
 

A infância escamoteada 

 

A impressão de que alguns problemas como o dos menores de rua, são crônicos no 

Brasil tem sido normalmente alimentada pela ineficácia das políticas públicas. Mas certas 

características da mentalidade popular contribuem para que se fortifique essa impressão de 

que o problema do menor é renitente. 

    Motoristas irritados acreditam que, ignorando a criança pedinte, estarão conscientizando-

a de que deve trabalhar e ganhar dinheiro. Outros, porém, decidindo-se pela doação, 

encontram ali uma oportunidade para mitigar as dores de consciência que, em maior ou 

menor grau, atingem a todos. 

Em ambos os casos a consciência individual pretende dar o assunto por encerrado: no 

primeiro, o motorista foi didático em sua irredutibilidade e não tem mais nada a fazer; no 

segundo, o transeunte acredita ter se reconciliado com a miséria humana  e contribuído para 

minorá-la um pouco. 

Entre esses dois extremos, o da inflexibilidade de uns, travestida de “lição de vida”, e 

o da suscetibilidade dos mais solidários, o problema da marginalidade infantil requer mais a 

formação de uma consciência social a respeito de sua magnitude do que o mero 

aplacamento das consciências individuais. (Folha de São Paulo 1995) 

 

Entendendo o texto 

 

1) Por que se tem a impressão de que o problema do menor é crônico no Brasil? 

 

R: A impressão de que o problema é crônico, é decorrente da idéia de que dificilmente 

se formará uma consciência geral das autoridades responsáveis em busca de solução 

para os problemas que levem esses menores a viverem na rua ou serem pedintes. 

 

 

2) Como se comportam os dois tipos de motoristas apresentados pelo autor no segundo 

parágrafo? 

R: Os primeiros motoristas ao ignorarem  as crianças acreditam que estarão 

conscientizando-as de que devem trabalhar para adquirir o seu sustento. Já os que fazem 

a doação têm uma atitude de desencargo de consciência, como se a partir daí, não 

tivessem mais nada a ver com o problema. 

 

3) Por que o autor afirma no 3º parágrafo que em ambos os casos os motoristas dão o 

assunto por encerrado? 

R: Porque cada qual do seu ponto de vista tem a impressão de que estão contribuindo 

para a resolução dos problemas. 
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