretações levassem esta questão em consideração, o que me 

fez investigar quais os tipos de tratamento adequado a este corpo documental, principalmente 

quando se pondera a proximidade temporal entre os sujeitos e a pesquisadora e os cuidados 

éticos que esta proximidade implica. E teóricas devido ao fato de que havia poucos trabalhos 

sobre a CAPEJO (apenas dois); de que a pesquisa se localiza temporalmente em um período 
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que ainda está em vias de ser estudado, especialmente no que diz respeito às infâncias; e por 

fim, a dificuldade de se entender uma instituição muito peculiar de abrigo a crianças em um 

contexto histórico também muito próprio, visto que um período marcado pela ditadura militar 

no Brasil.  

Considero a CAPEJO singular porque se distingue de outras instituições. Na mesma 

delimitação temporal e espacial, havia instituições de abrigo e assistência à orfandade e havia 

as de reclusão para crianças e jovens que cometessem alguma contravenção penal. A CAPEJO 

não coincidia com nenhum desses dois modelos. Propunha a internação, a educação através do 

ensino regular e religioso, e o trabalho como eixo moralizador. Se assemelhava mais às escolas 

de trabalhadores rurais, no entanto, urbana. Outra particularidade em relação às diversas 

instituições paranaenses, era a existência de uma poupança individual para qual parte das 

vendas dos jornais era destinada e que poderia ser retirada pelo menino ao completar a 

maioridade.  

Trata-se, portanto, de uma investigação que debruçou-se sobre uma instituição pouco 

estudada, a partir de fontes até então não analisadas. Procurei costurar à trama dessa dissertação 

as trajetórias de sujeitos por muito tempo invisibilizados pela História, as crianças, através de 

uma abordagem em consolidação na História da Infância e Juventude: o protagonismo. Mesmo 

que a partir de documentos institucionais, foi possível verificar que os pequenos jornaleiros não 

estavam sempre passivos frente às determinações de Juízes, diretor, professoras ou funcionários 

– solicitavam suas próprias transferências, movimentavam e investiam suas economias, 

preferiam dizer que nada sabiam de suas famílias, procuravam emprego sem a aprovação 

primeira da diretoria, se apropriavam de parte dos valores das vendas de jornal, resistiam à 

disciplina da CAPEJO, fugiam... 

 A ingenuidade de pesquisador/a iniciante pode levar a pensar que se tem as respostas 

antes mesmo de formular bem as perguntas; chegar a resultados diferentes dos esperados pode 

ser um indício de que a pesquisa amadureceu. Imaginava-se, por exemplo, no início desta 

investigação, que os internos eram órfãos, como afirmavam os relatórios e jornais analisados. 

A partir do exercício de comparação das fontes, foi possível inferir que a maioria dos meninos 

possuía família. Ainda assim, estão descritos nas fontes mencionadas como “abandonados”. Foi 

possível compreender tal questão relacionando-a com o Código de Menores de 1927, que 

determinava em seu artigo 31, a possibilidade de suspensão ou perda do pátrio poder: a partir 

do momento em que o menino estivesse interno, seus pais teriam suspensa sua guarda, que 

ficaria a cargo do Estado, isto é, o menino seria considerado “abandonado” mesmo que 
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temporariamente, já que sob a tutela do Juizado.  Os motivos da internação também foram 

surpreendentes, já que se considerava incialmente o abandono. Motivações que relacionavam 

dificuldades financeiras e provações na dinâmica familiar, o abandono, a orfandade e 

transferências de outras instituições, bem como a oportunidade de instrução e formação 

educacional.  

Foi possível verificar também a positivação do menino vendedor de jornal, através dos 

discursos presentes nos impressos paranaenses. Isso possivelmente se deve ao fato de que a 

CAPEJO era uma instituição importante no contexto social por realizar uma atividade em prol 

de crianças dos grupos populares, que moralizava crianças que antes não eram bem quistas 

quando sozinhas pelas ruas, mas também visto que, para estas empresas que positivaram sua 

figura, o pequeno jornaleiro realizava a atividade fim: a distribuição de jornais (REIS, 2015, p. 

239). Pode-se arriscar dizer, portanto, que havia a tentativa dos jornais amenizar os estigmas 

do menino da CAPEJO, sensibilizando o/a leitor/a a fim de que este pudesse colaborar com a 

manutenção da instituição através de doações, mas também ao comprar seu exemplar diário dos 

noticiários. 

 O trabalho historiográfico também obriga a lembrar de manter os pés no chão: nem 

sempre as fontes dão conta do que foi proposto de início, nem sempre se pode abordar um 

conjunto documental tão abrangente em um período tão restrito – ainda mais quando se trata de 

prontuários, que apresentam em si uma potencialidade gigantesca de análise. Muitas dessas 

questões não puderam ser respondidas a partir das fontes que fazem parte do corpo documental 

dessa pesquisa, por não abordarem tais assuntos, porque lhes falta informações, porque não era 

esse seu propósito institucional. Também houve dificuldade em se narrar algumas trajetórias 

dos meninos pela incompletude de alguns prontuários, o que pode ser explicado pela 

transferência de documentos entre instituições de abrigo e também de salvaguarda.  

Ainda há muito o que se procurar entender na CAPEJO e sobre seus internos: como, 

efetivamente, se selecionavam os meninos (há indícios de um Centro de Triagem para verificar 

a aptidão para o comércio, mas as fontes aqui analisadas não fizeram menção a esta unidade); 

porque ocorriam a maioria das transferências já que boa parte dos prontuários disponíveis não 

possuem justificativas mais detalhadas; como eram as relações entre os próprios meninos, que 

brincadeiras faziam, se estas atitudes consideradas “indisciplinadas” eram planejadas ou não, 

indícios que tratassem mais desse comportamento, quem sabe, em primeira pessoa: o pequeno 

jornaleiro falando de si. É possível que haja fontes que colaborem com a construção de 

respostas para essas indagações, como prontuários e ofícios que podem pertencer a acervos não 
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consultados, algumas lembranças materiais que pertençam a ex-internos, além de suas próprias 

memórias sobre este período de sua vida, fontes estas que podem ser acessadas através da 

metodologia da História Oral – localizar e acessar tais documentos, colher e analisar tais 

depoimentos são voos maiores aos que pretendo me lançar em breve, em projetos que estão em 

construção. 

Segundo o historiador Antero Maximiliano Dias dos Reis, na segunda metade do século 

XX aconteceram diversas modificações no que diz respeito à atividade de jornaleiro, 

principalmente com a promulgação da Constituição de 1988 e com a promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). Se com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ainda 

se permitia o trabalho nas ruas, praças e logradouros, desde que com autorização do Juizado de 

Menores245 e se considerasse a ocupação como indispensável à subsistência do jovem ou à de 

seus pais, avós ou irmãos246, após a promulgação da Constituição de 1988, não havia mais essa 

possibilidade (REIS, 2015, p. 240). Mas, a atividade de jornaleiro continuou existindo, com o 

aval da população, já que “a precocidade em relação ao exercício da venda de jornais condizia 

com a ideologia moral do trabalho como redentor dos pobres desde tenra idade” (idem, p. 239). 

Mesmo a promulgação do ECA, de acordo com o referido historiador, demorou-se a se perceber 

os impactos dessa lei no dia-a-dia de muitas crianças, inclusive as que tinham participação nesse 

tipo de comércio (idem, ibidem). 

No caso dos meninos da CAPEJO, mesmo após a promulgação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, as atividades de jornaleiro foram mantidas. As reportagens que noticiam as 

comemorações do aniversário de 50 anos da instituição, em 1994, ainda informam a rotina 

diária dos meninos, que alternava a venda de jornais e a escola. Entretanto, esses garotos 

moravam com suas famílias – a instituição lhes fornecia além do uniforme e reforço escolar, 

cuidados médicos e odontológicos, vale-transporte para que pudessem se deslocar de suas casas 

à instituição. 247 Em 1995, também há uma reportagem falando do dia-a-dia dos meninos 

jornaleiros. 248 Não foi possível definir o ano exato da extinção dessa ocupação dentro da 

CAPEJO, porém é importante notar a manutenção desta atividade mesmo que já estabelecida 

sua proibição em lei.  

                                                             
245 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 405, § 2º 
246 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 406.  
247 Semana do Jornaleiro encerra sábado. A Folha da Imprensa. Curitiba, 12.01.1994.  Uma casa querida 

comemora jubileu. O Estado do Paraná. Curitiba 07.01.1994 
248 Na Casa do Jornaleiro, trabalho e educação. Gazeta do Povo. Curitiba, 16.09.1995. 
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Desde 2002, com o fim da instituição, não mais se vê o letreiro no prédio na rua 

Saldanha Marinho, no centro de Curitiba, que em letras garrafais contava a quem quisesse ler: 

Casa do Pequeno Jornaleiro; não se vêm mais garotos fardados com seus maços de jornal 

embaixo no braço, não se ouvem mais seus gritos a cantar as manchetes do dia, a noticiar aos 

transeuntes o resultado do futebol. Alguns dos jornais citados nesta pesquisa não existem mais, 

outros estão migrando para plataformas digitais – não mais se depende do pequeno jornaleiro 

para a distribuição dos impressos. Uma atividade laboral que não mais existe, mas que durante 

pelo menos 60 anos fez parte da rotina de muitas pessoas que viveram na cidade de Curitiba. 

Entre o trabalho e o trajeto para a escola, esses meninos misturaram-se ao movimento da cidade. 

Nessa pesquisa apresentamos fragmentos das suas histórias. Mas, há muito mais para ser 

narrado... 
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ANEXOS 

Anexo 1. Imagem da “ficha amarela”, ficha de cadastro dos meninos jornaleiros. Foto da autora. 
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ANEX0 2 

Imagem da Capa do Relatório Anual da Casa do Pequeno Jornaleiro do ano de 1960 
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ANEXO 3 

Imagem da Capa do Relatório Anual da Casa do Pequeno Jornaleiro do ano de 1961. 
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ANEXO 4:  

Imagem da Capa do Relatório Anual da Casa do Pequeno Jornaleiro do ano de 1962. 
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