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Resumo:  Trata-se de uma pesquisa inicial a respeito de uma instituição assistencialista, o

Patronato Rio das Pedras, instalado no município de Uberlândia-MG em 1953. Os patronatos

foram criados em muitas regiões do Brasil e estiveram vinculados ao cuidado com o menor

(sexo masculino), quando este era considerado órfão, abandonado ou delinqüente. Como a

própria  etimologia  da  palavra  indica  a  funcionalidade  da  instituição  patronato  esteve

centralizado numa perspectiva dual, a saber: Autoridade/Assistencialismo.  Problema: Foram

ávidos os discursos da imprensa local em prol de uma solução da problemática que envolvia

os  menores  na  cidade  de  Uberlândia,  num  contexto  em  que  já  prevaleciam  algumas

instituições  municipais  de  assistência  às  crianças  e  adolescentes.  Assim,  qual  seria  a  real

finalidade  de  criar  no  referido  município  um patronato  de  jurisdição  federal?  Objetivos:

apreender a concepção da sociedade brasileira bem como da uberlandense a cerca do menor e

identificar  a  gênese  da  instituição  Patronato  Rio  das  Pedras.  Metodologia:  Para  tanto,

utilizamos bibliografias para compreender o tema selecionado e consultamos os periódicos

locais que circularam no período em estudo.  Resultados Parciais: Apesar de reconhecer a

necessidade do zelo aos menores, a sociedade local foi resistente e até mesmo hostil com a

instalação  do  Patronato  Rio  das  Pedras.  Pois,  de  jurisdição  federal,  a  instituição  deveria

receber menores de diferentes regiões do Brasil, fato que incomodava os uberlandenses. Os

mesmos defendiam que era injusto assumir  uma responsabilidade com menores  de outras
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localidades tendo em vista que a “cidade progresso” enfrentava dificuldades financeiras para

cuidar dos seus próprios menores. Assim, o Patronato Rio das Pedras, intitulado de “Cidade

dos  meninos”  visava  moralizar,  higienizar  o  espaço  social  urbano  uberlandense  e

profissionalizar este menor a fim de “formatar” o homem de bem tão almejado pela sociedade

da  época,  conforme Chartier  (1990), confirmando  práticas  que  se  integravam  às

representações de mundo. 

PALAVRAS-CHAVE:  Patronato-Moralização-Higienização-Profissionalização

1 - Introdução

                      Sou o menor abandonado

                           Sou o abandonado.

                           O desprazer da sociedade.

                           O pequeno maltratado.

                           O complexo da autoridade

                           (...)

                           Sou o menor, o sem idade.

                           Sou o sem mãe, o sem pai.

                           Sou aquele que só cai.

                           O indigente, o sacrilégio,

                           Sou o sem colégio.

                           (...)

                           (Osmar Fernandes, 2008)

A instituição “patronato” esteve vinculada principalmente ao cuidado com o menor,

quando este era considerado órfão, abandonado ou delinqüente. Portanto, tentou assistir às

“necessidades” deste  sujeito.  A etimologia da palavra patronato aponta,  norteia  e  incita  o
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escopo de sua criação, pois significa “Autoridade de patrão; organização destinada a zelar

pela  infância  abandonada238”.  Destarte,  percebemos  nitidamente  a  inter-relação:

Autoridade/Assistencialismo,  um binômio  que  atendeu  aos  anseios  da  sociedade  de  uma

determinada época, pois,

Os Patronatos Agrícolas foram criados em todo o Brasil e tinham por função receber
alunos oriundos da zona rural e zona urbana. Da zona rural a principal intenção era a
conformação da força de trabalho e da zona urbana objetivava orientar e enquadrar
os  órfãos e desvalidos da sorte  com o objetivo de adequá-los dentro da sociedade
burguesa de modo que não se tornassem uma ameaça à população citadina e também
de modo que não atrapalhassem a nova orientação trabalhista que agora utilizava
mão-de-obra livre, no início da República e logo em fins do Império, visto que estes
patronatos foram criados no início do século XX (VICENTE, 2008, p. 213, grifos da
autora).

Assim,  percebemos  que  o  objetivo  de  criação  dos  patronatos  no  Brasil  esteve

associado  não  somente  às  finalidades  assistenciais,  mas  também  ao  sentimento  de

“incômodo” da sociedade burguesa frente às crianças e adolescentes que perambulavam pelos

centros urbanos. Pois, com a consolidação do capitalismo o espaço doravante denominado

urbano  instituiu-se  através  da  cidade  moderna  como  lugar  de  cultura,  bons  costumes,

elegância, enfim do moderno conceito de civilização. Além disso, estabeleceu-se como lugar

de progresso, confirmando práticas que se integravam às representações de mundo, Chartier

(1990), mas que também comportavam sentimentos conflitantes, acentuados, sobretudo pela

desigualdade econômica entre ricos e pobres.

Este contraste que deveria ter incomodado a burguesia pela desigualdade que apontava

o fez por outros fatores. A presença de menores “desvalidos de sorte”, e dos demais excluídos

sociais  era considerada uma ameaça aos centros urbanos,  fato que não combinava com o

referido cenário. Assim, foi necessário ordenar o perímetro urbano delimitando o lugar destes

sujeitos e instituindo algumas imposições sociais e culturais pautadas na disciplinarização,

moralização e profissionalização num “(...)  período histórico em que a preparação para o

238- Conforme Dicionário Enciclopédico Ilustrado: Veja Larousse, 2006. 
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trabalho  estava  intimamente  ligada  à  moralização  da  sociedade  e  sua  adequação  as

necessidades liberais pregadas pela noviça república” (VICENTE, 2008, p.216).

Tais  concepções  e  práticas  reverberaram na  cidade  de Uberlândia,  que  desde  seus

primórdios possuía um projeto político amparado nos ideais de desenvolvimento, ordem e

progresso. Desse modo, os discursos da elite uberlandense, bem como da imprensa local e dos

memorialistas  forjaram/forjam uma imagem de  cidade  progresso,  desconsiderando os  que

estavam/estão à margem deste projeto:

Cria-se a cultura do colossal, do brilhantismo, do espetáculo e da aparência, capaz
de ofuscar os olhos mais críticos do mundo metropolitano. Contudo, há vozes que
ecoam nas  ruas  e  avenidas  desta  cidade,  revelando  a  miséria,  a  exploração  e  a
infelicidade daqueles que se encontram à margem de sua riqueza. São as prostitutas,
os  vagabundos,  os  ladrões,  os  menores  infratores  que  dão  visibilidade  à  brutal
hipocrisia da sociedade uberlandense (CARVALHO, 2008, p. 116).

Estes  “marginais”  desarmonizavam a  virtuosidade  da  “Cidade  Jardim”,  como agir

diante  disto?  Segundo  Machado  (1990),  o  projeto  político  da  elite  uberlandense  se

caracterizava pela disciplinarização e o controle social do espaço urbano, pois aqueles eram,

“(...) considerados uma ameaça social latente e, portanto, alvo das estratégias disciplinares

que objetivavam sua institucionalização nesta ordem social (...)” (MACHADO, 1990, p. 02).

Especificamente  no  caso  dos  menores,  uma  das  formas  de  sua  institucionalização

ocorreu também através do Patronato Rio das Pedras criado em 1953, com o objetivo de

internamento de meninos de 05 a 17 anos, órfãos, abandonados ou delinqüentes; fundado sob

os auspícios do Programa Nacional de Proteção do Menor239. Diante do exposto este artigo

pretende investigar a gênese do Patronato Rio das Pedras e o interesse de criar  na cidade

Uberlândia um patronato de jurisdição federal, e ainda entender a concepção da sociedade

brasileira  bem  como  da  uberlandense  a  cerca  do  menor.  Para  contemplar  os  objetivos

propostos,  utilizamos  bibliografias  referentes  ao  tema  selecionado  e  pesquisamos  nos

periódicos locais que veicularam nos anos de 1951 a 1953.

239 - Conforme Machado (1990, p.115).
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2-Desenvolvimento

2.1- O menor no contexto brasileiro

           

Desde o final do século XIX no Brasil a figura do menor já se desenhava como uma

questão  que  necessitava  ser  discutida  e  solucionada240. Conforme  Carvalho  (2008) o  termo

menor no país era usado para qualificar crianças e adolescentes pobres, sujeitos ao abandono e

considerados potencialmente delinqüentes. A infância e adolescência neste período não foram

concebidas  como  fases  em  si  mesmas,  uma  vez  que  as  legislações  e  instituições  não

respeitaram as especificidades daquelas etapas de vida. 

No limiar do século XX o assunto passa a ser alvo de ações mais pontuais do Estado,

com  iniciativas  que  se  focalizaram  na  moralização  do  menor  pelo  trabalho,  herança  do

período imperial, que de acordo com Marcílio (1998), era usado como meio para (re) educar e

imprimir a disciplina ao menor. A materialização destes objetivos ocorria na coexistência das

instituições  assistencialistas  de  cunho  privado  e  estatal  em  que  o  modelo  filantrópico

sobrepunha ao da caridade, esta última vinculada principalmente à iniciativa religiosa.

A  partir  de  1920,  nos  primórdios  da  industrialização  e  urbanização  brasileira,

aumentou a inquietação da sociedade capitalista em relação às crianças e adolescentes que

perambulavam pelos centros urbanos, os quais eram vistos como ameaça a ordem social, e

eram classificados como delinqüentes, infratores, carentes. Na concepção da sociedade, estes

sujeitos pobres eram imbuídos de uma carência  física e moral,  e,  portanto foram alvo da

política do Estado que objetivava seu controle e disciplinarização. 

240 -  O  Código  Penal  de  1890  previa  a  internação  de  crianças  do  sexo  masculino  em
instituições para serem corrigidas. Os menores infratores ficavam misturados aos adultos.
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A primeira legislação específica para crianças e adolescentes foi o Código de Menores

Mello Mattos, de 1927. Que “(...) era destinado aos menores de 18 anos de idade abandonados

moral  ou  materialmente  e  aos  delinqüentes,  ou  seja,  aos  “menores  em  situação

irregular”’(CARVALHO, 2008, p. 61). Ainda de acordo com o autor esta doutrina da situação

irregular norteou toda a legislação relativa à infância e adolescência no país, de 1927 a 1979,

a qual tinha como escopo principal,

(...)  legitimar  uma  intervenção  estatal  absoluta  sobre  as  crianças  e  adolescentes
pobres,  rotulados  menores,  sujeitos  ao  abandono  e  considerados  potencialmente
delinqüentes.  A intervenção  estatal  do  ponto  de  vista  legal  é  feita  a  partir  da
suspensão dos direitos civis e políticos dos “menores abandonados delinqüentes”.
Justifica-se  essa  suspensão  atribuindo-se,  a  esse  grupo  e  a  seus  pais,  uma
incapacidade  inata  ou  eventual  para  o  exercício  desses  direitos.  No  entanto,  a
justificativa estatal para a suspensão de direitos foi manipulada conforme interesses
organizacionais e sociais diversos dos interesses próprios das crianças e adolescentes
e  que  se  alteraram  ao  longo  da  história,  mas  mantiveram  como  eixo  a
juridicionalização  dos  problemas  do  grupo  rotulado  “menores  abandonados-
delinquentes”, excluído dos direitos e das políticas sociais básicas (CARVALHO,
2008, p.66).

 

Constatamos  que  esta  legislação  constitui-se  antagônica,  pois  se  apresentou  com

características  específicas  para  tratamento  do menor,  e  ao mesmo tempo desconsiderou a

infância e adolescência como fases em si mesmas, desvalorizando suas especificidades. Pois o

“menor  em situação irregular”  teria  seus  direitos  sociais  e  políticos  delegados  à  ação do

Estado.  Atitude  que  posteriormente  é  sedimentada  e  direcionada,  traduzindo-se  no

assistencialismo estatal, uma vez que, 

O  período  que  se  inicia  na  década  de  1930  caracteriza-se  pelo  crescimento  da
participação do Estado na área da assistência à infância. A partir deste momento, o
governo federal passa a demonstrar uma preocupação maior com as questões sociais,
inclusive  pelo  problema  da  assistência  à  família  e  à  infância.  Estruturam-se  o
Departamento Nacional da Criança (1940) e o Serviço de Assistência a Menores
(1941), com o objetivo de dar uma orientação nacional às práticas de assistência e
controlar as instituições públicas e particulares que realizavam serviços nessa área
(LIMA & RODRIGUES, 2002, p. 2).
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 A partir de 1930 predomina uma postura de assistência social por parte do Estado, a

qual vigorará nos anos subseqüentes, abrangendo a periodização desta pesquisa, ou seja, 1951

a 1953. A partir de então, prevaleceu a concepção da sociedade brasileira acerca dos menores

pobres em relação a carência física e moral, os quais foram objeto de uma política do Estado

que almejava a sua “recuperação social” , ambicionando o controle e disciplinarização deste

menor.  E no contexto local,  qual a concepção que perpassava a sociedade uberlandense a

cerca daquele sujeito e as conseqüentes ações no trato com a questão?

2.2 - O menor no contexto uberlandense

Havia uma preocupação explícita com relação aos menores carentes e/ou delinqüentes

do município de Uberlândia, como descreve várias reportagens dos jornais locais. A citação

do jornal Correio de Uberlândia exemplifica a questão,

Menores, às soltas pelas vias públicas e arredores (sujando, furtando – até dos cofres
das igrejas e de paupérrimos pais, depredando – e já chegaram a atiçar fogo a um
templo  religioso,  do  que  resultaram  prejuízos  avaliados  em  cerca  de  sete  mil
cruzeiros  -,  atentando  contra  os  costumes  –  e  caso  ocorreu,  de  estupro  de  uma
menina  de  sete  anos,  com transmissão  de  moléstia  venérea  -,  mendigando,  etc),
representam  uma  fôrça  inconsciente  que  se  avoluma,  contra  a  cidade,  para  a
crescente intranqüilidade de seus habitantes (SANTOS, 1952, p. 02).

Portanto,  havia  uma  inquietação  da  sociedade  local  com  os  menores  que

perambulavam pelas ruas da cidade, os quais causavam desordem e intranqüilidade. Tal fato

pode ser constatado nos jornais, os quais registravam constantes pedidos às autoridades a fim

de  que  se  devolvessem a  ordem e  tranqüilidade  aos  moradores.  Pois,  o  referido  cenário
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ofuscava o  projeto político de desenvolvimento, ordem e progresso veiculado no município

desde os seus primórdios.

Então, havia o reconhecimento da “problemática” circunscrita ao menor, deste modo

solicitavam-se ações para a sua resolução. As medidas adotadas estavam embaladas por um

discurso de “amparo” as crianças e adolescentes carentes e/ou delinqüentes, o qual revelava a

face assistencialista no trato com o assunto. Santos (1952, p. 02) informou por meio do jornal

Correio de Uberlândia, a realização de uma reunião no Foro local em que foi discutida a “(...)

possibilidade de se conseguir a cooperação, pelo menos, de estabelecimento federal que se

procura desenvolver neste município, 19 quilômetros distante da cidade, em Rio das Pedras”.

Esta citação refere-se a criação e instalação de um patronato na fazenda Rio das Pedras241, os

patronatos  consolidaram-se  como  exemplo  da  institucionalização  de  assistencialismo  ao

menor no Brasil, 

No  sentido  da  recuperação  social  dos  menores  carentes  e  sob  inspiração  da
Campanha de Amparo à Criança, desenvolvida pela ditadura Vargas, foi disseminada
a idéia de criação dos patronatos de menores, que se multiplicaram, até a década de
50, por todo o território nacional.  Estes patronatos, para crianças e adolescentes,
filhos  de  “famílias  desorganizadas”,  sem  renda  suficiente  para  prover  suas
necessidades básicas de sobrevivência, foram instituições organizadas pela iniciativa
privada  que,  estimuladas  pelo  Estado,  assumiam  o  encargo  de  disciplinarizar  e
moralizar os menores deliquentes e/ou carentes, preparando-os para a vida, através
do trabalho (MACHADO, 1990, p. 245)242.

241 - Conforme Arantes (1938, p. 42) as fazendas do município de Uberlândia ficam nas
zonas da bacia do rio das Velhas sendo que a fazenda Rio das Pedras localizava-se nas zonas
centrais, na bacia do rio Uberabinha, partindo da nascente para oeste.

242 - Como toda ditadura, a do presidente Getúlio Vargas caracterizava-se como um regime
autoritário de diretrizes e ideologia próprias. Estas deveriam se difundidas a fim de contribuir
com a sedimentação do poder recomposto, então a Campanha de Amparo a criança também
colaboraria  como instrumento de difusão ideológica. 
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Estas instituições que visavam a recuperação social dos menores carentes por meio do

trabalho, já existiam na cidade de Uberlândia. O Patronato Rio das Pedras viria somar no que

se refere a este tipo de institucionalização assistencialista conforme descreve o quadro abaixo:

Instituições de assistência à criança e ao adolescente de Uberlândia – 1940- 1953

Instituição Período de
funcionamento

Responsáveis
pela obra

Objetivos Práticas e
atividades

desenvolvidas

Casa  da
Divina
Providência

1940- (...) Sociedade  São
Vicente  de
Paula

Internamento
de  meninas
órfãs  e/ou
abandonadas

Recolhimento,
principalmente,
de  crianças,
filhas  de
prostitutas,
preparando-as
para  a
prestação  de
serviços
domésticos.

Patronato  de
Menores  do
Buriti

1947- (...) Rotary Clube Internamento
de  meninos
órfãos,
abandonados
ou delinquentes

Tutela  do
menor,
desenvolvendo
atividades  de
horticultura
funilaria,
criação  de
galinhas  e
fábrica  de
telas.

Lar  Alfredo
Júlio

1950-1970 Centro  Espírita
Fé, Esperança e
Caridade

Internamento
de  meninas
órfãs  ou
abandonadas
até  sua
maioridade

Preparava
mão-de-obra
para  prestação
de  serviços
domésticos.
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FONTE: (MACHADO, 1990, p. 115). 

O referido  quadro  demonstra  que  o  Patronato  Rio  das  Pedras  não  foi  a  primeira

instituição  de  assistência  à  criança  e  ao  adolescente.  Também não  se  constituiu  como  o

primeiro patronato da cidade, aja vista a existência do Patronato de Menores Buritis. Aquele

então,  deveria  ser  mais  uma  instituição  voltada  para  a  incumbência  de  disciplinarizar  e

moralizar  os  menores  delinqüentes  e/ou  carentes,  preparando-os  para  a  vida,  através  do

trabalho. Questão ainda mais acentuada no que se referia aos patronatos,  uma vez que os

mesmos atendiam exclusivamente ao gênero masculino, se constituindo como uma “cidade

dos meninos”,

A CIDADE DOS MENINOS, Trata-se, com efeito de uma instituição que tem por
fim, não apenas abrigar a criança e ensiná-la a trabalhar, mais dar-lhe antes de tudo,
a impressão de que encontrou o lar que perdeu ou ainda não teve. A educação que aí
se ministra está baseada, em que o menino deve sentir-se como na sua própria casa,
e não em casa alheia (MELLO, 1951, p. 01). 

A “cidade dos meninos” representou um projeto assistencial de cunho federal, com o

objetivo  de  amparo  ao  menor  desamparado  ensinando-o  a  trabalhar  e  ao  mesmo  tempo

prezando pelo seu bem estar. De acordo com a reportagem abaixo Uberlândia seria pioneira

na experiência com este tipo de instituição,

Chega-nos do RIO a alvissareira notícia de que acaba de ser doada, pelo Govêrno
Federal,  ao  Conselho  Superior  de  Assistência  aos  Menores,  a  fazenda  “Rio  das
Pedras”,  dêste município,  para o fim de ser  ali  construída a  primeira cidade de
meninos do Brasil.

O imóvel em questão está situado a apenas uma dezena de Klms.  Desta cidade e
conta com área superior a 100, (...). Reúne, portanto, tôdas as condições necessárias
para  receber  a  grande  obra  de  assistência  social  a  que  vai  ser  destinado
(UBERLÂNDIA, 1951, p.01, grifo nosso).                          
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Assim, cidade dos meninos era um termo usado em referência ao Patronato Rio das

Pedras, que atendia meninos de 05 a 17 anos, órfãos, abandonados ou delinqüentes. Portanto

sua institucionalização,

(...) não vem descolada do contexto social em que o Brasil se encontra, muito ligado
aos tempos do Império, os Patronatos surgem em várias regiões do Brasil e vêem
para suprir duas necessidades nacionais fundamentais: qualificar mão-de-obra livre
para trabalhar ante a agricultura e também tirar dos centros urbanos os chamados
“desvalidos da  sorte”,  pobres  e  àqueles  que  atrapalham o bom desenvolvimento
burguês dos centros (VICENTE, 2008, p. 213).

 Havia  um número considerável  de crianças  e  adolescentes  nas  ruas  da cidade  de

Uberlândia,  menores  “desvalidos  da  sorte”,  pobres,  inibindo  o  bom  desenvolvimento  da

“cidade progresso”. Assim, deveriam ser recolhidos às instituições assistencialistas, no caso

das crianças e adolescentes do sexo masculino aos patronatos, uma vez que se qualificariam e

se enquadrariam na conformação social da força de trabalho.

Entretanto, o Patronato Rio das Pedras abrigava também menores de outras regiões do

país, o que não era bem aceito pela sociedade uberlandense,

(...)  o  Patronato  Rio  das  Pedras  está  pondo  meninos  das  capitais  a  trabalharem
dentro  de  Uberlândia.  Se  as  duas  fazendas  do  município  doadas  à  associação
particular que opera no Rio de Janeiro vierem a se constituir em refúgio de meninos
e rapazes das grandes capitais e de outras cidades para que os Uberlandenses dêles
venham a cuidar, como empregados em grande escala, estamos em que o problema
não se terá resolvido para nós. Pelo contrário, parece-nos que tende a agravar: não
serão apenas os menores de Uberlândia, e sim menores de tôda a zona ou de todo o
país a se refugiarem aqui. (TERESA, 1952, p. 1-4).

Percebemos  que havia  certa  hostilidade  da  sociedade uberlandense,  em relação ao

acolhimento de menores das outras regiões ou cidades do Brasil. A associação particular a que

se refere a citação é a Associação Brasileira de Ajuda ao Menor - ABAM, do Rio de Janeiro,
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representada por sua presidenta Sra. Adalgisa Lourival Fontes,  a qual ficou confiada também

a administração do Patronato de Menores Buritis. Mas, somente o Patronato Rio das Pedras,

estava,

(...) enquadrado num vastíssimo programa nacional de proteção aos menores de todo
o Brasil, a realizar-se, sob os auspícios de um grupo de senhoras da alta sociedade
carioca, relacionadas com o govêrno.

O plano dessa assistência é simples, segundo referencias ouvidas na Capital Federal,
quando da instalação da sociedade: conseguida a doação do terreno, levantando o
edifício,  o resto seria  fácil  “porque a própria cidade onde estivesse construído o
Patronato se encarregaria do sustento e da educação dos meninos”’(PROTEÇÃO,
1953, p. 01).

Na  concepção  dos  uberlandenses,  o  governo  federal  se  encarregaria  de  arcar

financeiramente com o Patronato Rio das Pedras, a participação era considerável, porém, não

era suficiente. Além disso, o Patronato de Menores Buritis passou a ser administrado pela

associação particular  do Rio de Janeiro-  ABAM, contudo,  o  mesmo não foi  integrado ao

Plano Nacional de Proteção aos Menores do Brasil como desejava a sociedade local. Então

ficou mais oneroso ao município uma vez que além de ajudar custear as despesas com o

Patronato  de  Menores  Buritis  pertencente  a  cidade,  ainda  deveria  ajudar  na  manutenção

financeira do Patronato Rio das Pedras, uma vez que, 

O  Patronato  da  associação  carioca,  sob  a  presidência  da  sra.  Adalgisa  Lourival
Fontes, já está pedindo auxílio econômico à Uberlândia. Doações de mantimentos,
listas  de  subscrições  por  ocasião  do  Natal.  Colocação  de  menores  de  fora  em
emprêgos no nosso comércio e na nossa indústria (...)  (PROTEÇÃO, 1953, p. 02).
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Além da ajuda financeira ao referido patronato, que já estava sendo bastante criticado

pelos uberlandenses, havia outro fator agravante: a inserção de menores “de fora” abrigados

no Patronato Rio das Pedras, no setor de trabalho da cidade243,

Em realidade, analisando os fatos, com relação ao Patronato do Rio das Pedras, o
que está acontecendo é o seguinte: (...) Depois, estão vindo meninos de toda parte. 

Do  Rio  de  Janeiro  de  preferência.  Desses  menores  de  fora,  muitos  já  estão
trabalhando  na  cidade,  ocupando  lugares  no  comércio  e  na  indústria  –  que
normalmente deveriam ser  ocupados pelos  nossos próprios  menores,  visto que o
município  está  sobrecarregado  com  o  seu  problema  de  amparo  à  sua  infância
desvalida (PROTEÇÃO, 1953, p. 02).

O fato de menores “de fora” estarem ocupando o mercado de trabalho no município de

Uberlândia  gerou  muita  insatisfação,  além  disso,  na  concepção  da  elite  uberlandense

aumentou o número de menores “desvalidos  da sorte” na cidade,  e ao que tudo indica a

sociedade local não queria arcar com os custos financeiros e sociais deste “alvitre nacional”.

3 - Considerações finais

243 -  Conforme Carvalho (2008) o  desenvolvimento  industrial  e  comercial  da  cidade  de
Uberlândia intensificou-se a partir de 1950. 
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A pesquisa  encontra-se em fase  inicial,  por  isso  apontaremos algumas  reflexões  e

conclusões  parciais.  Inicialmente,  percebemos  que  a  implantação  de  um  patronato  de

jurisdição federal em Uberlândia, o Patronato Rio das Pedras estava circunscrito a um projeto

nacional  de  amparo  as  crianças  no  Brasil,  num  contexto  nacional  em  que  prevalecia  a

concepção assistencialista em relação ao menor carente e/ou delinqüente.

Assim,  a  “recuperação social”  daqueles  sujeitos  estava associada  à  necessidade  de

moralizá-los e discipliná-los por meio do trabalho, além de higienizar o espaço social urbano

brasileiro e profissionalizar aquele menor a fim de “formatar” o homem de bem tão almejado

pela sociedade da época;  objetivos  que deveriam também ser  consolidados por  meio dos

patronatos.

No município de Uberlândia prevalecia o Patronato de Menores Buritis, porém era

considerado insuficiente para atender a demanda, apesar disso, a sociedade local foi resistente

e até  mesmo hostil  com a instalação do Patronato Rio das Pedras.  Os uberlandenses não

aceitavam o fato da instituição abrigar menores de outras regiões, pois eles  defendiam que

aqueles ocupariam cargos no comércio e indústria da cidade que poderiam ser destinados aos

menores carentes e/ou delinqüentes locais.

Assim,  a  instalação  e  funcionamento  do  Patronato  Rio  das  Pedras  parece  não  ter

correspondido aos anseios da elite local na tentativa de ajudar a solucionar a questão dos

“desvalidos  da  sorte”.  O  descontentamento  justificava-se  por  dois  motivos,  a  saber:  o

financeiro, uma vez que a instituição acarretava ônus ao município e mais ainda com menores

que geralmente não eram naturalizados uberlandenses e que ainda concorriam com a demanda

de empregabilidade local.
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