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Con un horizonte abierto 

Que siempre esta más allá 

Y esa fuerza pa buscarlo 

Con tesón y voluntad 

Cuando parece más cerca 

Es cuando se aleja más 

Yo tengo tantos hermanos 

Que no los puedo contar 

Y una hermana mui hermosa 

Que se llama libertad 

 

(Los Hermanos. (Atahualpa 

Yupanqui).1 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Quando escolhemos a epígrafe para um texto, seja para capítulos ou para toda a obra que os 

contém, temos a intenção de passar para o leitor palavras, não importa de qual gênero 

literário, que de alguma maneira, para nós que estamos a escrever, mantêm uma relação 

estreita com o que está ou será escrito a seguir. Tal relação pode ser tão somente afetiva, o 

que para quem escreve não diminui a certeza – ou a intuição - de que ali estão palavras-

síntese.  Mas pode ocorrer também que a relação estreita se dá porque entendemos ver nas 

palavras da epígrafe uma espécie de condensação de um tempo histórico, de teorias, de 

                                            
1 Atahualpa Yupanqui. Poeta e compositor argentino. A América Latina, particularmente no Cone Sul, dos 
anos sessenta aos oitenta, experimentava mais uma vez o fel das ditaduras militares a serviço do grande 
capital, então no contexto internacional da Guerra Fria. Diversos movimentos artísticos no sul e centro do 
continente expressavam a resistência e a utopia. Nesse período, particularmente nos anos sessenta e setenta, a 
latinidade afirmada por esses movimentos era em si mesma a expressão de ambas.  
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visões de mundo que abraçamos e a quais entregamos parte de nossas vidas. Porque, então, 

tais visões de mundo e o entregar-se é que dão sentido às vidas, ao viver. 

As palavras do excerto poético de que me aproprio falam dos valores de igualdade, de 

fraternidade e de liberdade presentes numa história e em visões de mundo de um tempo 

feito passado recente na América, do centro ao sul do continente, mas que seguem 

embalando e orientando muitos, nas mais diversas atividades do fazer humano, no tempo 

agora vivido. De alguma maneira, ainda nos permitem pensar futuros mais dignos para os 

povos, não obstante a disposição e a capacidade que indivíduos, sociedades e Estados têm 

para instalarem a barbárie. 

Essa poesia, feita canção por intérpretes e músicos latino-americanos nas décadas de 

setenta e oitenta do século passado, é de uma época na nossa América em que projetos 

coletivos e socialistas puderam ser experenciados, como resultado das urnas ou das armas. 

Tais projetos estavam sustentados e eram perseguidos seja por aqueles movidos pela força 

do intelecto que teoriza sobre o real e sobre esse real agem, seja por aqueles que eram 

movidos por um sentimento fraterno de solidariedade diante da opressão que submete 

muitos a uma existência de privações de toda ordem, sentimento esse emanado da relação 

que o indivíduo e a sociedade estabelecem entre si nas experiências societárias de um 

cotidiano que pode abarcar todos os povos, como se o cotidiano fosse planetário. Ou ainda 

por uns poucos que assim se moviam nas lutas sociais por verem na vida uma imensa 

aventura da qual não se sai vivo. Os três tipos de forças motivadoras podem estar presentes 

no mesmo indivíduo. A regência que dão às suas vidas aponta para o que acreditam ser a 

justiça social, para muitos historicamente determinada e sob a responsabilidade de uma 

classe social destinada a ser dirigente do processo de transformação revolucionária. Mas 

também a regência se dá pela generosidade em relação aos seres humanos e ao mundo que 

nos circunda e no qual somos. Generosidade que não esteve ausente mesmo quando mãos 

pegaram em armas que seriam usadas contra a tirania, com o objetivo de realizar a história 

desejada e pensada, na qual finalmente a vida dos indivíduos estaria livre da opressão de 

classe e do capital. Ela teria, então, sentido de ser vivida. 

O declínio no espaço público, em grande medida pela violenta repressão das forças armadas 

aos grupos organizados da então esquerda, mas também pela derrota no plano ideológico, 
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das aspirações sociais de cunho socialistas marcadas pelo sentido de coletivo e justiça 

social se dá num contexto de um mundo unipolar, no qual a vontade do império norte-

americano avança sobre todos os continentes. No final da década de oitenta e ao longo dos 

noventa, o continente latino-americano será invadido pelas idéias, práticas, instituições, 

visões mundo e valores do modelo neoliberal de organização da sociedade2. Tempos 

sombrios para as classes trabalhadoras do continente, durante os quais o empobrecimento, a 

miséria e tudo o que os acompanha recrudescem como resultado de políticas de Estado. No 

novo contexto - social, político, econômico e cultural -, direitos sociais conquistados em 

séculos serão derrocados como entraves ao desenvolvimento. A usurpação de direitos dos 

setores populares é, então, chamada de flexibilização pelo discurso dominante, para o qual 

contribuem intelectuais das diversas ciências. A questão do adolescente a quem se atribui 

ato infracional, como veremos, será profundamente condicionada por esses tempos 

sombrios. 

Para o cientista social, o objeto da presente investigação é mais um dentre tantos possíveis 

na infinidade das relações sociais sobre as quais podem se ocupar as ciências humanas. 

Diante dele, o distanciamento necessário para interrogá-lo, na tentativa de apreender e 

compreender um ou mais aspectos do seu real, não se configura como alheamento. Como 

cidadão, desejo que tal objeto se perca para sempre num tempo impreciso, num passado 

que já não mais existisse. Como sociólogo, procuro contribuir para realizar tal desejo, e o 

faço procurando conhecer o que ele, objeto, é. Dessa forma, o objeto de pesquisa não me 

traz prazer algum, ainda que esse desejo de contribuição sociológica venha a se realizar, 

pois tal desejo só existe, e só tem sentido, a partir da existência concreta do objeto 

indesejado.3 Sua escolha não é o resultado de uma paixão estimuladora, nem de uma 

aspiração literária no gênero de discurso acadêmico. É uma escolha política diante do que 

causa indignação. É como se tivesse de fazê-lo, enquanto desejo, e colocando o que tem 

                                            
2 Para a análise do neoliberalismo na América Latina servi-me basicamente de Anderson (1996), onde se pode 
encontrar também uma síntese das idéias de Friedrich Hayek na sua obra O Caminho da servidão, de 1944, e 
as de seus companheiros da Sociedade de Mont Pèlerin; e para a análise das suas conseqüências na educação 
pública busquei em Pablo Gentili (1996), o apoio teórico.  
3 O Dicionário Michaelis-UOL assim define o verbete indesejável: adj. m. e f. Não desejável. S.m. Diz-se do 
estrangeiro expulso de um país onde residia, ou estava de passagem, por incompatibilidades políticas. Aos 
adolescentes que fazem parte do contexto social dessa narrativa acadêmica pode-se atribuir ambos 
significados. Como adjetivos, expressamos como os vemos; como substantivos, os expulsamos do espaço 
público. 
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que ser feito para realizá-lo, que os condicionantes e as determinações sociais da realidade 

que o fazem ser o que é não existissem jamais. Assim é desde o inicio, há décadas, o meu 

desejo na relação com a questão social agora objeto da pesquisa: o de que ela não exista. 

Freqüentemente ocorre nas pesquisas em ciências humanas, e particularmente nas ciências 

sociais, que entre o pesquisador e seu objeto se dê uma relação pessoal, no sentido do 

envolvimento daquele que pesquisa, como sujeito político e ideológico, com o que é 

pesquisado. Essa possível vinculação não é e não pode ser prejudicial à necessária 

objetividade na relação entre pesquisador e objeto pesquisado, nem pode servir de 

argumento para críticas que desejam apresentar essa vinculação, em si mesma, como uma 

impossibilidade teórica e metodológica para se estabelecer uma relação objetiva entre os 

dois pólos da produção do conhecimento: 

A maneira de conduzir uma pesquisa e chegar aos 

resultados úteis para a ciência e para a sociedade não está 

desvinculada dos valores, dos preconceitos e das 

concepções filosóficas das pessoas direta ou indiretamente 

envolvidas no processo de realizar a pesquisa. Esses 

valores, esses preconceitos e essas concepções vão marcar, 

nitidamente, a escolha do assunto, o quadro de referência 

teórico das hipóteses e a utilização dos resultados da 

pesquisa, mas somente quando o pesquisador consegue 

evitar que eles se sobreponham aos critérios rigorosos de 

veracidade e objetividade na observação e na interpretação 

dos fatos, a verdadeira pesquisa científica estará sendo 

realizada com êxito. (ABRAMO, 1979, p. 28). 

Meus primeiros contatos com a questão do adolescente e da criança infratores se deram 

muito antes da formulação dos seus direitos como são objetivados atualmente, nos quais 

encontramos definido nas leis4 o reconhecimento social e político de que são sujeitos de 

direitos em condição especial de desenvolvimento, e que, portanto, devem estar em 

situação de proteção integral. Tiveram inicio concreto ao compartilhar trajetórias de 
                                            
4 Refiro-me ao ordenamento jurídico presente na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispões 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, regulando como lei específica o que a Constituição 
Federal de 1988 determina, orientada pelo princípio da prioridade absoluta, em relação a esses segmentos 
etários da sociedade. 
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parceiros na adolescência e na juventude que foram apanhados pela rede do sistema 

prisional de controle social, ou que foram mortos na lógica da criminalização e da 

criminalidade. Para mim, nessa época, a internação, como privação de liberdade, de 

crianças e adolescentes empobrecidos apresentava-se como a mais completa tradução das 

relações de poder presentes numa sociedade organizada e que se reproduz como tal na 

desigualdade social5 não só entre as classes, o que é próprio do capitalismo, mas também 

entre os homens, o que faz com que alguns sejam inferiores, estando fora do conjunto de 

seres aos quais se dirigem os direitos conquistados e afirmados em tantas lutas. Mais tarde, 

quando iniciava os passos na luta política e intelectual pela defesa e promoção dos Direitos 

Humanos, a dominação presente nessa sociedade passou a ser entendida como uma 

violação degradante dos princípios que dão sentido ao que chamamos Direitos Humanos. 

Ainda vigorava o Código do Menor da ditadura militar, que se afirmava na Doutrina de 

Situação Irregular de crianças e jovens empobrecidos, ou delinqüentes, ou socialmente 

desvalidos, o que permitia ao Estado apoderar-se de seus corpos através das instituições de 

controle social da ordem conservadora, porque se encontravam na situação social definida 

na lei como irregular.  

Como professor na rede estadual de ensino durante duas décadas convivi com muitos 

alunos que tinham essa realidade, a da atribuição e ou cometimento de atos infracionais e o 

conseqüente percurso nas instituições jurídicas e policiais, como parte de seus cotidianos. 

Nesse convívio procurei dirigir minhas ações com a finalidade de realizar o que julgava 

serem as minhas responsabilidades sobre eles, fosse como cidadão, isto é, como membro da 

sociedade civil e do Estado, fosse como adulto e professor diante de seres na idade que 

exige cuidados e atos educativos para seus desenvolvimentos. O cidadão e o adulto, então, 
                                            
5 A expressão conceitual desigualdade social não é aqui confundida, no sentido de se limitar à, com 
distribuição de renda desigual, pois esta é apenas uma das manifestações sociais da desigualdade. Ainda que 
considerando as relações econômicas do modo de produção, que organiza e é organizado pela sociedade 
inclusiva, como determinantes do pertencimento dos indivíduos às classes sociais e de suas condições 
concretas de existências, continuam a ser apenas uma das dimensões da vida social. A desigualdade social se 
manifesta como desigual na apropriação do saber; na fruição dos bens culturais herdados e na produção 
cultural; na potencialidade do ir e vir; na participação no poder político; na distribuição da repressão de 
Estado e na possibilidade de ser morto; nas condições de educabilidade para viver os princípios, valores e 
atitudes que a Nação definiu como dignos para si, como explicitados nos documentos nacionais e 
internacionais adotados pela sociedade e pelo Estado; na efetivação dos objetivos e das diretrizes para a 
educação escolar; no êxito na trajetória dessa educação escolar; na qualidade ou insalubridade do meio 
ambiente, na possibilidade de sonhos e projetos para futuros mais ou menos distantes; na efetivação de 
direitos, enfim. Sempre que me referir à desigualdade social, assim quero ser entendido. Se necessário for, 
farei observações adicionais.  
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realizavam-se como professor de escola pública. Empoderado por um principio de 

autoridade socialmente construída e conferida ao professor público, confrontava-me nas 

relações de poder com agentes dos órgãos de repressão ao menos para garantir aos meninos 

e meninas, alunos das escolas em que ministrava aulas, o olhar do público, que as 

instituições repressivas tendem a impedir que lhes penetre como necessidade para o arbítrio 

que lhes é próprio; depois, no agir politicamente a que chamamos militância, pude 

participar de uma experiência que tinha como objetivo a implementação de um projeto 

educativo específico para a situação de internação provisória, em unidades da Fundação 

Estadual para o Bem-Estar do Menor - Febem, do Estado de São Paulo. Vieram, então, 

seminários, palestras, formação de professores, congressos, assessorias, artigos. Agora, 

faço dele objeto de estudo numa das instituições que fomos capazes de erguer que mais 

prezo: a Universidade pública.  

Assim, na abrangência do tema dos Direitos Humanos, minhas inquietações foram se 

dirigindo para as políticas de atendimento à criança e ao adolescente autor de ato 

infracional, particularmente para aquelas que se realizam no contexto de internação em 

instituições fechadas, como medida de punição a um ato infracional6 que teria sido 

cometido. 

O título do estudo é intencionalmente indefinido temporal e territorialmente, embora tenha 

como foco central a Febem de São Paulo, no período recente de existência dessa instituição 

de controle social sob os marcos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa 

indefinição se apóia na tese de recorrências no tempo histórico longo, no atendimento ao 

adolescente (ou menor, como já foi a classificação oficial) autor de ato infracional, seja na 

definição do que gera a atitude infracional, ou o infrator, para muitos,  seja nas medidas a 

serem tomadas pela sociedade em relação aos que tiveram ou se atribui conduta infratora.   

A formação social brasileira, com seus mecanismos de produção e reprodução da 

desigualdade social, tem uma de suas raízes, e dialeticamente um de seus frutos, fincada na 

                                            
6  Crimes ou delitos são condutas humanas definidas em leis criminais.  No Brasil, quando essas condutas que 
infringem a lei criminal são praticadas por crianças e adolescentes são chamadas de atos infracionais.Assim, 
no Art. 103, Título III, o Estatuto da Criança e do Adolescente define, de forma lacônica: Considera-se ato 
infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Do Art. 104 ao Art. 111 encontramos 
afirmados como devem se dar os procedimentos jurídicos no tratamento ao ato infracional e os direitos do 
adolescente durante todo o processo. 
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realidade, na questão social, sobre a qual o estudo se debruça. Questão social que se repete 

insistentemente na história numa ambigüidade que nos desafia quando nos propomos 

conhecê-la. Tem passado incólume pela nossa instável história política, sendo 

contemporânea de distintas formas e regimes de governo. Uma recorrência que teima em 

não se calar e que vai tomando proporções que ameaçam e aviltam a própria noção de ser 

criança ou adolescente quando estes fazem parte das camadas empobrecidas na sociedade.  

As políticas de atendimento à criança e ao adolescente em conflito com a lei, 

independentemente das doutrinas que orientam as legislações específicas e as visões de 

mundo da sociedade sobre esses seres, apresentam algumas variáveis que estão sempre 

presentes: a definição de uma idade mínima para que a criança ou o adolescente seja 

considerado imputável, segundo seu discernimento; a exigência de que a internação, 

quando ocorrer, deve se dar em estabelecimento distinto daqueles destinados aos adultos; 

esse estabelecimento deve ser uma instituição educativa; a criança e o adolescente devem 

receber uma instrução que permita que sejam integrados à sociedade; a discussão sobre 

possíveis causas sociais ou patológicas para o cometimento do ato infracional, com o 

predomínio da visão que oscila entre os dois pólos, mas que dá ênfase na responsabilização 

daqueles que cometeram o ato infracional.  

O método sociológico da pesquisa a situa no campo de relações mantidas entre o indivíduo 

e o todo social, entendido esse último como aquele circunscrito ao campo institucional no 

qual se dão as relações sociais específicas, mas também como a totalidade da formação 

social. Relações que compreendem processos de sujeição do indíviduo, como Foucault 

analisa, particularmente nos seus estudos sobre as prisões, mas também processos de 

resistências, de afirmação do indíviduo em outras subjetividades. O conceito de hegemonia, 

como formulado por Gramsci, é o terreno sobre o qual transita a reflexão sobre as relações 

mantidas entre o indivíduo e o todo social no campo de lutas específicas do universo 

pesquisado. Sobre o todo social e o indivíduo, Bourdieu sustenta que não há oposição entre 

eles como se fossem entes com existências independentes e antagônicas, mas uma relação 

de complexa interdependência, de condicionantes e de determinações, e é esta relação o 

objeto da sociologia: “Ele (o todo social) está presente em cada um de nós, sob a forma do 

habitus, que se implanta e se impõe a cada um de nós através da educação, da linguagem 

[...] Tudo o que somos é produto da incorporação da totalidade” (BOURDIEU, 2002, p. 
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33). O conceito de habitus define processos de socialização nos quais os homens vão-se 

formando pela interiorização de condicionamentos originados numa situação específica de 

existência, e para essa situação se reproduzir. Os homens, aqui, são agentes sociais no 

sentido de agirem e serem agidos. Como “sistemas de disposição duradouros e 

transponíveis”, o habitus funciona como gerador e organizador de práticas e de 

representações sem ser “o produto da ação organizadora de um maestro”. E como todo 

processo de socialização – e nele, os processos educativos – realiza-se nas relações entre 

indivíduos e entre estes e o todo social, é dessas relações que a Sociologia deve fazer seu 

objeto, mas evitando visões simplificadoras que vêem apenas uma relação de oposição 

entre os entes.  

a oposição entre a sociedade e o indivíduo – e sua tradução 

na antinomia do estruturalismo e do individualismo – é uma 

proposição prejudicial à sociologia, pois reativa 

constantemente oposições políticas e sociais. A ciência 

social não tem que escolher entre esses dois pólos, porque a 

realidade social, o habitus tanto quanto a estrutura e sua 

intersecção como história residem nas relações. Estas 

constituem o verdadeiro foco da análise sociológica. 

(BOURDIEU,2002: 71). 

Eis aqui o desafio colocado ao sociólogo: decifrar relações que se dão entre os indivíduos e 

a totalidade social. Relações que não se definem apenas como determinações ou 

condicionantes, mas de forma mais complexa, como derivações recíprocas. O objeto da 

sociologia é, então, relação. A palavra “desafio” exprime com fidelidade as dificuldades 

para se compreender, decifrar as relações entre tais entes, de nelas intervir. Podem aparecer 

como fugidias, incertas, incompreensíveis, ambíguas, imprecisas ou arrebatadoras: 

Los poderes de los hombres corrientes están circunscritos 

por los mundos cotidianos en que viven, pero aún en esos 

círculos del trabajo, de la familia y de la vecindad muchas 

veces parecen arrastrados por fuerzas que no pueden ni 

comprender ni gobernar.  (MILLS, 1973, p. 7) 
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Como cientistas sociais às vezes nos deparamos com algumas questões sociais que nos 

perturbam permanentemente, desafiando-nos a compreendê-las, a intervir para provocar 

transformações com o saber produzido. E, ao nos propormos um projeto de produção de 

conhecimento, de início nem sempre sabemos como seguir adiante, como se nos faltasse 

uma referência para dar os primeiros passos que nos conduzam ao conhecimento. Mas, na 

incerteza que quer ser conhecimento, encontramos palavras de alguns autores que nos 

sustentam, que nos ajudam a transpor o terreno das incertezas titubeantes na direção das 

certezas provisórias dos processos de produção de conhecimentos. As palavras de Mills, 

que seguem, foram isso para a pesquisa: 

As perguntas mais importantes a fazer, em qualquer esfera 

da sociedade, são: que tipos de homens e mulheres tende a 

criar? Que estilos de vida inculca e reforça? 

Como unidade do processo histórico, o Estado-nação 

dinâmico é também a unidade dentro da qual a variedade 

dos homens é selecionada e formada, libertada e reprimida 

– é a unidade de formação do homem. É uma das razões 

pelas quais as lutas entre nações e blocos de nações são 

também lutas sobre os tipos humanos que acabarão 

predominando. (MILLS apud FERNANDES, 1985, p. 20) 

As duas perguntas fundamentais formuladas por Mills têm em si questões de ordem 

metodológica e política. A primeira diz respeito à relação entre individuo e sociedade. Esta 

‘tende’ a criar tipos de indivíduos na medida em que inculca e reforça determinados estilos 

de vida. E para alcançar isso faz uso de instituições diversas. A questão de ordem política 

presente nas perguntas não está explicita, mas devemos ler nelas uma interrogação sobre a 

natureza de compromissos públicos sobre o que é inculcado e reforçado, enfim, com o tipo 

de ser humano que tendemos a criar. Algumas poucas frases formam uma síntese de um 

olhar sobre a relação indivíduo e sociedade, e mais, sobre cada um desses entes tomados 

em si. Como que situado sobre eles, mas neles, a sociedade política, ou seja, o Estado7 e 

                                            
7 A expressão unidade de formação do homem usada por Mills para se referir ao Estado pode ser colocada no 
centro das questões históricas que envolvem a conquista e a efetivação dos Direitos Humanos. Do mesmo 
Estado contra o qual se originou nas lutas sociais, tais direitos dependem sua defesa e efetivação. E mais, o 
Estado organiza a formação dos homens para e com os Direitos Humanos. Vividos nos indivíduos, esses 
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suas funções de poder. Está presente também, espalhada por entre as frases e palavras, 

embora de maneira implícita, quase fugidia, uma posição do autor sobre a possibilidade da 

formação de um outro homem que não aquele que o olhar sociológico então via. Tarefa 

histórica do Estado, como “unidade de formação do homem”. 

Dialogando aqui com Bourdieu, quais habitus são desenvolvidos e inculcados, ‘que tipos 

de homens e mulheres tende a criar, que estilos de vida inculca e reforça’ na situação social 

em que crianças e adolescentes empobrecidos estão vivendo suas vidas?  

O que até agora afirmei sobre a relação que se estabelece entre o sociólogo e seu objeto na 

produção do conhecimento tem uma dimensão pública, no sentido de comprometimento 

com o que diz respeito a todos, porque “como profissional inserido num campo científico, 

posso prever, [...] o conhecimento do mundo social permite ver coisas que os outros não 

vêem [...] Podemos ver as coisas e suas conseqüências ocultas”. (BOURDIEU, 2002, p. 

22). Se assim é, não se estará jamais numa situação de neutralidade diante do que se vê. 

Falamos a partir de um lugar social determinado que comporta determinadas visões de 

mundo, e que nele interferem. A relação do sociólogo-pesquisador com o seu objeto de 

estudo o coloca, então, numa relação moral com o mundo social, relação que é 

profundamente marcada pela visão de mundo que ele expressa: 

                                                                                                                                     

direitos são constitutivos das relações de poder, ao mesmo tempo em que definem em qual contexto legal e 
político tais relações de poder se dão e como devem se dar. Entre um cidadão e um policial há relação de 
poder quando, num encontro específico entre os dois, a ação violenta não é necessária, mas apenas o 
reconhecimento mútuo entre autoridades: a do agente do Estado e a do cidadão.  Quando o encontro se dá 
durante atos de crimes armados, por exemplo, a violência mútua ocupa o espaço e o domínio da ação. O poder 
se retrai, ou é retraído, e com ele parte dos direitos; os direitos se restringem na contradição da necessidade de 
se negar o direito à vida a alguém, o que equivale à impossibilidade de todos os direitos, em nome dos 
direitos, do direito básico à vida, do conjunto de cidadãos. O Estado, organizador do poder e dos direitos, 
sendo eles em si, não pode ser apreendido por uma teoria que vê nele apenas a dominação de uma classe ou 
frações de classe, a burguesia, sobre outras classes e frações, as classes trabalhadoras, ou o proletariado. Esse 
seria, então, um Estado fadado a desaparecer quando as classes dominadas conquistarem, enfim, o poder de 
Estado. O Estado das classes trabalhadoras, ou Estado proletário, começa a extinguir-se assim que é erguido, 
pois se instala a sociedade sem antagonismos de classes, ou seja, sem necessidade de dominação. Essa 
compreensão do Lênin de O Estado e a Revolução ainda está presente entre nós, na Universidade e em 
partidos e sindicatos. O Estado, organizador do poder e dos direitos, sendo eles em si, organiza o poder e os 
direitos como resultados de embates de forças sociais. Compreender o Estado como condensação de forças, 
conforme Poulantzas (1975, 1980 e 1985), mas indo além das forças da burguesia na composição da 
condensação, pois as classes trabalhadoras, os movimentos sociais diversos, e hoje as ONGs, são forças que 
atuam na condensação para que ela seja o que é, um resultado sempre provisório do embate entre as forças, 
nos  permite compreender a relação de derivação recíproca e de confrontação entre Direitos Humanos e 
Poder. Fazendo uso de um conceito de Lassalle (1980), agem na formação da condensação como fatores reais 
de poder. 
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A formulação de qualquer problema exige que 

mencionemos os valores envolvidos e a ameaça a estes 

valores. Pois é a ameaça aos valores preciosos – como os de 

liberdade e razão – que constitui a necessária substância 

moral de todos os problemas significativos de pesquisa 

social, e também de todas as questões públicas e 

preocupações privadas. (MILLS, 1985, p. 172). 

Pode-se ver nas assertivas de Mills nesse excerto uma tomada de posição metodológica 

para a pesquisa social definida e delimitada por posições políticas do pesquisador. Os 

valores a que se refere são da esfera da política, do que é público, do que diz respeito a 

todos. Tal tomada de posição metodológica implica uma determinada relação entre objeto e 

agente do conhecimento, e essa relação influencia a escolha do tema, dentre tantos 

possíveis, para o qual se voltará o estudo, bem como a formulação do problema a ser 

investigado. No entanto, o que Mills sustenta pressupõe que o pesquisador tenha total e 

absoluta responsabilidade sobre a escolha do tema ou assunto e sobre a formulação do 

problema, o que raramente acontece, uma vez que tanto a escolha quanto a formulação se 

dá numa conjugação de fatores que não estão sob controle do pesquisador (ABRAMO, 

1979). A pesquisa social realmente significativa, para Mills, é a que se dá, então, no campo 

do que é público, isto é, do que diz respeito a todos, na medida em que os valores citados e 

as ameaças que sofrem só fazem sentido na vida coletiva, mesmo, e particularmente para as 

ameaças, quando essa vida coletiva se dá numa sociedade marcada pela divisão em classes 

sociais e por conflitos mais ou menos latentes de diversas ordens. Ainda que possa parecer 

restritiva do campo de ação das ciências sociais para a produção de conhecimentos próprios 

de seu campo científico, a tomada de posição de Mills aponta para as relações sociais de 

forças que se dão na estruturação da sociedade como o objeto de preocupação para o 

pesquisador. Dessa forma, as proposições de Mills foram e são componentes, motivações e 

referências para a escolha do tema da pesquisa e para a definição de seus elementos e fases 

constitutivos, o que inclui, portanto, a formulação do problema. É preciso ter claro que 

“nem sempre é possível distinguir com nitidez os fatores de ordem pessoal, ou coletiva, 

presentes no ato de escolha de um assunto de pesquisa, dado o caráter interativo do 

relacionamento dessas duas ordens de condicionamento”. (ABRAMO, 1979, p.60). 
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No tema, ou assunto, dos direitos humanos, o estudo ora registrado situa o atendimento ao 

adolescente autor de ato infracional em situação de privação de liberdade na instituição 

Febem/SP. Dessa forma, a pesquisa e a reflexão desenvolveram-se na relação entre dois 

termos: educação e internação. O estudo, então, pautou-se pela tentativa de explicitar 

nexos entre os fatos que puderam ser observados e que estariam presentes na relação entre 

os termos que expressam situações e ações sociais específicas e históricas.  

O que Mills sustenta na citação acima é particularmente fundamental quando a pesquisa 

social, as questões públicas e preocupações privadas têm ações educacionais como 

problema, não importa em quais contextos elas se dêem e quem delas participa. Por se dar 

em instituições de repressão, e para sobre ela pensarmos e agirmos, a questão educacional 

na medida socioeducativa8 de internação, imposta a adolescentes infratores, não permite 

que nos afastemos dos valores citados e de outros que regem ou deveriam reger uma 

sociedade democrática. Se afastamos da questão esses valores, nos aproximamos de 

tiranias. 

Pesquisas acadêmicas e de organismos governamentais e não-governamentais, de órgãos 

internacionais e as diversas mídias diárias ou periódicas abrem para o espaço público os 

portões da instituição Febem/SP, e por eles passam notícias de denúncias e imagens de 

torturas, de maus-tratos, de espancamentos, de rebeliões e fugas, de assassinatos; de ações 

públicas e privadas; passam análises e estatísticas sobre tudo isso... Assim têm sido as 

narrativas sobre a Febem/SP desde a sua implementação, atravessando ditaduras e 

processos de democratização política, não obstante se colocar como uma instituição voltada 

para a educação dos que nela são internados pela ação do aparelho de Justiça. 

Por que a internação nas unidades da Febem de adolescentes a quem se atribui ato 

infracional - ainda que há quinze anos esta internação se dê sob a ordenação jurídica 

orientada pelo paradigma da Doutrina de Proteção Integral, presente no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e, não 

obstante diversas iniciativas públicas e privadas de caráter educativo presentes no cotidiano 

                                            
8 Ao nomearem como medida socioeducativa as punições impostas aos adolescentes infratores, a sociedade 
organizada e os legisladores apontavam para o que esperavam como natureza da ação do aparelho punitivo 
sobre os que cometeram ato infracional. Mais adiante, no capítulo que trata dos direitos das crianças e da lei, 
essa questão está mais desenvolvida. 
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das unidades - não é capaz de se efetivar como conjunto de ações educativas orientadas 

para e pelos valores, conhecimentos e experiências sociais que a sociedade definiu como 

fundamentais para a educação de suas novas gerações, conforme as legislações nacionais e 

internacionais, e que deveriam realizar a integração social dos internos, uma das 

finalidades da instituição Febem? Por que, então, ainda não superamos o dilema histórico 

de educar e punir os adolescentes infratores com a privação de liberdade sem os processos 

educativos próprios da penalização das prisões? 

 Se há internação há privação compulsória de liberdade que se dá como contenção. Quando 

esta se realiza como resposta social e legal da sociedade e do Estado a uma conduta 

considerada crime ou ato infracional, é prisão (SEDA,1998). Essa é a razão para que 

processos educativos hegemônicos9 na situação de internação, nas unidades da Febem/SP, 

sejam pautados pela contenção e por todas as ações de força desencadeadas para efetivá-la. 

Na luta cultural interna nas Unidades e na instituição sobre o ‘educar para a integração 

social’, essas ações de força necessárias para a contenção e aquelas que ela define nas 

relações sociais e de poder no cotidiano da internação, constituem-se em processos 

educativos desenvolvidos com e sobre os adolescentes autores de ato infracional 

internados, de maneira dominante sobre as outras iniciativas educacionais. Tais processos 

não se dão de forma isolada como se a instituição estivesse apartada dos processos sociais 

estruturados e estruturantes que a fazem ser o que é. Os processos hegemônicos que ali se 

dão fazem parte de um conjunto mais amplo de relações sociais que se dão nas condições 

concretas de existência, e que se constituem também como processos educativos 

vivenciados pelas crianças e pelos adolescentes empobrecidos, os preferencialmente 

apanhados pelos sistemas de justiça e de polícia.  

O tema verdadeiro da história das instituições não é, eu 

argumentaria, o que acontece dentro das paredes, mas a 

relação histórica entre o dentro e o fora. Por si só, estas 

                                            
9 A etimologia da palavra hegemonia nos esclarece que ela “deriva do grego eghestai, que significa 
‘conduzir’, ‘ser guia’, ‘ser líder’; ou também do verbo eghemoneuo, que significa ‘ser guia’, ‘preceder’, 
‘conduzir’, e do qual deriva ‘estar à frente’, ‘comandar’, ‘ser o senhor’. Por eghemonia, o antigo grego 
entendia a direção suprema do exército. Trata-se, portanto, de um termo militar. Hegemônico era o chefe 
militar, o guia e também comandante do exército” ( GRUPPI, 1980:1). Com Gramsci o conceito liga-se à 
idéia de direção cultural, entendida essa como o modo de pensar, o modo de conhecer, as orientações 
ideológicas e as práticas decorrentes. Na primeira concepção predomina a obediência, nessa última, o 
consentimento. Mas ambos estão presentes nas duas concepções. E assim ela é entendida aqui. 
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entidades – prisões, casas de trabalho, asilos e 

reformatórios - são somente de interesse arqueológico. Elas 

somente se tornam objetos históricos significantes quando 

nos mostram, no rigor de seus rituais de poder, os limites 

que governam o exercício do poder na sociedade como um 

todo (IGNATIEFF, 1987, p. 187). 

Para confirmar ou não o que a pesquisa de início se coloca, a estratégia metodológica 

adotada se baseou, quase que integralmente, no que Abramo (1979) chamou de 

testemunhos escritos do processo que se quer investigar. Inúmeros foram os testemunhos 

utilizados como fontes de dados e de análises. Basicamente se constituem em quatro 

gêneros de discursos: reportagens jornalísticas na mídia impressa e na rede virtual; 

pesquisas e publicações acadêmicas, de organismos governamentais e não-governamentais, 

de organismos internacionais e da própria mídia; documentos oficiais que legislam (Leis, 

regimentos, normas, resoluções, decretos, convenções, etc.); relatórios diários escritos pelos 

que vivenciavam o cotidiano de uma Unidade de Internação num dos Complexos da Febem 

na capital.  Sem se configurar como um estudo de caso, os dados sobre a Unidade estudada, 

ou melhor, as narrativas que dela emergem nos documentos próprios compõem-se com os 

outros testemunhos escritos usados para os objetivos teóricos da pesquisa. 

Segundo Mills, “todo cientista social deve ser seu próprio metodologista e seu próprio 

teórico” (MILLS apud FERNANDES, 1985, p. 31). Isto pode significar que o percurso 

metodológico pode ser mais bem explicitado teoricamente ao final da própria pesquisa, o 

que não significa que desde o momento em que tema, problemas e hipóteses foram 

definidos segundo a orientação da metodologia sociológica, o recorte seletivo para a 

estratégia metodológica não estivesse igualmente definido, como exigência para o 

planejamento da pesquisa, na suas dimensões teórica e prática.  

Inicialmente a pesquisa se ateria ao estudo de possíveis programas educacionais da 

Febem/SP. No entanto, o tempo institucional para o término do estudo se aproximava do 

final e ainda era preciso superar as inúmeras dificuldades para ter acesso às informações 

nas áreas da Fundação responsáveis pelos processos educacionais (programas, recursos 

humanos disponibilizados, estruturas físicas, dinâmicas, etc.) desenvolvidos nas Unidades, 

que seriam então objeto de estudo da pesquisa. A intenção metodológica previa visitas à 
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Unidades com a finalidade de levantar dados empíricos e por observações. As constantes 

rebeliões e fugas que a instituição enfrentara nos últimos três anos; as mudanças na sua 

presidência e na subordinação a Secretarias de Estado; os primeiros ataques do PCC no 

Estado de São Paulo10 pareceram-me que eram as razões que tornavam o acesso às 

informações diretamente na instituição um processo de idas e vindas que sempre voltava ao 

ponto de partida. Inúmeras foram as visitas para tentar acertar como e quando se daria tal 

acesso. Não obstante a disponibilidade demonstrada pelos profissionais da Fundação 

contatados, inclusive da Assessoria de Imprensa, o processo não avançava.  

Em agosto de 2006 chegou-me às mãos um volume com cerca de duas mil páginas escritas 

em diversos contextos internos a uma Unidade. Compunham-se de: comunicação interna 

escrita à mão em um pedaço de papel que estava disponível ou em impressos oficiais; 

relatórios diários de troca de plantão das equipes de trabalho; boletins de ocorrências feitos 

por instituições policiais; laudos técnicos de diversas ordens; petições e ordens judiciais. 

Cobrem um tempo de quase um ano da Unidade, entre meados do segundo semestre de 

2005 e final do primeiro semestre de 2006. Foram-me entregues por uma pessoa que 

ocupara o cargo de direção numa das Unidades de Internação que fazem parte de um dos 

Complexos da Capital. Por razões de segurança e por exigência ética e legal para a 

pesquisa, não foram identificados o Complexo, a Unidade e o nome da pessoa, bem como 

aqueles que aparecem nos documentos. Mas é preciso destacar que se trata de documentos 

de uma instituição pública, portanto, públicos. Esse material, inesperado, exigiu uma 

revisão nas estratégias metodológicas, mas sem que essa revisão viesse a ter implicações na 

formulação do problema e das hipóteses anteriormente colocados, ou ainda nos dois termos 

fundamentais da pesquisa: educação e internação.  

O trabalho metodológico seguinte foi, então, verificar possibilidades ou impossibilidades 

de articulações entre os dados coletados, seja como condicionantes seja como 

determinantes. Enfim, buscar relações, pois a 

                                            
10 A partir de maio de 2006 uma série de atentados é cometida em diversas regiões do Estado, concentrando-
se na Capital. Foram organizados de dentro dos presídios paulistas pelo Primeiro Comando da Capital –PCC, 
organização que dirige uma série de ações criminosas de toda ordem. Quase uma centena de mortos nos 
primeiros dias, entre policiais vítimas dos atentados e supostos envolvidos nos mesmos. Nos dias que se 
seguiram, as mortes de civis pela polícia eram contadas em centenas. 
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possibilidade de se fazer pesquisa científica em Sociologia 

reside no fato de que os acontecimentos humanos 

históricos, sociais, não se dão por acaso; ao contrário, estão 

sempre interligados por relações, embora tendenciais ou de 

probabilidade, e mesmo que tais relações não sejam 

explícitas, evidentes ou conscientes. A procura e a 

descoberta dessas relações tendenciais e prováveis, ou leis 

sociológicas, é a meta final da pesquisa sociológica. E 

descobrir leis sociológicas é, em última análise, explicar os 

fatos sociais, incluindo-se aí a história do desenvolvimento 

das sociedades humanas. (ABRAMO, 1979, p. 26) 

Sobre os resultados do estudo bem como sobre a atitude do pesquisador diante do objeto ao 

longo do desenvolvimento da pesquisa, cito uma afirmação de Bourdieu: 

As chances que se tem de contribuir para produzir a 

verdade parecem-me, efetivamente, depender de dois 

fatores principais, que estão ligados à posição ocupada: o 

interesse que se tem em saber e em fazer saber a verdade 

(ou, inversamente, em ocultá-la para si mesmo) e a 

capacidade que se tem de produzi-la (BOURDIEU, apud 

BONNEWITZ, 2003, P.32).  

Os que escrevemos temos algumas palavras ou frases, lidas em alguma página ou ouvidas 

num debate de idéias, que guardamos na memória como um tesouro escondido, das quais 

podemos fazer uso em algum momento de um ato de escrever. Registradas em meus 

arquivos que a tecnologia nos permite ter como obstáculo ao esquecimento, as palavras que 

seguem, sobre as quais infelizmente não há registro de autoria no arquivo, dialogam com a 

citação de Bourdieu e ajudam a explicitar a relação do pesquisador com o objeto de estudo 

da pesquisa e premissas presentes no próprio método sociológico que orienta a produção do 

conhecimento em tal relação: “Não discuto que a objetividade absoluta não existe. Mas há 

uma restrição: deve se tratar da verdade ou de uma tentativa de relatá-la. Você não deve 

fazer com que os fatos se encaixem na sua história. Deve sair em busca dos fatos e, a partir 

daí, definir a sua história”. 
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O capítulo I está dividido em duas partes. No item 1 são discutidas algumas questões 

fundamentais que envolvem o tema dos Direitos Humanos: a da natureza da sua 

fundamentação, se histórica ou natural;  se universais ou apenas um elemento cultural das 

sociedades ocidentais. Está presente ainda uma breve discussão sobre a possibilidade da 

formação do homem a partir dos Direitos Humanos. Estes se constituem no tema da 

pesquisa, mas também são matéria-prima básica na constituição de uma visão de mundo 

que orienta o olhar e a reflexão sobre o objeto de estudo. No item 2, é apresentado o que 

seria uma evolução nos direitos da criança e do adolescente e nas legislações que se 

referem ao atendimento a esses seres quando considerados em conflito com a lei.  As 

recorrências nesse atendimento, ao longo de mais de um século e meio e em contextos 

políticos diversos, são discutidas com a intenção de permitir uma análise mais abrangente 

de como se manifestam, ou não, nas políticas atuais para o adolescente autor de ato 

infracional. 

O capítulo II trata da Educação procurando defini-la a partir da sua etimologia (item 1) e 

como instituição para a reprodução social, apoiando-se em Durkheim e Bourdieu (item 2). 

Segue na análise com uma discussão sobre processos educativos que se dão nas relações 

sociais, ampliando o conceito de Educação para além da escolar. No item 3 são discutidos 

os documentos legais nacionais que estabelecem os princípios e as diretrizes da Educação 

nacional, bem como o que se espera dela. No subitem 3.1., o conceito de condições de 

educabilidade é a referência para uma análise sobre a relação entre o que está definido 

nacionalmente para a Educação e as condições concretas de existência de crianças e 

adolescentes num contexto de desigualdades sociais e de concentração de riquezas. No 

subitem 3.2., são apresentados e analisados documentos da Febem que tratam da Educação 

ou que orientariam ações educativas nas Unidades da instituição.  

Uma breve história da Febem, a sua estrutura administrativa e física e a sua organização 

legal são apresentadas no capítulo III, nos itens 1 a 4. Sob o título Um tempo que insiste em 

ser presente, no item 5, é feito um levantamento sobre a Febem nos últimos 20 anos. A 

intenção não é a de fazer uma análise histórica da Fundação, mas a de apontar a recorrência 

de uma cultura da violência que se manifesta de forma hegemônica nas relações sociais e 

institucionais próprias de uma instituição prisional, não obstante as mudanças ocorridas na 

política do país que, no mesmo período considerado sai de uma ditadura civil-militar para a 
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democracia como forma de organização do Estado e da sociedade, e as mudanças de 

paradigmas que orientam a legislação específica sobre as crianças e os adolescentes. Para 

tanto, foram utilizadas diversas fontes: pesquisas acadêmicas, relatórios de diversas ordens, 

reportagens nas mídias e bancos de dados em sites disponíveis na rede. Seguindo na mesma 

intenção e análise, o item subitem 5.1. discute a relação concreta da Febem com o sistema 

penitenciário, seja na utilização desse em momentos de rebeliões sucessivas, seja como 

destino de muitos de seus internos. 

O último capítulo concentra a análise sobre parte dos documentos internos de uma Unidade 

que compõe um dos Complexos da Febem. Apoiada em Bourdieu e Foucault, a análise dos 

conteúdos presentes nos testemunhos escritos que fazem a narrativa do cotidiano da 

Unidade mostra um permanente estado de violência, seja como ação seja como potência, 

que se manifesta como medo, como enfrentamentos, como espancamentos entre internos e 

entre estes e funcionários, como estratégias para definir relações de poder e afirmar 

posições nessas relações, como resistências ao ‘arbitrário do carcerário’. Nos testemunhos 

não é dada a fala aos internos, ao menos diretamente, assim predomina o discurso da 

Unidade. As manifestações do Judiciário e de outras instituições reforçam a narrativa. Os 

processos educativos hegemônicos que se dão ali são os da ordem do ‘carcerário’. 

 
Não podemos hesitar em afirmar, diante da realidade de privações sociais em que milhões 

de meninos e meninas brasileiros se fazem sujeitos, e sendo as instituições de atendimento 

ao adolescente infrator parte dessa realidade para muitos deles11, que qualquer estudo que 

se proponha a ter seu objeto em manifestações dessa realidade fica justificado pela 

emergência em encontrarmos soluções coletivas, definidas na política, para reverter um 

quadro dantesco num contexto político, econômico, demográfico e cultural de 

criminalização e vitimização desse segmento da população que habita as regiões 

geográficas e sociais inóspitas. É certo que houve avanços na efetivação dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, mas o sistema de proteção e de garantias desses direitos ainda 

tem diante de si a crueza da realidade que insiste em existir através dos tempos em nossa 

formação social. 

                                            
11 Em fevereiro de 2006, a Febem-SP atendia cerca de 24 mil adolescentes em medidas socioeducativas de 
privação de liberdade, semiliberdade e liberdade assistida, conforme o site da instituição: 
<http://www.febem.sp.gov.br/site/paginas.php?sess=1>. Acesso em: 7 fev. 2006. 
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Além dessa justificativa que aponta para uma premência social, as questões educacionais 

que envolvem as medidas socioeducativas de privação de liberdade, geralmente cumpridas 

em instituições que não se organizam para a ação educativa (BRASIL, 2002), ainda não 

recebeu da academia a necessária atenção. É uma questão social que ainda está se 

constituindo como objeto de pesquisa na área de educação. E, como na própria realização 

das medidas socioeducativas, também sobre elas como objeto de estudo há muito que fazer. 

Contrariamente ao esperado, gostaria que a pesquisa chegasse ao fim sem ser capaz de 

sustentar suas hipóteses formuladas. Na verdade, desejo e busco com o conhecimento 

acadêmico e a ação militante que não existam os fatos que dão configurações concretas à 

existência social na qual o objeto de estudo encontra sentido de ser como tal. Porque 

sabemos que 

O mar da história é agitado 

As ameaças e as guerras, 

havemos de atravessá-las 

rompê-las ao meio, 

cortando-as 

como uma quilha corta as ondas. 

                       (Mayakovsky, E 

então, o que quereis?) 
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CAPÍTULO I 

 

DILEMAS CONTEMPORÂNEOS DE UM TEMPO QUE NÃO SE VAI... 

 

1. Dos direitos humanos: história e natureza na formação do homem. 

O que se reconhece hoje como direitos humanos universais é resultado de um longo 

processo histórico que se inicia com a era moderna e se estende até nossos dias. Este longo 

processo histórico é marcado por revoluções em nome dos direitos do indivíduo: na 

Inglaterra do século XVII, com as Revoluções de 1640 e 1648, quando direitos individuais 

são afirmados contra o poder de Estado; amplia-se na liberdade como valor da Revolução 

Americana, com a Declaração de Independência de 1776; aprofunda-se incorporando a 

igualdade e a fraternidade na Revolução Francesa de 1789; deseja ser a realização de todos 

os direitos na Revolução Bolchevique de 1917. Os Direitos Humanos são históricos, numa 

História de longa duração, 

[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que 

sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas 

(BOBBIO, 1992, p.5). 

 

Compreender os direitos humanos como uma realização de lutas e conquistas sociais ao 

longo da História não significa, ou não deve significar, colocar-se em oposição aos 

jusnaturalistas12 que fundamentam tais direitos na natureza do homem, que, por ser 

homem, tem direitos inatos que nem o Estado nem o seu possuidor podem alienar ou 

subtrair. Para Locke, um dos maiores expoentes dessa corrente filosófica, no estado de 

                                            
12 Os sistemas de idéias chamados de ‘jusnaturalistas’ não são parte de um pensamento homogêneo do qual 
pudéssemos falar no singular. Não entraremos aqui na discussão sobre suas nuances nos seus principais 
autores. Interessa-nos aqui duas proposições básicas desses sistemas de idéias: a primeira é que além da 
existência do direito positivo existe um direito natural; a segunda é a de que o direito natural é anterior e 
superior ao direito positivo. Nesse sentido é que é possível falarmos no fundamento natural dos direitos 
humanos, ainda que estes venham sendo elaborados nas lutas históricas. Nenhuma Constituição pode se 
colocar acima deles, o que seria negar-lhes a natureza universal (BOBBIO, 1991) 
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natureza os homens são livres e iguais e fundam o estado civil para garantir a liberdade e a 

igualdade naturais. Na medida em que são eles os fundadores do poder político, isto é, do 

Estado, nenhuma força poderia opor-lhes uma opressão que lhes nega os atributos do 

estado de natureza. Ainda que históricos, os Direitos Humanos não podem ser o que são 

sem que tenham como referência uma natureza humana, ainda que esta não possa ter 

sentido como um dado independente da História dos homens. Essa natureza humana é 

referência construída nas lutas sociais, nas condições de vida em que elas se dão e nas 

transformações que elas provocam nessas condições (BOBBIO, 1992). É essa natureza 

humana, ao mesmo tempo histórica e natural, então, a referência para as lutas de conquistas 

e garantias de direitos. É dela que emerge a dignidade humana que os Direitos Humanos 

vêm realizando historicamente, é nessa natureza humana que a Declaração se apóia ao 

afirmar que “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. É ela 

também que nos permite pensarmos os Direitos Humanos, ou direitos fundamentais, como 

universais.13 

Por se realizarem como processo histórico e cultural num permanente devir nos embates 

sociais, exigem um direito fundamental anterior: o direito a ter direitos, na expressão de 

Hanna Arendt. É anterior no sentido de que sem ele o próprio processo histórico e cultural 

de construção de direitos não pode realizar-se, enrijecendo-se como obstáculo ao 

desenvolvimento das potencialidades humanas em suas práticas concretas, 

desenvolvimento que é igualmente um processo que não se esgota, portanto, também 

histórico e cultural. O direito a ter direitos tem seu sentido de ser na natureza dos homens, 

talvez afirmassem os jusnaturalistas. 

Peço aos leitores licença e paciência por seguir aqui com uma extensa citação própria. Não 

o faço por pretensão de capricho alguma, mas pela única razão de que, tendo que escrever 

hoje sobre isso escreveria o que escrevi em outra ocasião, não porque pudesse ter nas 

palavras uma verdade insofismável e sim porque é o que ainda sou capaz de entender e 

verbalizar sobre o que é exposto: 

                                            
13 Sobre a natureza universal dos Direitos Humanos há uma polêmica que envolve interesses e crenças 
distintos no cenário internacional. Sob argumentos do multiculturalismo planetário, Estados, religiosos, 
intelectuais, políticos e outros, defendem o relativismo dos Direitos Humanos, situando-os nos complexos 
culturais e históricos do Ocidente que, ao pretenderem universalizar-se, subjugam culturas e estruturas de 
poder seculares. Sobre essa discussão ver BOBBIO, 1992.  
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[...] o conceito de direitos fundamentais refere-se tanto 

aqueles da cidadania quanto aos direitos humanos da 

Declaração Universal. Com um desenvolvimento histórico 

e fundamentos particulares a cada conjunto, hoje não 

podemos dissociá-los a não ser por exigência analítica, 

principalmente quando os relacionamos à democracia como 

regime de governo e forma de organização ampla da 

sociedade. Preso aos limites e propósitos desse presente 

trabalho, apenas destacarei que a cidadania diz respeito à 

relação do indivíduo com o seu Estado e com a sua ordem 

jurídico-política que em última instância definem situações 

e estados sociais para o exercício do conjunto de direitos e 

deveres da cidadania (Benevides, 1998). Relação sem 

dúvida complexa e que também se manifesta como 

contraditória, na medida em que a cidadania afirma a 

liberdade diante do poder de Estado ao mesmo tempo em 

que exige dele o reconhecimento e a proteção dos direitos 

que a compõem, seja para um indivíduo particular, seja para 

indivíduos coletivos. Relação complexa porque alguns 

direitos da cidadania não podem jamais ser suspensos, pelo 

menos legalmente, não importando estados ou situações 

sociais, como por exemplo, o direito ao atendimento 

médico, à educação, à proteção e segurança à vida, mesmo 

se a cidadania política de um indivíduo tenha sido 

temporariamente restringida ou suspensa pela ordem 

jurídico-política. É claro que aqui temos como referência 

um Estado democrático. Já os Direitos Humanos que se 

afirmam com a Declaração de 1948, referem-se não aos 

cidadãos de um Estado, mas ao universal que une todos os 

homens como seres humanos, isto é, como portadores de 

direitos e dignidade que ultrapassam as fronteiras 

territoriais e os poderes constituídos de uma Nação, para 

afirmarem-se como planetários. É possível que um 
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indivíduo tenha parte de sua cidadania suspensa ou 

legalmente não reconhecida pelo seu Estado, em situações 

ou estados específicos, mas este mesmo indivíduo não pode 

ser considerado como estando fora da humanidade a que se 

referem os Direitos Humanos (BENEVIDES, 1998). Parece 

óbvio e é: para serem universais referem-se a todos, 

absolutamente, sem qualquer exceção. Embora históricos e 

culturais, portanto gestados nas contradições sociais de um 

tempo e nos conflitos que nelas se explicitam, tais direitos 

estão referidos ao universal porque naturais, isto é, referem-

se a uma dignidade humana anterior a qualquer lei. Essa 

referência que lhes dá força e legitimidade não é capaz de 

negar um fato concreto: os direitos humanos são uma 

afirmação histórica, de uma humanidade com e no seu 

tempo (DIAS, 2001, p. 42 e 43). 

 

Ao examinarmos os direitos como resultados de processos históricos e culturais não 

podemos deixar de vê-los “como um processo intimamente vinculado aos fenômenos 

políticos e econômicos” (Faria, 1988, p.9), sob pena de perdermos de vista muito de seus 

sentidos, dentre os quais o potencial de transformação da ordem para a construção de 

sociedades democráticas sob o Estado de Direito. Reconhecer essa vinculação, no entanto, 

não deve permitir que nos pautemos por um determinismo restritivo, colocando os direitos 

puramente como expressão jurídica das relações de produção, 

Porque então o que perderíamos de vista é o caráter 

transgressor dos direitos, de resistência, e a sua 

potencialidade para fundar uma nova forma de organizar a 

sociedade ao estabelecer uma nova hegemonia. Mesmo 

porque, vários fatores sociais e elementos culturais se 

combinam para a sua construção, numa relação de mútua 

interferência e de condicionamentos interdependentes, 

particularmente nas sociedades modernas, em que as 

complexidades e pluralidades exigem e definem novos 

direitos (idem, p. 44). 
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Historicamente, os direitos fazem parte do “conjunto de esforços que o homem faz para 

transformar o mundo que o circunda e torná-lo menos hostil” (Bobbio, 1992, p.55). O 

mundo que o circunda não é só o mundo físico, mas também o das relações sociais, das 

relações de poder e de empoderamento. Para transformar a natureza através de seu trabalho, 

as técnicas de produção de instrumentos não cessam de se desenvolver; para transformar as 

relações sociais, os direitos afirmam-se como conquistas num processo permanente14. 

“Fazem parte da cultura que o homem vai tecendo nas suas relações com os outros, com a 

Natureza feita de mundo visível e invisível, com o material e o espiritual, como concreto e 

como imaginário” (DIAS, 2001, p. 46). 

Falamos realmente em direitos somente quando estão objetivados nos códigos legais, isto é, 

quando impressos como tal na ordem jurídica produzida pelo poder social. Antes disso, é 

uma aspiração que vai sendo construída nas práticas e contradições sociais, podendo ou não 

se constituir em direito na ordem jurídica. Situada na superestrutura da formação social e 

como 

[...] conseqüência da realidade sócio-econômica e sócio-

cultural em que existe, a ordem jurídica é editada, mantida, 

modificada, preservada precisamente pela sociedade que a 

sentiu necessária, como revelação e expressão do poder que 

essa mesma sociedade possui. Dona de poder, a sociedade 

regula a vida social por diversos modos, desde as normas 

costumeiras menos coercitivas, até as regras jurídicas, 

obrigatórias para todos. É o poder social que produz tais 

normas e as transforma, tendo em vista, sempre, os 

interesses sociais, ou os interesses dominantes na sociedade 

(ROSA, 1981, p. 59). 

                                            
14 Essa evolução histórica dos direitos fundamentais costuma ser dividida em fases ou partes, conforme seja 
possível identificar determinadas naturezas de direitos, segundo os embates sociais e políticos de seus tempos. 
Marshall (1967) identifica os momentos da evolução dos direitos fundamentais em três partes que se sucedem 
e incorporam conquistas das anteriores: civil, política e social. Corresponderiam a anseios e demandas de seus 
tempos que se iniciaram com a Idade Moderna. Para a mesma evolução histórica, Bobbio (1992) e Benevides 
(1998) colocam a questão em termos de gerações de direitos. 
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Direitos Humanos. Eles trazem em si mesmo uma concepção de humano a ser formado e a 

certeza de que é preciso formá-lo como resultado de uma construção social, embora se 

fundamentem num direito que é natural e que só assim sendo pode ser universal. Por meio 

de Convenções, Tratados, Cortes e Declarações internacionais, vimos procurando expressar 

como entendemos, em nossos dias, esses princípios que nos deveriam guiar história 

adentro15. Dos princípios da Declaração Universal sobre um homem genérico, os Direitos 

Humanos vão se efetivando num processo que se impõe na e como evolução histórica, nas 

lutas e conquistas em que as especificidades de indivíduos particulares e pertencentes a 

agrupamentos e segmentos humanos nas suas concretude de existência se afirmam.  

 O que hoje entendemos e seguimos buscando efetivar como Direitos das Crianças 

inscreve-se nesse longo e incessante processo. Ao longo do tempo em que este vem 

transcorrendo, muitas barbáries e torpezas contra povos ou segmentos populacionais vêm 

sendo cometidas, inclusive em nome desses direitos. A própria Revolução que nos deixou o 

maior legado dos direitos do homem gerou seu Terror, que se espalhou pela lâmina da 

guilhotina, em nome dos direitos dos cidadãos. No entanto, passamos a tê-los como 

referência para o pensar e o agir sobre tais barbáries e torpezas. É certo que essa referência, 

na sua abrangência de pensamento e na capacidade de mobilização para o agir, encontra-se 

condicionada por elementos culturais e políticos das sociedades e, não raro, os 

condicionantes manifestam-se socialmente como negação dos princípios e vigência de tais 

direitos. Em geral, é ligando-se a essa referência, inclusive voltando o pensamento e o agir 

sobre ela, que uma educação em direitos da cidadania e humanos procura seu sentido e seu 

significado nas lutas sociais pela organização e distribuição democráticas do poder 

(BENEVIDES,1998a). Se os direitos do homem das Revoluções que lhes dão substância 

                                            
15 Sobre as conquistas na proteção internacional dos Direitos Humanos, bem como sobre questões políticas e 
jurídicas que a envolvem no seu avanço histórico ver A consolidação da capacidade processual dos 
indivíduos na evolução da Proteção Internacional dos Direitos Humanos: quadro atual e perspectivas na 
passagem do século, um sucinto e claro texto de um militante, Antonio Cançado Trindade. Sobre os 
documentos legais internacionais, todos ratificados pelo Brasil, ver Limitando a arbitrariedade do Estado, de 
Bacre Waly Ndiaye. O título, sem que venha a ser discutida no texto, aponta para uma questão política que 
evidencia a complexidade das lutas para conquistas e afirmações dos Direitos Humanos: voltar-se contra o 
poder de Estado ao mesmo tempo em necessita desse Estado para que sejam objetivados como direito, bem 
como para se efetivarem nas relações entre indivíduos, grupos, classes e entre estes e a sociedade inclusiva e o 
próprio Estado. O autor cita seis tratados principais que são monitorados por agências da ONU, dentre os 
quais está a Convenção Internacional dos Direitos da Criança.  Ambos trazem referências bibliográficas para 
um aprofundamento das questões que tratam. In PINHEIRO. P. S. e GUIMARÃES. S. P. Direitos Humanos 
no século XXI. Brasília, Senado Federal, 2002.  
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social se voltaram contra o Estado do absolutismo tirano, mas sem inicialmente suprimir o 

governo de um só, hoje os Direitos Humanos, indivisíveis e interdependentes, estão na base 

de todas as constituições democráticas. Os Direitos Humanos exigem a democracia para 

serem efetivados, mas ao mesmo tempo são exigências históricas para a realização da 

democracia como forma de organização de todas as relações sociais e de poder nas 

sociedades, o que implica que devem estar presentes na ação do poder sobre o próprio 

corpo do sujeito individualizado.  

Esta última afirmação é particularmente fundamental quando a relação entre o Estado e o 

sujeito encontra-se mediada, em tempo integral, pelas instituições de controle social 

responsáveis pela execução das medidas punitivas de internação sobre aquele a quem se 

atribui o cometimento de crime ou de ato infracional, ou seja, aquele que foi apanhado pelo 

sistema repressivo de aplicação da justiça penal (FOUCAULT, 1977). Quando esse sujeito 

é uma pessoa em condição especial de desenvolvimento – como são definidos os 

adolescentes e as crianças na legislação nacional e internacional –, essas instituições 

deveriam, então, zelar por esse desenvolvimento que se espera, criando as condições 

institucionais e sociais para garantir que entre elas e o corpo do indivíduo se interponha de 

forma irredutível os direitos de que são portadores, bem como garantir o usufruto dos 

direitos que compõem a materialidade do desenvolvimento em potencial, notadamente o 

direito à educação e o direito a ser educado nas condições de educabilidade socialmente 

definidas como dignas, conforme um conjunto de direitos de que são portadores. 

 

2. Dos direitos da criança, da lei e das crianças em conflito com a lei. 

 

Embora o século XX seja o século dos direitos da criança em nível internacional, o Brasil 

só iria reconhecê-los nas duas últimas décadas, com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que expressa o principio da prioridade absoluta para o atendimento das crianças 

em todas as situações, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, 

fundamentado no princípio da Doutrina de Proteção Integral. Até então, os códigos que 

legislavam sobre esse segmento populacional voltavam-se apenas para aqueles que se 

considerava estarem em situação social de privações, de delinqüência ou abandono. Não 

enunciavam direitos, mas ações possíveis do Estado sobre os que eram considerados 
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menores. Assim foi com o Código criminal do Império, de 1830; com o Código Penal 

republicano, de 1890; com o primeiro Código de Menores, de 1927; com o Código Penal 

de 1940; e, finalmente, com o Código de Menores de 1979. Os dois primeiros inspiravam-

se na Doutrina do direito penal do menor, portanto só legislavam sobre crianças 

consideradas em conflito com a lei. O código de 1927, ainda que inspirado por essa 

doutrina, introduziu na legislação a necessidade de medidas de proteção e assistência aos 

menores em situação de abandono, além de impor limites etários para o trabalho de 

crianças e jovens. 

As crianças e os adolescentes que participam das relações sociais que compõem o universo 

sobre o qual se debruça a presente pesquisa há muito preocupam aqueles que, nas relações 

de poder que estruturam a sociedade, dominam ou servem à dominação. Mas essa 

preocupação das elites - econômicas, políticas e culturais - em parte se manifesta (o verbo 

está intencionalmente conjugado no presente) como medo, como repulsa à valores e 

atitudes, à visões e cheiros, que elas entendem como fazendo parte natural daqueles 

indivíduos que habitam a pobreza da sociedade desigual. 

O Código Criminal de 1830 procurava adequar a legislação penal à nova ordem política do 

Império instalado há quase uma década, com a Independência do Brasil do Reino de 

Portugal. Social e economicamente, o Brasil seguia organizado na escravidão, e assim se 

inseria há três séculos no processo de expansão mundial do capitalismo. Tal documento 

jurídico considerava penalmente irresponsáveis os menores de 14 anos, desde que não fosse 

provado seu discernimento no cometimento do ato infracional, isto é, que sobre este último 

tivesse entendimento ou capacidade de entendimento.  A prova do discernimento era, então, 

um saber sobre a criança a quem se atribuía ato infracional, saber construído nas relações 

que essas mantinham com o aparato jurídico e policial. Alguém, de algum lugar 

institucional, afirmava o discernimento ou a sua ausência. Na confirmação do mesmo, as 

crianças eram enviadas para as casas de correção, por um tempo impreciso e determinado 

pelo juiz, mas que não podia ultrapassar os 17 anos. Ao mesmo juiz era dado o poder 

discricionário de julgar se os menores entre 14 e 17 anos poderiam receber até dois terços 

da pena imposta ao adulto que tivesse cometido igual delito.16 Esse pretenso saber assume 

                                            
16. Ver os comentários do desembargador Napoleão Amarante ao Artigo 104 do ECA, em CURY, M. et al, 
2002. 



 28

formas distintas ao longo da nossa história no atendimento às crianças em conflito com a 

lei, mas está sempre nela presente. O Código Penal de 1969, da ditadura militar que se 

institucionalizara com o Ato Institucional número 5, de dezembro de 1968, fala em 

desenvolvimento psíquico para imputar ou não ao adolescente entre 16 e 18 anos de idade, a 

pena que é definida para o adulto reduzida de um terço até a metade. Os saberes da 

psicologia e da psiquiatria estavam consolidados como áreas de conhecimentos do e sobre o 

ser humano. E se consolidavam também como saberes auxiliares do aparato jurídico-penal 

e policial, que Foucault analisa no seu Vigiar e Punir (1977) e que Frasseto (2005) analisa 

no contexto das medidas socioeducativas de internação na Febem.  

A República brasileira ainda dava seus primeiros passos institucionais quando promulga em 

1890 o seu Código Penal, num contexto socioeconômico de intensa urbanização17. A 

República recrudesceu o caráter repressivo do Código em relação às crianças. Apenas os 

menores de 9 anos eram considerados plenamente irresponsáveis. Dos 9 aos 14, provada a 

capacidade de compreensão do ato, eram recolhidos em instituições disciplinares e 

industriais até completarem, no máximo, 17 anos. Para aqueles que se encontravam com 

essa idade, os dois terços da pena imposta ao adulto que cometera igual delito passa a ser 

compulsória. As crianças e os jovens empobrecidos, alvos do controle social, que 

perambulavam pelas ruas das cidades resultantes do processo acelerado de urbanização, 

despertavam sentimentos moldados por e que moldavam formas de pensar e agir, fazendo 

parte de imaginários e práticas que exigiam controles e coerção, e às vezes, educação: 

 

O vagabundo 

O dia inteiro pelas ruas anda 

Enxovalhando, roto indiferente: 

Mãos aos bolsos olhar impertinente, 

Um machucado chapeuzinho a banda. 

 

                                            
17 Sobre as transformações que as cidades brasileiras viviam com a acelerada urbanização, particularmente a 
cidade de São Paulo, e a formação de novos atores sociais para novos conflitos, ver KOWARICK, L. As lutas 
sociais e a cidade. São Paulo, Paz e Terra, 1988. Sobre a criminalidade no mesmo contexto de urbanização, 
FAUSTO, B. Crime e cotidiano: a criminalidade de São Paulo – 1880-1924. São Paulo, Brasiliense, 1984. 



 29

Cigarro à boca, modos de quem manda, 

Um dandy de misérias alegremente, 

A procurar ocasião somente 

 Em que as tendências bélicas expanda 

 

E tem doze anos só! Uma corola 

De flor mal desabrochada! Ao desditoso 

Quem faz a grande, e peregrina esmola 

 

De arranca-lo a esse trilho perigoso, 

De atira-lo para os bancos de uma escola?! 

Do vagabundo faz-se o criminoso!...18 

 

Se na composição literária a escola aparece como a instituição capaz de corrigir destinos 

inexoráveis que fazem do “vagabundo o criminoso”, no discurso de quem fala desde o 

Estado o aprendizado deve ser de outra natureza, portanto, em outras instituições, elas 

também a serviço do controle e da ordem: 

A pena específica da vagabundagem é o trabalho coato. E é 

a pena específica, porque realiza completamente as duas 

funções que lhe incumbem: tem eficácia intimidativa, 

porque o vagabundo prefere o trabalho à fome; tem poder 

regenerativo, porque, submetidos ao regime das colônias 

agrícolas ou das oficinas, os vagabundos corrigíveis 

aprendem a conhecer e a prezar as vantagens do trabalho 

voluntariamente aceito. 19   

                                            
18 Soneto de Amélia Rodrigues, publicado na revista literária e educativa Álbum das Meninas, em 31 de 
outubro de 1898. (SANTOS, 2000, p.210). 
19 Trecho de relatório apresentado ao secretário do Interior e da Justiça pelo então chefe de polícia de São 
Paulo, em 1904. (SANTOS, 2000, p. 222). 
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Escolas, colônias agrícolas e fábricas não eram instituições suficientes para enfrentar o 

crescente número de ‘vagabundos’ que ocupavam as ruas das cidades. A instituição Polícia 

é central no enfrentamento às tendências anti-sociais dos meninos e meninas que 

perambulam pelos caminhos destinados às famílias: 

É lícito esperar do nosso serviço policial tão digno e 

inteligentemente feito o necessário corretivo a esses abusos, 

que tantos clamores têm despertado por parte especialmente 

das famílias que se consideram com razão insultadas pelas 

palavras grosseiras da meninada insalute e pervertida que se 

espalha por toda a parte, levando a toda a cidade o 

escândalo de seus desregramentos (...) destas graves 

irregularidades já tem ocorrido até cenas sanguinolentas e 

criminosas.20 

Mas o articulista não prega simplesmente o uso da força que caracteriza toda e qualquer 

instituição policial, vai além, agregando-lhe características educativas: 

Acreditamos que uma simples ordem, emanada da 

repartição policial, dos quadros destinados aos serviços das 

ruas, dissolvendo sem o mais simples rigor os grupos de 

meninos desocupados, dando-lhes conselhos, 

impossibilitando as lutas e reprimindo os excessos de 

palavras e outras irregularidades e abusos, porá facilmente 

o desejado termo a esse grave desvio das boas normas nos 

nossos costumes públicos.21  

No mesmo ano do relatório do chefe de policia para o secretário do Interior e da Justiça, 

citado acima, 1904, havia nas cadeias públicas da cidade de São Paulo 293 menores presos 

por vadiagem. “O mesmo chefe de polícia orientava os praças em seu relatório quanto à 

prisão daqueles infratores: ‘ Devem ser detidos os indivíduos de qualquer sexo e idade 

encontrados a pedir esmolas, ou que forem reconhecidamente vagabundos’.”(Santos, 2000, 

p.222.).   

                                            
20 Artigo publicado no jornal São Paulo, em 1907, com o título Policia nas Ruas. (idem, p. 220/221). 
21 Idem, p.221. 
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Começava a ganhar forma e conteúdo a doutrina da situação irregular que irá nortear, por 

quase todo o século XX, as ações repressivas e arbitrárias do Estado sobre as crianças e os 

adolescentes, preferencialmente dirigidas àqueles das classes populares, os menores, pois 

eram eles os que se considerava que viviam de forma irregular. Ao longo da República a 

doutrina da situação irregular vai excluir do público, da República, aqueles meninos e 

meninas que ela, a República, considera nocivos ao seu bem estar moral, para educá-los 

segundo “nossos costumes públicos”. E a prisão os acolhe para que possam vivenciar o 

processo educativo segundo os ‘costumes públicos’. 

A categoria menor vai se constituindo como questão social ao longo do século XX, 

deixando de se referir à idade para designar uma situação social marcada pela pobreza, pelo 

abandono ou pela marginalidade no mundo do crime.22 No aparato jurídico republicano 

essa categoria é introduzida no primeiro ordenamento voltado apenas para legislar sobre as 

crianças o Código de Menores, de 1927. Dispunha que nenhum menor de 18 anos, não 

importando o ato infracional, seria recolhido à prisão comum destinada aos adultos. Por sua 

vez, o menor de 14 anos não seria submetido a nenhum processo penal. Rompendo os 

limites dos Códigos anteriores que se referiam aos menores apenas enquanto questão 

criminal e penal, o então atual inovava com leis de assistência e proteção aos menores, 

provavelmente já como reflexo das lutas internacionais pela definição de direitos das 

crianças. A forma como se daria tanto a assistência quanto a proteção dependia da situação 

social vivida pela criança: se abandonada, pervertida ou na iminência de ser, eram 

encaminhadas a asilos, casas de educação ou a famílias. Em qualquer hipótese, o tempo de 

internação se esgotava aos 21 anos de idade. Aqueles com idade entre 14 e 18 anos aos 

quais se imputava violação penal seriam submetidos a processos especiais, embora não 

especificados, distintos daqueles impostos aos adultos.  

O Código Penal de 1940 vai introduzir o critério da idade, então 18 anos, como o único 

para definir a irresponsabilidade penal. Não usou o termo inimputabilidade. Esse último 

vai aparecer na Lei 7.209, de 1984, durante os derradeiros meses da ditadura militar. 

                                            
22 Sobre essa mudança de sentidos na condição civil e jurídica do termo menor ver FERRAREZI, 1995. 
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Afirmava a inimputabilidade dos menores de 18 anos, que deveriam ficar sujeitos a uma 

legislação específica.23 

Vimos que o Código Penal de 1969 introduziu a questão do discernimento ou 

desenvolvimento psíquico para a definição da inimputabilidade aos menores de 18 anos. 

Porém, a partir de 1973, com a Lei 6.016, a idade de 18 anos volta como critério para a 

inimputabilidade penal, assim permanecendo até hoje. 

Embora no plano internacional, desde 1917 a construção dos direitos das crianças já tivesse 

avançado significativamente, o Código de Menores de 1979 estava ainda pautado pelo 

paradigma que ficou conhecido como doutrina do menor em situação irregular. A ação do 

Estado deveria dirigir-se apenas para as crianças que se encontrassem nessa situação, ou 

seja, as que estavam em situação de abandono, de mendicância, de rua, de delinqüência, 

enfim, de pobreza econômica e social. Esse código tem origem no Projeto de Lei nº 105/74, 

de autoria do então senador Nelson Carneiro. O projeto, inspirado pela Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, de 1959, pela primeira vez no Brasil reconhecia direitos 

às crianças e definia responsabilidades pela sua proteção. No entanto, tais direitos, que 

apenas começavam a ser enunciados, foram suprimidos durante os trâmites legislativos. 

Optou-se, então, por outro projeto que definia quais situações em que as crianças seriam 

consideradas em situação irregular, e por encontrarem-se nessa situação estariam sujeitas à 

ação do Estado que, por meio do seu aparato judicial e policial poderia interromper a 

“irregularidade” (SEGUNDO 2006). Portanto, 

a pessoa que constitui o sujeito do Direito do Menor não é 

qualquer criança, mas o menor em estado de patologia 

social ampla, pois que a solução do problema em que se 

encontra será dada através de uma decisão judicial, 

emanada de um processo judicial, fiscalizado pelo 

Ministério Público (BRASIL, 1982 apud SEGUNDO, 

2006). 

Não se tratava, então, de definir e garantir direitos das crianças e as condições institucionais 

e sociais para seu pleno desenvolvimento individual e social. Estávamos longe disso, ao 

                                            
23 Ver Nota 14. 
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menos no plano legal, ainda que na sociedade civil estivesse em curso um processo que 

resultaria no Estatuto da Criança e do Adolescente, inspirado na Doutrina da Proteção 

Integral da Convenção internacional sobre os Direitos da Criança, promulgada pela ONU 

em 1989. Tanto o Código de 1927 quanto o de 1979, não faziam menção a crimes ou maus 

tratos contra as crianças e os adolescentes, isto é, não legislavam sobre uma proteção a eles.  

O que ficou formulado como Doutrina da Situação Irregular e a quem ela se referia já 

aparece no Código de Menores de 1927, o Código Mello Mattos, embora tal expressão 

ainda não tivesse sido formulada. A expressão situação irregular será proposta pelo 

professor Allyrio Cavallieri durante o processo de elaboração do Código de Menores de 

1979, em substituição às expressões que denegriam o menor, tais como “delinqüente”, 

“infrator”, “exposto”, etc. Tal doutrina sem dúvida é um avanço de ordem política, cultural 

e jurídica em relação à situação anterior, pautada pela doutrina do direito penal do menor. 

Não se dirige ao menor apenas quando este comete um ato de delinqüência, como faz o 

direito penal do menor, mas também quando se encontra em situação de privação 

econômica, de abandono moral e físico. 

Cavallieri sustenta que não se pode identificar na noção de 

situação irregular um aspecto estritamente sociológico, 

embora se possa perceber alguma forma de patologia social. 

Em seu âmbito jurídico, a expressão “irregular” refere-se às 

situações que não somente ofendem os estados firmes e 

definitivos da consciência coletiva, mas também aos 

estados que contradigam com a ordem moral do povo 

(SEGUNDO 2006). 

 O juízo de valor dado a partir de determinados campos definia quem estava em situação 

irregular e, portanto, quem seria alvo do aparato repressivo de Estado. No Art.2º do Código 

de Menores encontramos os que eram enquadrados nessa situação: os privados de 

condições essenciais para a subsistência, saúde e educação; os que eram vítimas de maus-

tratos; os que apresentavam condutas desviantes; os que viviam em famílias consideradas 

não-estruturadas ou desestruturadas. Enfim, os empobrecidos com seus corpos expostos. 

 Não obstante o avanço em relação às legislações anteriores, a Doutrina da Situação 

Irregular não reconhecia os direitos universais das crianças, que já haviam sido enunciados 
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pela ONU na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959. Vale ressaltar que 

nessa época, no plano internacional, o documento que veio a se configurar como 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, em 1989, já se encontrava em 

estágio avançado. E foi exatamente em 1979, ano do nosso último Código de Menores, que 

a Polônia propôs trabalhos para a Convenção. Internamente, para o conjunto do país, 

vigorava a Doutrina de Segurança Nacional, formulada na Escola Superior de Guerra, que 

vai fundamentar a noção de inimigo interno para justificar a repressão a toda oposição e a 

setores organizados da sociedade civil ao longo dos anos da ditadura militar, entre 1964 e 

1984.  

A Doutrina de Proteção Integral, que mais tarde inspiraria o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, foi enunciada pela primeira vez na Declaração de 1959. No Brasil, contudo, 

somente com o processo de redemocratização dos anos 1980 foi que ela começou a fazer 

parte da pauta política para as crianças. O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 

definiu a criança como prioridade absoluta e exigiu uma lei específica para regulamentar os 

direitos da criança, dando origem ao Estatuto de 1990. Os direitos das crianças são agora 

enunciados, portanto, exigíveis de serem cumpridos, além de serem universais, isto é, não 

se dirigem a determinadas crianças, como os códigos de menores anteriores faziam. Todas 

as crianças são consideradas seres em peculiar condição de desenvolvimento e sujeitos de 

direitos, o que implica ter a proteção da ordem jurídica para sua efetivação. Não importa 

qual a condição ou situação social em que se encontra a criança, como determina o art. 3º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade (CURY et al., 1992, p. 17). 

Em nenhuma situação pode-se colocar uma criança fora da proteção que esse artigo exige. 

Isto significa que os meninos e as meninas em situação de internação permanecem como a 

criança e o adolescente aos quais a legislação se dirige.   
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As medidas socioeducativas inspiradas em tal Doutrina, portanto, no respeito à condição 

peculiar de desenvolvimento das crianças, são resultado de uma luta cultural que ainda não 

está definida, visto a resistência que sofrem seus princípios e práticas por amplos setores da 

sociedade brasileira, notadamente por muitos daqueles responsáveis, no Estado, por sua 

aplicação. Mas sofrem, sobretudo, a resistência do tempo secular de um modelo de 

dominação que se estende ao corpo das crianças e dos adolescentes.24 Não obstante 

recorrências históricas nas práticas, as medidas socioeducativas constituem uma mudança 

profunda no paradigma do atendimento à criança a quem se atribui ato infracional.  

Assim, o dilema das atuais medidas socioeducativas de internação, o de educar e punir na 

privação compulsória de liberdade que exige o uso sistemático da força para se realizar, se 

coloca como um enorme desafio que vem nos acompanhando, enquanto política de Estado, 

desde os primeiros anos do século XIX, quando o Brasil estava organizado como Império: 

responder com punição e educação ao ato infracional entendido como agressão ao 

ordenamento jurídico, porém sem ser penalização25, e respeitar as características do autor 

do ato como uma pessoa cujo desenvolvimento é responsabilidade do Estado e da 

sociedade garantir, como exigência para a efetivação da Doutrina de Proteção Integral, da 

qual fazem parte todos os direitos humanos e aqueles definidos como exclusivos desse 

segmento etário, notadamente o de ser educado: 

O adolescente a quem se atribui ato infracional, quando em 

cumprimento de qualquer medida socioeducativa, não está 

privado de seus direitos fundamentais, tampouco perde a 

condição de Ser em peculiar situação de desenvolvimento, 

                                            
24
 Sobre a permanência, no tempo, de práticas e idéias de dominação sobre a criança e o adolescente 

empobrecidos, ver SANTOS (2000). 
25 Sem a intenção de desenvolver uma discussão mais apurada sobre preceitos jurídicos, mas apenas com a de 
colaborar para que nos situemos melhor na questão que envolve responsabilização, punição, penalização 
quando referidas à criança e aos adolescentes, cito os seguintes trechos: “Crimes ou delitos são graves 
condutas humanas definidas em lei (...) não há delito sem lei que o defina. Também não existe delito de 
pessoa. Todo delito é de conduta de pessoa (...) A retribuição da sociedade a tal conduta infracional consiste 
em levar o infrator a fazer coisas no futuro para compensar o desequilíbrio que promoveu no passado com sua 
conduta. (...) Notar que (na ausência de insuficiência mental) tanto adolescentes quanto adultos... são 
responsáveis e, portanto... culpáveis e... imputáveis. (...) Eu posso atribuir (imputar) uma conduta culpável 
(evento do passado do imputado) a alguém. Nesse sentido, todo adolescente sadio é imputável. Posso atribuir 
(imputar) uma pena (coisa que tem a ver com o futuro do imputado) a alguém. Nesse caso, no Brasil, o 
adolescente é inimputável. Para a Constituição Brasileira, ao adolescente imputável (por ato que praticou no 
passado) se deve atribuir (coisa que tem a ver com o futuro) uma medida socioeducativa, não uma pena” 
(SEDA, 1998, p.63 a 67). 
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o que o mantém sob os princípios da Doutrina de Proteção 

Integral. Isso é rigorosamente válido para as medidas 

socioeducativas de privação de liberdade. O que o distingue 

dos outros adolescentes é a situação social em que se 

encontra, durante a qual deve receber, além da educação 

formal exercida nas escolas, uma ação educativa pública e 

especifica para uma experiência socializadora nesse 

momento singular de sua vida (DIAS, 2005, p. 245). 

 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, promulgada pela ONU em 1989, da 

qual o Brasil é um dos primeiros Estados signatários, declara no seu Artigo 1º que 

considera como criança todo ser humano com menos de dezoito anos, “a não ser que, em 

conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. A última 

frase do artigo revela a dificuldade e a ambigüidade sempre presentes quando se tenta 

definir a faixa etária desse segmento da população a ser protegida por legislação específica. 

Mas revela também a contradição com a primeira parte do enunciado do artigo, 

provavelmente como resultado de concessões nas lutas políticas entre os Estados para a 

redação final do texto que compõe a Convenção.    

O Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem suas origens tanto nessas lutas políticas 

quanto na própria Convenção, define como criança a pessoa com até doze anos de idade, e 

adolescente aquela com idade situada entre doze e dezoito anos. No entanto, ambos gozam 

dos mesmos direitos ali consagrados e estão sob a Doutrina da Proteção Integral que 

inspira e orienta o documento legal. A distinção entre esses entes aparece quando são 

autores de uma conduta que exige sanções por parte da sociedade e do Estado, mas tal 

distinção se dá na capacidade em ser responsável ou não pela conduta, sem que se coloque 

em questão se estão ou não sob proteção integral.  

Quando um ato infracional é atribuído à criança o Estatuto exige que esta seja colocada sob 

as Medidas de Proteção; 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente 

são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta 

Lei forem ameaçados ou violados: 
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I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III – em razão de sua conduta. 

 

O Art. 101 determina quais as medidas específicas de proteção devem ser impostas pelas 

autoridades competentes (Conselho Tutelar ou Judiciário), verificada qualquer das 

hipóteses previstas no Art. 98. 

Quando o autor do ato infracional é adolescente a ele são impostas Medidas 

socioeducativas, que tem a seguinte redação: 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a 

autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: 

I – advertência; 

II – obrigação de reparar o dano; 

III – prestação de serviços à comunidade; 

IV – liberdade assistida; 

V – inserção em regime de semiliberdade; 

VI – internação em estabelecimento educacional; 

§ 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a 

sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a 

gravidade da infração.   

 

Do Art. 113 até o Art. 128 são explicitadas as naturezas de cada uma e como devem ser 

efetivadas.  

O parágrafo 1º do Artigo 112 e o item III do Artigo 98 são expressões da ambigüidade 

histórica no atendimento à criança e ao adolescente a quem se atribui ato infracional. São 

versões mais elaboradas do “discernimento” presente já no Código Criminal de 1830, em 

pleno Império, e nos Códigos reformados da República, como vimos.  Qual saber é 

colocado em ação para determinar que uma criança, segundo os critérios de idade da 

Convenção de 1989, tem capacidade para cumprir uma medida socioeducativa, 
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particularmente a de internação? Será o mesmo que irá determinar o tempo de duração das 

medidas impostas? Como o mesmo saber pode definir claramente que a ameaça ou a 

violação de direitos da criança se dá pela sua própria conduta, exigindo que ela seja 

colocada sob medidas específicas de proteção? Ela mesma, a criança, então como 

responsável pela ameaça ou violação de seus direitos segundo sua conduta, pode tornar sem 

efeito as responsabilizações e causas explicitadas nos itens I e II do mesmo artigo. Será que 

temos aqui uma manifestação da arbitrariedade histórica contra as crianças das classes 

trabalhadoras empobrecidas, agora com roupagem mais elaborada para se adequar a tempos 

democráticos? 

A mesma crença, que vem atravessando os tempos de distintos contextos políticos na nossa 

história desde o Império, numa educação capaz de ‘corrigir’, ‘disciplinar’ aqueles que 

infringiram as regras criminais, bem como de ‘prevenir’ possíveis atos infracionais, aparece 

no item VI do Art. 102. A internação deve se dar em estabelecimento educacional. Não 

pode se dar numa prisão, como aquela destinada aos criminosos adultos. Não. A contenção 

ocorreria para que a educação pudesse ser efetivada, portanto, a privação de liberdade se 

daria num espaço organizado para ser educativo: nos valores definidos, e a serem 

compartilhados, para a vida social; nos conteúdos curriculares, princípios e diretrizes que a 

sociedade política tenha definido para seus sistemas educativos. Eis um dilema histórico: 

ser contenção compulsória para a educação sem ser prisão. 

Se a conduta criminosa ou delituosa é nomeada ato infracional quando cometida por 

adolescente, a resposta punitiva da sociedade e do Estado para tal conduta, não será a 

penalização. As sanções e punições impostas deverão se dar, segundo o ECA, como 

medidas socioeducativas. Delas, então, se espera que possam agir como processos 

educativos na pessoa do adolescente infrator, visando seu desenvolvimento individual e 

social: 

 

(...) para o adolescente autor de ato infracional a proposta é 

de que, no contexto da proteção integral, recebe ele 

medidas socioeducativas (portanto, não punitivas), 

tendentes a interferir no seu processo de desenvolvimento 

objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva 

integração social (CURY et al, 1992, p. 340). 
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A internação como privação de liberdade, segundo o Estatuto, deve se dar então como um 

conjunto de ações educativas impostas ao adolescente infrator, em instituições educacionais 

voltadas para esse fim, num tempo de sua vida, que deve ser breve e excepcional, em que 

estará recluso sob a tutela do Estado. A privação de liberdade, portanto privação de direitos, 

como uma das medidas socioeducativas que podem ser compulsoriamente aplicadas 

àqueles a quem se atribui ato infracional, deve se dar, como já vimos, de forma diferente da 

privação de liberdade como pena presente na legislação penal referida aos adultos. Quando 

aplicada à criança ou adolescente seu objetivo primeiro não seria o de penalizar, em nome 

da segurança pública e das regras de convivência social expressas nas leis penais, aquele 

que cometeu um ato infracional, mas fundamentalmente o de educar por meio de ações 

educativas específicas, para realizar a proteção integral do indivíduo desse segmento 

populacional porque pessoa em condição peculiar de desenvolvimento26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                            
26 O atendimento ao adolescente infrator tem sido objeto de intervenções dos organismos internacionais na 
direção de definir os procedimentos preventivos, judiciais e de execução das sanções. Aqui apenas serão 
citados os seus títulos, remetendo o leitor para PEREIRA, I. (2006), onde se pode encontrar um quadro 
esclarecedor sobre como cada um dos documentos aborda a questão para nela intervir. São eles: Regras 
Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil – Regras Mínimas de Beijing, de 1985; 
Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil – Diretrizes de Riad, de 1990; 
Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade, de 1990. A Lei 
8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, incorpora o que esses documentos internacionais 
estabelecem como regras ou diretrizes.   
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CAPÍTULO II 

 

DA EDUCAÇÃO 
 

1. Acercando-se do que ela é a partir da própria palavra. 
 

A etimologia da palavra educação nos mostra que ela vem das raízes latinas 'e' 

(significando 'para fora'), mais 'ducere' (significando 'conduzir' ou 'trazer'). Pode-se, assim, 

entender a educação como sendo um processo capaz de revelar o que já estaria dentro do 

ser que está sendo educado. Nesse sentido em que pode ser entendida predomina a 

dimensão pedagógica, isto é, de como se educa. Mas o ‘conduzir para fora’ nos permite 

também entender uma outra dimensão da educação, mais política, que é a de trazer o 

educando para o espaço público, tirando-o do mundo das vivências privadas de interesses 

particulares e inserindo-o no mundo das vivências públicas de interesses coletivos.  

Permite-nos, ainda, compreender um outro sentido da palavra, agora mais filosófico, mas 

que abarca os dois anteriores: tirar do não-conhecimento para o conhecimento. A pessoa 

não sabe nada e vai sendo conduzida para o saber. 

A etimologia é, assim, uma base sólida para iniciarmos uma compreensão mais profunda e 

mais clara sobre o que significa a palavra educação. Agora se impõem algumas perguntas 

que, se respondidas, nos permitem que nos aproximemos ainda mais desse fenômeno 

social, a fim de compreendê-lo nas relações que mantém com a estrutura da formação 

social: quem educa quem? Onde e como se educa? Quais os conteúdos que fazem parte dos 

processos educativos? Para que se educa?  Quais as condições materiais de existência para 

que a educação pretendida se realize? Em quem ela se realiza?      

Penso que para responder a essas questões, dentre outras possíveis, posso partir de um 

pressuposto: toda sociedade produz processos educativos, o que significa afirmar que a 

educação é uma instituição social, portanto, histórica, que se realiza na e para as condições 

materiais de existência, segundo determinado contexto histórico do desenvolvimento dessas 

condições, o que implica considerá-la, também, como uma ação social mais ou menos 

organizada, segundo diversas instâncias em que pode se realizar, que se dá nas e para as 

relações de poder, e como relação de poder. Mas assim procedendo, partindo desse 

pressuposto, apenas inicio o acercar-me da educação. 
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2. E do que ela é como instituição social. 

 

Durkheim já na abertura do capítulo 1, A Educação – sua natureza e função, do livro 

Educação e Sociedade (1972), chamava a atenção para o “sentido demasiadamente amplo” 

que vinha sendo dado à palavra educação, o que poderia levar-nos à confusão sobre o que 

ela é. Procurando ir além das definições ‘ideais e generalizantes’ sobre o que é educação, 

que ele aponta em Kant, em Stuart e James Mill, nos incita a recorrermos à história: 

 

Tocamos aqui no ponto fraco em que incorrem as 

definições apontadas. Elas partem dos postulado de que há 

uma educação ideal, perfeita, apropriada a todos os homens, 

indistintamente; é essa educação universal a única que o 

teorista se esforça por definir. Mas, se antes de o fazer, ele 

considerasse a história, não encontraria nada em que 

apoiasse tal hipótese (p. 35). 

 

E na história, não obstante reconhecer influências das coisas sobre os homens e dos homens 

sobre os outros, são as influências da ação que os adultos exercem sobre as crianças e os 

adolescentes, e que “se impõe aos indivíduos de modo geralmente irresistível” (p.36), que 

podemos chamar de educação. É certo que essas influências que se quer realizar nas ações 

são também diversas, tanto na história como entre os povos de um mesmo tempo histórico. 

É certo também que aqui não há menção a um lugar nem a momentos específicos para que 

essas influências se realizem como objetivo da ação educativa. É como se a ação dos 

adultos sobre as crianças e os adolescentes devesse se realizar o tempo todo e por todos. 

Gostaria de reter isso, pois essa não-menção que deixa implícito nos aproxima muito da 

idéia de proteção integral presente nos atuais marcos legais, nacionais e internacionais, que 

tratam dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas ela, a educação, é também 

resultado de múltiplas influências que se originam na sociedade: 

 

Quando se estuda historicamente a maneira pela qual se 

formaram e se desenvolveram os sistemas de educação, 
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percebe-se que eles dependem da religião, da organização 

política, do grau de desenvolvimento das ciências, do 

estado das indústrias, etc. Separados de todas essas causas 

históricas, tornam-se incompreensíveis (p.37). 

 

Os sistemas educativos não podem ser pensados abstraindo-se as condições de tempo e 

espaço em que se realizam. São partes de um conjunto de instituições, de atividades, de 

idéias ‘lentamente organizadas no tempo’ e mantêm com essas uma relação solidária. 

Segundo Durkheim, uma mudança nelas só é possível com a mudança da estrutura da 

sociedade (p. 36). 

Não importa qual a sociedade, a educação é o meio pelo qual ela prepara suas crianças, as 

novas gerações, para viverem nas condições essenciais do mundo que encontram feito pelos 

adultos de diversas gerações. “(...) como a criança deve ser preparada em vista de certa 

função, a que será chamada a preencher, a educação não pode ser a mesma, desde certa 

idade, para todo e qualquer indivíduo” (p.38).  Durkheim estava a fazer uma análise sobre 

tal processo social sem atribuir juízos de valor na descrição que dele fazia, e argumentava 

que apoiava suas teses na história, no que via e entendia como educação nas diversas 

sociedades e civilizações. E é o que lhe permitiu chegar à síntese: 

A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre 

as gerações que não se encontram ainda preparadas para a 

vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver, na 

criança, certo número de estados físicos, intelectuais e 

morais, reclamados pela sociedade política, no seu 

conjunto, e pelo meio especial a que a criança, 

particularmente, se destine (p. 41). 

Há que se destacar aqui dois pontos de extrema relevância para pensarmos a educação. 

Primeiro, que ela é reclamada pela sociedade política, portanto, é uma ação pública que diz 

respeito a todos, pois voltada para as necessidades materiais e espirituais do conjunto da 

sociedade. Segundo, que é reclamada pelo meio especial a que se destine a criança. Visto 

que nenhuma sociedade educa para a sua desintegração, decorre que a função social básica 

da educação, como “socialização metódica das novas gerações” (p.41), é a reprodução 

dessa sociedade. Formar o ser social em cada um de nós, que é distinto do ser individual 
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com as suas particularidades e histórias de vida, segundo as necessidades da sociedade é a 

finalidade primeira da educação.  

Assim, ela é criadora ao criar no ‘homem um ser novo’, um ser social que não vem ao 

mundo com o ser individual: ele precisa ser criado. “Essa virtude criadora é, aliás, o 

apanágio da educação humana” (p.42). Criar no homem um ser novo parece ser, então, uma 

possibilidade de contradição com os propósitos de reprodução do social da educação. Ou 

uma ambigüidade igualmente histórica. Talvez seja nessa ambigüidade que podemos pensar 

ser possível realizar a finalidade da educação como sustentava Kant e que Durkheim via 

como ‘idealista’, no sentido de não ser histórica: “o fim da educação é desenvolver, em 

cada individuo, toda a perfeição de que ele seja capaz” (p. 34). Durkheim vai argumentar 

contra a possibilidade dessa perfeição que exige um desenvolvimento harmônico 

impossível de ser alcançado, pois estamos obrigados a “nos dedicarmos a uma tarefa 

restrita e especializada”. (p. 34) As nossas existências se dariam segundo nossas aptidões 

numa sociedade estruturada na divisão social do trabalho. Nessa divisão temos um lugar 

definido pelas necessidades sociais, e para ocupá-lo seremos educados segundo as 

exigências da sociedade para se conservar como tal. Assim somos educados porque 

queremos: 

 

Se os indivíduos, como mostramos, só agem segundo as 

necessidades sociais, parece que a sociedade impõe aos 

homens insuportável tirania. Na realidade, porém, eles 

mesmos são interessados nessa submissão; porque o ser 

novo que a ação coletiva, por intermédio da educação, 

assim edifica, em cada um de nós, representa o que há de 

melhor no homem, o que há em nós de propriamente 

humano. (p. 45). 

 

Olhando a mesma divisão social do trabalho no modo capitalista de produção, mas partindo 

de paradigmas distintos e antagônicos aos de Durkheim sobre a História e sobre a própria 

divisão social do trabalho, vendo-as como processos de dominação nas lutas de classes que 

se dão nas relações sociais, lutas essas que definem os lugares a serem ocupados no 



 44

processo produtivo e de apropriação de riquezas produzidas socialmente, Marx vai 

identificar na educação a mesma função para a naturalização das relações de força do 

social: 

Não é suficiente que as condições de trabalho se coloquem, 

num pólo, como capital, e, no outro pólo, como homens que 

nada têm a vender a não ser sua força de trabalho. Também 

não é suficiente forçá-los a venderem-se de livre vontade. 

No decurso da produção capitalista desenvolve-se uma 

classe operária que, por educação, tradição, hábito, admite 

as exigências daquele modo de produção como evidentes 

leis da natureza (MARX, apud SHILLING, 1997, p. 52). 

 

Ambos olhavam e viam na educação a conservação e a reprodução de uma ordem social 

estruturada na desigualdade entre os homens. Se para Durkheim a análise limitava-se a 

descrever o que é, para Marx tratava-se de conhecer o que é para tornar possível a sua 

transformação.  Ambos apoiados na história para construir o pensamento. Um olhava a 

matéria condensada num arranjo físico-químico para dar forma a um dado objeto. O outro 

nos mostrava partículas elementares colocadas em ação para dar forma à matéria 

condensada... 

Mas, o que ambos autores não consideraram é que, como indivíduos, talvez queiramos 

mais! Talvez busquemos na educação a incerta e inatingível perfeição, “fazer do indivíduo 

um instrumento de felicidade para si mesmo e para os seus semelhantes” , como acreditava 

James Mill, citado por Durkheim (p.34).  

O que chamamos de dignidade humana, que os direitos humanos e de cidadania querem 

afirmar (Benevides, 1998), pressupõe e exige da educação esses objetivos que Durkheim 

via como ‘idealismo sobre a educação’. Se considerarmos que a dignidade humana não é 

uma pura abstração, um ideal, mas que tem sua materialidade definida pelo conjunto destes 

direitos, a sua realização é também um fim da educação, sendo essa, em si mesma, 

conteúdo fundamental da dignidade. 
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Num texto de 1966, intitulado A Escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à 

cultura, já nas primeiras palavras e com a força argumentativa que caracteriza o seu 

pensamento, Bourdieu nos introduz na sua sociologia da educação: 

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que 

continuamos tomando o sistema escolar como um fator de 

mobilidade social, segundo a ideologia da ‘escola 

libertadora’, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que 

ele é um dos fatores mais eficazes de conservação social, e 

sanciona a herança cultural e o dom social tratado como 

dom natural (BOURDIEU apud CATANI e NOGUEIRA, 

2004, p.41). 

A naturalização das relações sociais desiguais que Durkheim e Marx apontavam nas 

citações acima reaparece aqui. Em comum, a existência necessária de processos educativos 

que se dão para a reprodução e a conservação da ordem social, pela inculcação e pela 

introjeção de determinadas visões de mundo dominantes.  

Nesse texto, como nos mostram Catani e Nogueira (2004, p.9), Bourdieu antecipa conceitos 

centrais que serão desenvolvidos quatro anos depois em A Reprodução. Assinalou “uma 

etapa decisiva na exploração das funções escolares de reprodução cultural e de conservação 

social”. Se Durkheim já apontava para a função social de reprodução da educação como 

uma necessidade colocada para a sociedade distribuir seus membros, segundo suas aptidões 

e lugares determinados que deveriam ocupar no sistema produtivo, Bourdieu quer fazer 

com que o véu da naturalidade desse complexo processo social seja rompido, deixando 

antever os mecanismos sociais que funcionam como condicionantes e determinantes das 

trajetórias escolares que se dão nas desigualdades estruturadas e estruturantes da sociedade, 

porque “não é suficiente enunciar o fato da desigualdade diante da escola, é necessário 

descrever os mecanismos objetivos que determinam a eliminação continua das crianças 

desfavorecidas”.(BOURDIEU apud CATANI e NOGUEIRA, 2004, p.41). 

É da descrição desses mecanismos, como relações sociais, que a sociologia da educação 

deve se ocupar: 

A sociologia da educação configura seu objeto particular 

quando se constitui como ciência das relações entre 
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reprodução cultural e a reprodução social, ou seja, no 

momento em que se esforça por estabelecer a contribuição 

que o sistema de ensino oferece com vistas à reprodução da 

estrutura das relações de força e das relações simbólicas 

entre as classes, contribuindo assim para a reprodução da 

estrutura da distribuição do capital cultural entre as classes 

(BOURDIEU, apud MICELLI, 1974, p.295) 

Os elementos culturais constitutivos da cultura escolar são estabelecidos nos embates das 

lutas de classes, portanto, resultados de uma seleção social arbitrária, no sentido de ser 

expressão de uma vontade dominante. É a apropriação e a fruição desses elementos por 

parte dos educandos que irá definir fracassos ou êxitos no processo educativo escolar. Na 

medida em que esses elementos culturais já se encontram como constitutivos da cultura das 

classes dominantes, a sua reprodução desigual como capital cultural é parte do processo de 

reprodução da estrutura desigual de toda a formação social. Para que essa função da 

educação escolar tenha êxito é preciso que ela naturalize todo processo educativo em 

termos de dons e habilidades natas dos educandos, não podendo se revelar na sua 

função.Para que “a escola possa realizar a reprodução social, isto é, garantir a dominação 

dos dominantes, ela deve ser dotada de um sistema de representação fundado na negação 

dessa função. (BONNEWITZ, 2003, p.116) O êxito dessa inversão esconde que os critérios 

adotados para o sucesso escolar são critérios sociais e não propriamente escolares. Dessa 

forma, na trajetória escolar dos educandos o todo social se manifesta e se impõe: “ (...) o 

todo social não se opõe ao indivíduo. Ele está presente em cada um de nós, sob a forma do 

habitus, que se implanta e se impõe a cada um de nós através da educação, da 

linguagem...Tudo o que somos é produto da incorporação da totalidade.” (BOURDIEU, 

apud LOYOLA, 2002, p.33). 

A educação que concorre para a incorporação da totalidade não se restringe à educação 

escolar, dela fazendo parte as experiências societárias que o individuo vivencia na sua 

existência concreta e que contribuem para compor o habitus. Quando Durkheim afirma que 

educação são as influências da ação que os adultos exercem, ‘de forma irresistível’ sobre as 

crianças e os adolescentes, está igualmente apontando para processos  diversos que 

concorrem para tal incorporação. A esses processos é que chamo de processos educativos 
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que se desenvolvem em várias instâncias e situações sociais para que seja possível a 

constituição de habitus.  

Processos educativos sempre ocorrem, no sentido de serem processos sociais em que se dão 

criações de valores e atitudes, de entendimentos e conhecimentos sobre a realidade e 

formas de interagir com ela, de formas de sentir e agir, de se comunicar. A demonstração, 

diria, natural, desse axioma é o fato de que o homem só se faz humano pela educação, 

sendo esta constituída por múltiplos processos educativos que mantêm uma relação direta 

com a complexidade da organização social e com o pertencimento a grupos e classes 

sociais. Sem processos educativos só poderíamos continuar sendo classificados como 

hominídeos. 

Os processos educativos que se dão nas relações sociais vividas nos cotidianos não são da 

mesma natureza, embora com eles interajam o tempo todo numa relação de mútua 

influência, do que aqueles desenvolvidos pelas diversas instituições e instâncias de 

Educação, aqui incluindo tanto os que se dão numa Unidade escolar quanto os que se dão 

numa Unidade de Internação, que são sistematizados e organizados para realizar 

determinados fins constitucionais segundo diretrizes traçadas publicamente e estabelecidas 

pelo Estado, mas também formam mentalidades, atitudes, traçam trajetórias, definem 

visões de mundo e ações. Na verdade, esses processos educativos distintos e 

complementares podem estar em contradição interna, particularmente quando temos, de um 

lado, o habitus da Educação organizada e sistêmica que pretende desenvolver-se segundo 

conteúdos e objetivos orientados, ao menos em princípio, pelos direitos de cidadania e 

humanos para a formação das gerações que por ela passam, e, de outro, os ensinamentos e 

aprendizagens que se desenvolvem como habitus nas condições de privação de direitos, na 

existência diária em relações sociais estruturadas na e estruturantes da desigualdade, na 

existência diária da opressão. 

Por estar localizada na superestrutura, lócus da formação social onde as concepções de 

mundo se constroem, a educação, instituição que tem como fim a constituição de 

indivíduos para viver uma visão de mundo, contribui para que seja possível, numa 

superação dialética do velho pelo novo, que esses mesmos indivíduos sejam capazes de 
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construir, individual e coletivamente, outras visões de mundo, ao mesmo tempo e no 

mesmo processo social mais amplo em que são sujeitos. 

Nesses processos de formação para o social, como potencial para educar, os indivíduos que 

deles participam, sempre ativos em algum grau, formam e têm formadas suas 

subjetividades nas condições concretas de existência e nas representações sociais que 

dessas fazem. As subjetividades que se formam e são formadas nas práticas e nas 

representações sociais não são únicas no mesmo processo social igualmente vivido, nas 

condições materiais de existência compartilhadas; ao contrário, a configuração do humano 

que se dá nessas complexas relações é sempre diversa, historicamente incerta.   

Com o apoio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, do Governo Federal e da 

Unesco-Brasil, uma pesquisa (ASSIS, 1999) feita com jovens do sexo masculino que 

cometeram atos infracionais graves e estão cumprindo medidas socioeducativas e com seus 

irmãos e primos, que com eles compartilhavam as mesmas condições materiais de 

existência, que não cometeram atos infracionais, vai nos mostrando, por meio de uma 

abordagem qualitativa a partir das histórias de vidas, um complexo universo de interações 

em determinadas condições de existência e que levam à opção nem sempre consciente, por 

parte de alguns num dado momento, pelo ato infracional, enquanto outros procuram pautar 

suas ações segundo as regras definidas para o convívio social, ainda que estas estejam 

marcadas pelas desigualdades sociais e pela presença de ações violentas na resolução de 

conflitos e na realização de desejos: 

(...) é preciso compreender a escolha e, depois, saber que 

nenhuma escolha humana pode ser explicada apenas por 

determinismos sociais, embora todas sejam realizadas 

frente a condições dadas. Por outro lado, é necessário 

também entender que nenhuma escolha pode ser explicada 

apenas por determinismo biológico e de ‘índole’ (como se 

diria no senso comum), porque todas as condições dadas 

são necessariamente reinterpretadas e reconstruídas pelo 

sujeito, dentro de seu espaço de liberdade e capacidade de 

projetar, atributo de todos os seres humanos. É por causa da 

viabilidade de reconversão do ambiente em matéria de 
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construção da identidade, que a saga dos ‘jovens infratores 

e seus irmãos não-infratores’ comporta diferenciações e 

inclui escolhas, ainda que dentro de ‘possíveis sociais 

limitados’, embora enfrentando sérios riscos de assumirem 

a objetivação que a sociedade lhes impôs quase como 

caminho sem volta (ASSIS, 1999, p. 11). 

 

As experiências culturais e sociais vividas no ambiente escolar e fora dele, que se 

constituem como conteúdos de processos educativos, são determinadas pela posição social 

do indivíduo nas relações sociais de produção, bem como o são os espaços geográficos que 

ocupam e o modelo de ocupação destes. Mas essa relação entre o indivíduo e o todo social 

não significa somente sujeição do indivíduo, como se este estivesse submetido a uma força 

irresistível que o pré-determina e com isso fosse apartado definitivamente da sua 

capacidade de ler o mundo e da sua vontade de agir. Quando Bourdieu fala do produto de 

uma orquestração sem que tenha havido um maestro aponta para uma relação entre 

individuo e todo social caracterizada como derivação recíproca. O livre-arbítrio, como 

expressão da capacidade leitora do mundo e da vontade de agir, se realiza num invólucro 

que o restringe a se manifestar nos limites mutáveis e ampliáveis das condições concretas 

da existência, tanto sua quanto do todo social. 

 

3. A Educação no Brasil: o que dela se espera. 

Vimos que a Educação tem como função social primeira a reprodução da sociedade. Isso é 

válido para qualquer sociedade humana, em todos os espaços e tempos da nossa existência 

planetária. É uma necessidade da sociedade ou de outro agrupamento humano para garantir 

sua sobrevivência, e ela o faz agindo sobre as novas gerações. É inconcebível pensarmos 

uma Educação como sistema, seja ele complexo ou mais rudimentar segundo as 

características histórico-culturais das sociedades humanas das quais faz parte, que não 

tenha como função a reprodução material e espiritual dessas mesmas sociedades. Mas isso 

significa que nos e pelos seus mecanismos mais ou menos institucionalizados, a Educação 

reproduz as desigualdades sociais presentes como estruturas estruturantes na formação 

social. No entanto, em sociedades que se organizam segundo o Estado Democrático de 
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Direito que se ergue sobre as bases dos Direitos Humanos e dos direitos fundamentais da 

cidadania, a reprodução se dá, também, como reprodução de valores, de atitudes, de visões 

de mundo, de conhecimentos, de formas de conhecer e produzir conhecimento e de 

comportamentos para que possam orientar e definir as experiências societárias esperadas 

dos indivíduos e de grupos segundo os princípios e os enunciados dos direitos que fazem, 

necessariamente, parte do Estado Democrático de Direito. Portanto, da Educação escolar e 

de todos os outros processos educativos presentes na sociedade espera-se que sejam 

capazes de desenvolver habitus para se viver a experiência societária democrática. Como os 

direitos citados se fundamentam na igualdade entre os homens, os processos educativos em 

geral e a educação escolar nessas sociedades podem, e devem, reproduzir a igualdade. O 

resultado de tal embate na Educação, entre reprodução da desigualdade e reprodução da 

igualdade, se dá sempre como um processo histórico que não tem um fim de antemão 

determinado. É resultado de lutas e de condensação de forças, nunca definitivos, pois o mar 

da História é agitado. 

No Preâmbulo da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, já encontramos 

explicitados os objetivos e os valores que devem se realizar no conjunto da sociedade: 

(...) para instituir um Estado Democrático, destinado a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 

na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias (...). 

A Educação escolar e aquela que se dá nas relações sociais sobre as novas gerações em 

particular, mas sobre todos os membros da sociedade, têm, ou devem ter, esse enunciado 

como ponto de partida, pois nele está a natureza societária colocada como finalidade do 

Estado Democrático. Ao afirmar no seu Artigo 5º que “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”, garantindo ainda a “inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade”, define em bases legais a relação entre os indivíduos e entre estes e 

a sociedade política, o Estado. Quando trata das crianças no seu Artigo 227, estabelece que: 
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Quando relacionamos esse Artigo com os que tratam da Educação (Art. 205) e da Cultura 

(Artigos 215 e 216) e com os Artigos 53 a 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente27, 

percebemos que o enunciado legal estabelece não só as condições sociais e institucionais 

para garantir o desenvolvimento das novas gerações, mas também as relações sociais 

necessárias para que possam vivenciar processos educativos para tal desenvolvimento. É o 

que encontramos, reiterando o que até aqui vimos, no Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: “A educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”. No seu parágrafo 1º afirma que a Lei 

disciplina a educação escolar.  A sua finalidade e seus princípios norteadores encontram-se 

no Artigo 2º: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. O que temos aqui, como expressão da vontade da sociedade para ser 

exercida sobre ela mesma, são conteúdos a serem reproduzidos pela Educação e, portanto, 

conteúdos de habitus como “sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita 

ou explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores” (BOURDIEU, 1983: 

94). Nesse sentido, o habitus, que é também gerador de estratégias, pode gerar disposições 

a serem colocadas em ação para se viver uma sociedade democrática, em todas as relações 

sociais que nela podem se dar. 

                                            
27 Apenas esses Artigos são citados porque tratam da Educação escolar e da Cultura, o que nos interessa aqui. 
Mas todo o ECA é um conjunto de direitos indissociáveis que estabelece o que a sociedade quer e definiu para 
as suas crianças e adolescentes. 
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Esse conjunto articulado de princípios e enunciados legais é resultado de uma construção 

social, histórica e inacabada, para a qual contribuíram diversos fatores reais de poder nas 

lutas políticas e sociais para se definir a natureza da organização social, segundo valores e 

práticas sociais estabelecidos num consenso possível. Portanto, todas as crianças, em 

qualquer situação social em que se encontrem, têm o direito de serem educadas nesses 

valores e práticas. E, se como vimos, a Educação não se restringe à escolar, mas envolve 

diversas situações e relações sociais, o direito a ser educado necessariamente exige 

condições concretas de existência que em si mesmas são a realização de tais valores e 

práticas estabelecidos para se efetivar a dignidade humana, pois esta, histórica e natural, 

tem sua substantivação claramente expressa nos direitos fundamentais. Assim, o direito a 

ser educado não se restringe ao direito à educação escolar, embora esse lhe seja 

indissociável, mas se expande para as experiências societárias do todo social nas quais se 

dão processos educativos formadores dos indivíduos singular e social. Dessa forma, pode-

se garantir o direito à educação escolar sem que o direito a ser educado nos valores e 

práticas definidos para a organização da sociedade se realize. A desigualdade social do 

Brasil, que marca profundamente as condições de existência de milhões de crianças e 

adolescentes, realiza isso que aparentemente é um paradoxo. 

 

3.1. A Educação no Brasil: um direito negado a muitos. 

A primeira observação a ser feita diz respeito às condições de educabilidade28 das crianças 

e adolescentes brasileiros para que os princípios e os enunciados para a educação nacional 

se realizem, entendida essa para além da educação escolar e envolvendo as diversas 

                                            
28 Por condições de educabilidade está sendo considerado o conjunto de ações dos entes responsáveis pela 
educação definidos legalmente como sendo o Estado, a família e a sociedade para garantir: condições 
concretas de existência pautadas pela dignidade humana definida pelos direitos fundamentais; o direito ao 
acesso e à permanência na escola pública de qualidade; o acesso das famílias, das crianças e dos adolescentes 
aos bens culturais produzidos e presentes na sociedade; aos equipamentos de lazer e esporte; experiências 
societárias que potencializem a condição peculiar de seres em desenvolvimento, protegendo-os de toda e 
qualquer forma de discriminação ou negligência e de violências. Ao Estado, como a sociedade política que 
deve realizar o bem comum, cabem as responsabilidades pela definição e efetivação de políticas que visem 
garantir tais condições. Às famílias e à sociedade, além da proteção no dia-a-dia, necessariamente marcada 
pelo afeto, cabem responsabilidades de colocar ações impositivas ao Estado servindo-se de instrumentos 
institucionais presentes no próprio Estado, como as Promotorias e Conselhos. A ausência ou negligência de 
um destes entes nos processos educativos das crianças e dos adolescentes afeta negativamente suas condições 
de educabilidade. 
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experiências sociais e culturais colocadas como possibilidades nas condições de existências 

concretas, segundo os documentos citados acima. Para que a condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento seja respeitada com absoluta prioridade é preciso que determinadas 

condições de existência estejam presentes, sem as quais a Doutrina de Proteção Integral só 

se realiza como políticas de exceção em programas para atender crianças e adolescentes em 

situação de risco social e vulnerabilidade. 

Em 2003, a proporção da população considerada em situação de pobreza (com renda 

domiciliar per capita de até ½ salário mínimo29) era de 37,1% (IPEA, 2005: 51), com uma 

variação regional entre 12,1% em Santa Catarina a 62,3% em Alagoas. O estado de São 

Paulo apresentava uma taxa de 16,1%, mas certamente com variações por regiões e no 

interior das próprias cidades que não foram relatadas no estudo citado. Em termos 

absolutos, tínhamos no ano da pesquisa 53,9 milhões de pessoas vivendo com renda 

domiciliar per capita de até ½ salário mínimo. Dados da Pnad (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) de 1999 feita pelo IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) apontavam que 39% das crianças de 0 a 6 anos e 37,2 % daquelas 

entre 7 e 14 anos viviam em famílias com essa renda. A situação não deve ter mudado no 

ano de 2003, referência para o estudo do Ipea.30 

A situação de iniqüidades estruturais vividas por esse contingente de crianças e 

adolescentes é apresentada no Relatório da Situação da Infância e Adolescência 

Brasileiras,de 2003, elaborado pelo Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância, a 

partir do Censo Demográfico 2000 (IBGE). Alguns cruzamentos de dados revelam que a 

iniqüidade gerada na histórica desigualdade social brasileira é ainda mais grave quando as 

variáveis etnia/raça e gênero são consideradas. Nesse ano, o Brasil tinha 61 milhões de 

crianças e adolescentes, segundo o relatório. Quase metade desses vivendo abaixo da linha 

de pobreza. A pobreza é em si mesma uma violação dos Direitos Humanos e dos direitos 

das crianças. Sobre essa violação fundamental outras são perpetradas numa lógica perversa 

de interdependência que confunde causas e efeitos.  O Relatório alerta que cerca de 8 

milhões de adolescentes – 38% do total de 21 milhões entre 12 e 17 anos – têm o seu futuro 

                                            
29 O salário mínimo que vigorou entre abril de 2003 e abril de 2004 era de R$ 240,00. 
30 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. 
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ameaçado pela pobreza. No estado de São Paulo, 4 em cada 10 adolescentes entre 15 e 17 

anos de idade estavam fora da escola. É a idade predominante entre os internos da Febem. 

Os números do Censo/2000 sobre o estado de São Paulo revelam que 24,7% das crianças 

de 0 a 6 anos viviam em domicílios onde os responsáveis ganhavam até 2 salários mínimos, 

contra 30,3% em 1991. Vivendo com responsáveis com menos de 4 anos de estudo eram 

20,6% contra 27,4% em 1991. As implicações dessa situação social na educação das 

crianças podem ser entendidas nas análises que Bourdieu faz dos mecanismos de 

reprodução das desigualdades pelos sistemas escolares, a partir do capital cultural dos 

segmentos populacionais envolvidos nos processos educativos. 

No documento “Geografia da Educação Brasileira 2001”, elaborado pelo Inep (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão ligado ao Ministério da Educação, é 

apontado que apenas 59% dos estudantes concluem o ensino fundamental, segundo dados 

considerados até o ano de 2001(CONSTANTINO, 2003). O relatório do Ipea, Radar 

Social, mostra que em 2002 a taxa de conclusão do ensino fundamental era de 57,1% 

(p.73). Citando o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) de 2003, o relatório 

aponta que 55% dos alunos na 4ª série do ensino fundamental estavam nos estágios ‘crítico’ 

ou ‘muito crítico’ em língua portuguesa, e em matemática eram 51,6% dos alunos nesses 

estágios. Entre os alunos da 8ª série, aqueles que conseguiram chegar lá, eram 26,8% nesses 

estágios em língua portuguesa e 57,1% em matemática. Não interessa aqui possíveis 

críticas à metodologia do sistema avaliativo, mas o fato de que ele revela fracassos da 

educação, entendida sempre no sentido mais amplo como tem sido aqui, das crianças e 

adolescentes brasileiros, particularmente os que fazem parte das classes populares em 

situação de pobreza. 

Apoiado no cruzamento de dados do Censo de 2000, o próprio IBGE publicou um relatório 

com o título “Perfil das Mulheres Responsáveis pelos Domicílios no Brasil”, em 2002. 

(ESCÓSSIA, 2002). Do cruzamento dos dados tem-se que 2,3 milhões de crianças de 0 a 6 

anos vivem em domicílios chefiados por mulheres que ganhavam até 2 salários mínimos, 

sendo que metade delas ganhava R$ 276,00 (para um salário mínimo na época de R$ 

180,00). Essas mulheres tinham em média 5,6 anos de estudo, o que não significa que esses 

anos correspondam à séries do ensino fundamental concluídas, dadas as históricas taxas de 
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defasagem idade/série nos educandos das classes populares. O Relatório do UNIFEC faz 

cruzamentos dos anos de estudo da mãe com as condições de moradia das crianças e dos 

adolescentes, para as quais utiliza indicadores sobre saneamento básico, acesso à água 

potável e bens duráveis. Quanto menos anos de estudo da mãe, piores os indicadores. 

Colocada a variável etnia/raça, os números são agravados. Os anos de estudo da mãe 

também aparecem diretamente relacionados com o número de crianças que não freqüentam 

escolas. Quanto menos anos de estudo da mãe, maior o número de crianças e adolescentes 

que não freqüentam a escola. Também em relação ao trabalho infantil a variável anos de 

estudo da mãe parece ter uma importância fundamental: “A proporção de crianças e 

adolescentes de 10 a 15 anos que trabalham é de 13,2% para o grupo com mães que 

possuem menos de um ano de instrução (...) entre aquelas com 11 anos ou mais de 

escolaridade, temos 3,4% das crianças e adolescentes trabalhando.”(p. 114). São as crianças 

e os adolescentes mais pobres que, numa negação social de suas condições de seres em 

desenvolvimento, vivem as violações de seus direitos na inserção prematura e ilegal num 

mercado de trabalho que fará uso de suas forças de trabalho para a reprodução do capital, 

ao mesmo tempo em que reproduz e perpetua a pobreza em que vivem na desigualdade 

social.  

No Mapa 7 do Relatório Radar Social (Ipea, 2003), vemos que para o Brasil há uma taxa de 

11,5% de crianças entre 10 e 14 anos participando do mercado de trabalho, com uma 

variação regional entre 2,8% no Distrito Federal à 19,9% em Piauí. Para o Estado de São 

Paulo a taxa é de 4,7%. Os números ainda devem ser maiores, dada as dificuldades em se 

captar o fenômeno ‘trabalho infantil’, começando pela sua negação pelos próprios 

responsáveis pelas crianças e adolescentes, além da clandestinidade que o caracteriza em 

diversas situações de ocupação. Em 2004 a OIT (Organização Internacional do Trabalho) 

divulga os números do trabalho infantil no Brasil, como resultado de uma pesquisa sobre a 

base de dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2001, feita pelo 

IBGE. Denuncia que 2,2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam 

em ocupações perigosas que colocavam em risco suas vidas. O Estado de São Paulo 

apresentava os maiores números nessas condições. O Brasil é signatário da Convenção 138 

da OIT que determina a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil. 

Ainda na mesma pesquisa os números considerados totais sobre o trabalho infantil no 
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Brasil: 5,5 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos (12,7% da população nessa faixa etária) 

estavam trabalhando. A questão do trabalho infantil deve ser entendida no contexto de 

desemprego estrutural e de precarização das relações de trabalho, sempre presentes na 

organização das relações capitalista de produção no Brasil. Citando a OIT, o relatório 

Radar Social do Ipea aponta que o desemprego cresceu mais no Brasil do que no restante 

do mundo, apresentando taxas de 10% contra 6,2% na média mundial e 8% na América 

Latina. Deve ser entendido no contexto dos processos de concentração de renda do modelo 

capitalista brasileiro. A pesquisa nacional, também sobre dados dos censos de 1980 e 2000 

produzidos pelo IBGE, que resultou no Atlas da Exclusão Social – Os Ricos no Brasil, 

revela números da concentração de renda e que ela cresceu nesse período. A proporção de 

famílias ricas (consideradas as que têm renda mensal superior a R$ 10.982) subiu de 1,8% 

para 2,4% nos 20 anos considerados, mas a fatia delas na renda cresceu 65% no mesmo 

período. Cerca de 0,01% das famílias existentes tinham um patrimônio que correspondia a 

46% de toda a riqueza gerada por ano no país. (FERNANDES & ROLLI, 2004). 

A reprodução da desigualdade na renda se reproduz também como desigualdade no capital 

cultural. Entre essas famílias, em que 91,3 % são brancos, dois terços tem curso superior 

completo. Formados nas universidades públicas. É o que nos revelam os números da 

Síntese de Indicadores Sociais 2002, do IBGE. Entre os alunos das universidades públicas 

no Brasil 59,9% estão entre os 20% com maior renda, enquanto que entre os mais pobres os 

alunos são 3,4%. Os processos de reprodução das desigualdades pelo sistema escolar, que 

Bourdieu aponta, tem aqui mais alguns números nacionais.  

O relatório do Unicef, citado acima, quando trata das características dos domicílios em que 

vivem as crianças e os adolescentes afirma que “a infra-estrutura domiciliar é fundamental 

para o bem-estar e o padrão de vida das pessoas, e, em particular, afeta o desenvolvimento 

das crianças e dos adolescentes”.(2003:63). Em 2003 o IBGE divulgou os dados da 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Apontavam que havia 2,4 milhões de casas 

em favelas, concentradas principalmente nas grandes cidades, com um aumento de 156% 

do número de habitações precárias entre 1999 e 2001. A cidade de São Paulo aparece no 

topo da lista, com 378.863 domicílios cadastrados em favelas. Não podemos deixar de ver 

nesse fenômeno um resultado direto das políticas econômicas colocadas em ação ao longo 

dos anos 90, indutoras de desemprego e pauperização crescente das classes trabalhadoras. 
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(SOARES, 2003). O Mapa da Exclusão/Inclusão Social 2000 (PUC/SP, 2000), sobre as 

condições de vida na cidade de São Paulo, revela que entre 1991 e 2000 a população que 

vive em áreas de exclusão social cresceu em 1,1 milhão de habitantes. Revela ainda que dos 

domicílios chefiados por mulheres, 80% estão nas áreas consideradas de exclusão social. 

Os dados sobre a cidade de São Paulo, particularmente sobre as crianças e adolescentes que 

vivem nas áreas consideradas de exclusão social31, são necessários aqui, para além da 

discussão sobre condições de educabilidade, pois, como veremos adiante a maioria dos 

internos nas Unidades da capital vem de distritos dessas áreas. A pesquisa intitulada Mapa 

da Juventude de São Paulo (BOUSQUAT & COHN, 2003), apoiada em variáveis 

selecionadas a partir de resultados de pesquisas anteriores que permitiram a formulação de 

um ranking de distritos segundo os piores e melhores resultados das varáveis específicas. 

Os 96 distritos da cidade foram divididos em 5 grupos denominados Zonas Homogêneas, 

cada uma delas agrupando distritos com perfis semelhantes. Em seguida, elaborou-se um 

indicador composto, o Indicador Composto Juvenil, para o qual foram consideradas as 

seguintes variáveis: percentual da população jovem do distrito (15 a 24 anos); taxa anual de 

crescimento populacional do distrito entre 1991 e 2000; percentual de mães adolescentes no 

total de nascidos vivos; coeficiente de mortalidade por homicídio na faixa etária de 15 a 24 

anos; percentual de jovens que não freqüentam escola; coeficiente de viagens por motivo de 

lazer, por distrito; índice de mobilidade da população de 15 a 24 anos; valor do rendimento 

médio mensal familiar. Cada distrito recebeu uma nota de 0 a 1 segundo esse indicador. As 

mais próximas de 0 se referem aos distritos com as piores condições de vida para os jovens, 

e são os distritos que possuem a maior taxa de crianças e jovens nas suas populações. A 

Zona Homogênea 1, com os melhores indicadores, tem 7,07% de jovens residentes, 

enquanto que  a ZH 4 e 5, com os piores indicadores, têm 31,98% e 30,89%, 

respectivamente, da sua população constituída por jovens entre 15 e 24 anos. As ZH 4 e 5 

concentram os distritos com as mais baixas notas do Indicador Composto Juvenil.São 

também os distritos mais populosos. Cidades de crianças e jovens na grande cidade. 

A taxa de homicídios de jovens de uma dada região é um indicador de extrema relevância 

para caracterizar as condições concretas de existência nas quais, e pelas quais, crianças e 

                                            
31 Sobre o conceito de exclusão social ver CASTEL, R. As armadilhas da exclusão. In CASTEL, R; 
WANDERLEY, L.E. & WANDERLEY, M. B. Desigualdade e a questão social. São Paulo: Educ, 2001. 
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jovens vão vivendo relações sociais que se constituem em processos educativos para suas 

formações individuais e coletivas. Nos números sobre homicídio juvenil, na Tabela1, a 

realidade das ‘cidades’ de crianças e jovens, nos cinco últimos distritos citados, aparece de 

forma dramática. No Mapa da Juventude citado esses distritos fazem parte das Zonas 

Homogêneas 4 e 5 e os quatro primeiros da Zona Homogênea 1, na qual estão aqueles com 

populações com maior escolaridade, maior renda, menos populosos e mais equipamentos 

urbanos para cultura e lazer. Os distritos Cidade Tiradentes e Itaquera encontram-se no 

extremo da Zona Leste da capital; Capão Redondo e Jardim Ângela no extremo da Zona 

Sul. Dessas duas regiões sai a maioria dos que estão internados nas Unidades da Febem da 

capital, são os preferencialmente apanhados pelos órgãos de repressão32.  

Ainda que não se possa fazer uma relação direta entre variáveis, é recorrente no cruzamento 

de dados sobre os distritos a combinação de elevadas taxas de habitantes sem instrução e as 

elevadas taxas de homicídio juvenil. Nessas ‘cidades’ de crianças e jovens ocorre o 

encontro de duas gerações de pobreza: a pobreza sem escolaridade e a nova pobreza 

escolarizada dos tempos de universalização das matrículas no ensino obrigatório. 

 

 

 

 

                                            
32 Numa pesquisa com 2100 adolescentes recolhidos na UAI - Unidade de Atendimento Inicial, durante os 
anos de 2000 e 2001, desenvolvida pelo Ilanud (2001), percebe-se que os perfis dos que ali estão recolhidos  e 
os números sobre os atos infracionais cometidos diferem dos dados que são apresentados pela Febem e por 
outras pesquisas sobre o adolescente autor de ato infracional. Na medida em que os perfis e a natureza dos 
atos infracionais cometidos  são elaborados a partir dos dados sobre os que estão cumprindo medida de 
internação e não sobre o momento em que são recolhidos na UAI, como fez a pesquisa do Ilanud, têm-se uma 
distorção que favorece decisões judiciais e a criação de mitos sobre a periculosidade dos adolescentes autores 
de atos infracionais. Por exemplo, quando considerados os internados que teriam cometido homicídio ou a 
tentativa de, o percentual por ato cometido total é de 7%. Quando os dados são recolhidos na UAI, cai para 
1,6%. O mesmo acontece com o roubo: entre os internados, 65,4%; na UAI, 41,3%. Claramente pode-se 
perceber um funil seletivo nos processos judiciais, desde o momento em que o adolescente é recolhido pela 
polícia. Certamente residir em bairros ou distritos específicos é um agravante ou um atenuante. 
A pesquisa cita dois estudos comparativos feitos pelo mesmo Ilanud: a primeira mostra que entre os que 
recebem medida de prestação de serviço à comunidade, é maior a proporção de mulheres, brancos, pessoas de 
maior escolaridade e nível social, em contraste com os condenados a penas de prisão em regime fechado. A 
segunda procedeu a uma entrevista com 1000 estudantes de escolas públicas e privadas na capital de São 
Paulo, “inquirindo-os anonimamente sobre os delitos eventualmente praticados, como agressões, furtos, uso 
de entorpecentes e depredações, entre outros. O perfil do ‘infrator’ levantado nessa pesquisa de self report 
crime (crime auto relatado), conforme esperado, é bastante diferente do perfil dos jovens recolhidos ou 
internados na Febem – mesmo que tenham cometido crimes semelhantes”. 
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Tabela 1. População total, população de 0 a 18 anos, taxa de homicídio juvenil, 
porcentagem sem instrução, por distritos, em 1999. 

Distrito População total % da população 
de 0 a 18 anos 

Homicídios de 
jovens. Taxa por 

100 mil hab. 

% sem instrução 

Pinheiros 69.542 20,63 35,57 1,0 

Moema 74.168 22,22 8,32 0,5 

Alto de 
Pinheiros 

44.322 22,48 11,81 1,3 

Jardim Paulista 89.261 17,96 0,00 0,4 

Cidade 
Tiradentes 

162.653 44,07 196,73 6,0 

Brasilândia 235.327 39,50 195,62 10,0 

Itaquera 184.543 37,62 141,88 8,1 

Capão Redondo 200.325 38,57 166,50 9,5 

Jardim Ângela 221.424 41,91 206,87 11,1 

Fonte: Mapa da Exclusão/Inclusão Social 2000.  

 

Viver em regiões marcadas pela violência provoca necessariamente conseqüências na 

constituição das identidades das crianças e dos jovens que nelas habitam. Entendida a 

identidade “como um conjunto de imagens, representações, conceitos de si, sendo 

considerado, especialmente, o caráter dialético de sua construção, a saber, a importância da 

alteridade nesse processo” (ARAUJO, 2001). Como determinada e determinante, a 

identidade só pode ser entendida como interação em processos de relações com o Outro, de 

derivações recíprocas entre estruturas estruturadas e estruturantes. Aos diversos modos de 

ser criança e jovem em nossa sociedade correspondem habitus específicos: 

O primo entrevistado e Brian tinham o hábito de brincar de 

‘boca’33 desde criança. A comunidade em que viviam era 

“guerra todo dia, os traficantes, eu achava aquilo o máximo 

pra mim, eu era pequenininho. Já fui crescendo já com a 

                                            
33 Nome dado aos locais em que as drogas são vendidas. Nota não presente no original. 
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idéia vou ser que nem aqueles caras. Aí hoje em dia eu 

sou.” (ASSIS, 1999: 141)34 

A morte está à espreita. O acerto de contas é uma certeza. E se tantos inocentes, entendidos 

como aqueles que não têm envolvimento nenhum com o mundo do crime, são assassinados 

muitas vezes por engano, como garantir que não será o próximo? Se a inocência não 

garante, o que garante que irá continuar vivo num contexto em que se mata e se morre 

todos os dias? As estratégias para sobreviver são várias, mas uma possível é a 

disponibilidade e os recursos em fazer uso da violência. “Nem tudo que a gente não gosta 

não quer dizer que a gente não tem que fazer”. Fala de Cristian, um interno (ASSIS, 1999: 

142), sobre procedimentos e atitudes impostos pela necessidade de sobreviver num 

contexto violento. “Se eu não cobrar deles amanhã ou depois eu que vou ser cobrado. Para 

não chorar a minha mãe, vai chorar a deles”. (idem). 

 

O que foi apresentado nesse item 3.1 procurou, fazendo uso de números e análises de 

pesquisas diversas, delinear a amplitude das situações sociais engendradas pela 

desigualdade social (ver nota 5) na qual são vividas experiências societárias, que se dão 

processos educativos e de socialização, por crianças e adolescentes a quem se vem 

sistematicamente negando direitos fundamentais. Os dados aqui expostos, ainda que outras 

variáveis não estejam presentes, servem à intenção de dar referências concretas ao conceito 

condições de educabilidade e, assim, para se pensar na possibilidade de êxito dos processos 

educativos que visem a realizar o que a sociedade organizada definiu para a Educação das 

suas gerações para, a partir deste conceito, poder evidenciar a negação do direito a ser 

educado de milhões de pessoas desse segmento etário na população brasileira.  

Dadas as condições de educabilidade desigualmente distribuídas entre as classes sociais, a 

vontade de contenção repressiva pode se iniciar antes mesmo da internação, em processos 

sociais abrangentes de vitimização e criminalização que envolvem particularmente a 

população de meninos e meninas empobrecidos. E como processos sociais, educam, isto é, 

são conteúdos para processos educativos. Alguns aprendem no tempo individual das 

mesmas trajetórias compartilhadas toda a lição contida em tais processos abrangentes; 

                                            
34 A autora está citando depoimento de interno em Unidade no Rio de Janeiro. 
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outros são intencionalmente refratários a aprendizados colocados pelas condições concretas 

de existência; outros resistem, às vezes por um tempo; muitos caem.  

Tendo como fontes a Febem e a Secretaria Municipal de Assistência Social, o diário 

paulista Jornal da Tarde publicou uma reportagem especial em 27 de outubro de 2004 com 

o seguinte título: “Onde nascem os infratores da Febem” (CAMPOS, 2004). Creio que, 

antes de citarmos os números na reportagem especial, sem dúvida de extrema importância 

para compreendermos a instituição para além de seus muros, temos de tentar interpretar o 

título dado à manchete, pois me parece que nos introduz na dimensão ideológica da questão 

do adolescente infrator e da própria Febem. Primeiro: ao optar pelo olhar geográfico 

expresso no advérbio “onde”, sugere que a região é naturalmente geradora de adolescentes 

infratores. Opera-se, assim, a criminalização de uma determinada região geográfica que é 

estendida à sua população, particularmente aos adolescentes e jovens. Segundo: o verbo e o 

substantivo igualmente apontam para uma naturalização, agora de ordem biológica e 

demográfica. Nascer ali é nascer infrator. Terceiro: não necessariamente vem da região 

citada na reportagem o maior número dos que cometem ato infracional, mas pode ser 

porque são vistos naturalmente como prisionáveis pelos órgãos operadores do direito e pelo 

aparato policial. Não podemos deixar de considerar que esse olhar ideológico, essa 

representação social sobre meninos e meninas empobrecidos entram nas narrativas de 

processos educativos que eles vivenciam e nas suas subjetividades.  

Uma pesquisa (NAKANO, 1995) com adolescentes e jovens de uma região da periferia 

paulistana é reveladora das contradições do cotidiano no qual se fazem sujeitos. Vivendo 

suas vidas num cenário adverso, deparam com duas realidades, não necessariamente 

excludentes como o texto sugere: a das lutas sociais e, portanto, coletivas e a da violência. 

Neste cenário, sofrem a estigmatização do vínculo direto que o senso comum e as estruturas 

dominantes fazem entre favelado, pobre e, portanto, violento. O texto pretende chamar a 

atenção para as possibilidades de os jovens se constituírem como sujeitos coletivos e de 

apresentarem no espaço público as questões que suas próprias ações são capazes de 

formular. A questão é que a sociedade, para se reproduzir como tal, reduz esse espaço 

público e, não raro, elimina-o das relações sociais compartilhadas por determinados setores 

das classes sociais empobrecidas.  
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Sem se afastar dessa abordagem, mas com sua especificidade metodológica, um outro 

estudo (CASTRO, 2001) que pode apontar caminhos para ampliar nosso entendimento 

acerca da problemática das crianças e dos jovens nas cidades brasileiras, no contexto das 

desigualdades sociais que as marcam profundamente, e também para formular políticas 

para seu enfrentamento, dá voz a crianças e jovens de três grandes cidades sobre: o seu 

viver nas cidades; as marcas nas suas várias dimensões como seres humanos que crescem 

na adversidade social e urbana; o que querem desses lugares. Os textos que compõem o 

estudo, feitos a partir de uma pesquisa com grupos de crianças e jovens em torno do Projeto 

Oficinas da Cidade, procuram responder à questão de como esses sujeitos podem participar 

ativamente da construção social e física das cidades.  

Os números são por demais reveladores: dos 2.270 adolescentes da Capital internados 

naquele momento, 955 vinham dos bairros da Zona Leste da cidade de São Paulo, ou seja, 

42,07%. Em segundo lugar vinha a Região Sul, com 28,81% dos internos. Eles vêm de 

bairros classificados pela prefeitura como de alta e altíssima privação. As áreas têm em 

comum os mais altos índices de violência, de homicídios de adolescentes e jovens, as mais 

baixas taxas de escolarização e de renda da metrópole. Como se fossem territórios 

proibidos ao Direito: 

Favela no Brasil, poblacione no Chile, villa miseria na 

Argentina, cantegril no Uruguay, rancho na Venezuela, 

banlieue na França, gueto nos Estados Unidos: as 

sociedades da América Latina, da Europa e dos Estados 

Unidos dispõem todas de um termo específico para 

denominar essas comunidades estigmatizadas, situadas na 

base do sistema hierárquico de regiões que compõem uma 

metrópole, nas quais os parias urbanos residem e onde os 

problemas sociais se congregam e infeccionam, atraindo a 

atenção desigual e desmedidamente negativa da mídia, dos 

políticos e dos dirigentes do Estado. (WACQUANT, 

2001:7). 

Dadas as idiossincrasias presentes na mediação entre o juiz e o adolescente a quem se 

atribui ato infracional (sobre relatórios técnicos ver no capítulo IV), nas quais ideologias de 
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classe e preconceitos sociais são elementos para o pensar e agir, os meninos e meninas 

desses distritos quando apanhados pelo aparelho repressivo de Estado já trazem consigo e 

em seus corpos o estigma dos ‘condenados da cidade’, dos que vivem nos territórios 

‘selvagens’.  

As condições de educabilidade não são definidas apenas pelas condições materiais de 

existência, mas também pelas representações que as classes dominantes constroem sobre as 

classes populares e que tentam impor ao conjunto da sociedade como visão de mundo 

hegemônica, para o que se servem de instrumentos de divulgação dessas representações. 

 

3.2. A Educação e a Febem: a intenção para um vir a ser. 

Para a finalidade da pesquisa, a educação na Febem será analisada, basicamente, mas não 

de forma exclusiva, a partir de quatro documentos: o Estatuto da Fundação, praticamente 

inalterado desde a sua criação em 1976; o Regimento Interno, de 2004; o Projeto Educação 

e Cidadania para as Unidades de Internação Provisória e o Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo para Adolescentes em Conflito com a Lei de São Paulo, enviado ao 

Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) para a aprovação, 

em fevereiro de 2006. Constarão ainda para subsidiar a análise alguns documentos que 

estavam presentes nos volumes que tratam sobre o cotidiano de uma Unidade, que em seu 

conjunto permitiram uma reflexão sobre tal cotidiano no contexto institucional de 

internação de adolescentes (capítulo IV). Além desses aportes, os discursos de secretários 

de Estado do governo estadual aos quais a Fundação esteve subordinada serão igualmente 

utilizados para fins da análise pretendida. O que segue aqui deve estar sempre referido com 

o exposto antes sobre Educação, bem como com o que segue sobre o que tem sido a 

internação nas Unidades da Febem. 

No Artigo 5° do Estatuto da Febem35, de 13 de outubro de 1976, está definido que “ Para a 

consecução de seus fins, a Fundação promoverá a integração social dos menores 

abandonados e infratores, através de programas e providências que objetivem prevenir sua 

marginalização e corrigir as causas de desajustamento.” No inciso X do Artigo 6°, quando 

                                            
35  No capítulo seguinte há uma discussão mais aprofundada sobre esse documento e o Artigo 5°, bem como 
anteriormente há uma análise sobre a situação irregular. 
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trata das competências da Fundação, fica estabelecido que esta deve “estimular a 

comunidade no sentido de obtenção de sua indispensável colaboração no desenvolvimento 

de programas de reintegração social ou profissionalização do menor.” A integração social 

pretendida, que se dá sempre como processos, exige que aprendizagens significativas sobre 

o social ao qual será feita a integração se dêem, particularmente para indivíduos em 

formação como seres individuais e coletivos. No entanto, não há menção alguma sobre a 

natureza dos ‘programas e providências’ para a consecução de tal fim. No mais, ‘prevenir a 

marginalidade e corrigir as causas do desajustamento’ são objetivos que a prisão se coloca 

desde o seu surgimento como instituição corretiva fundamental. A prevenção da 

marginalidade se daria pelo exemplo que a situação de interno deve dar aos ‘outros’ 

menores. A correção das causas do desajustamento, entendidas como presentes no corpo e 

na alma do internado, se daria pela ação institucional na privação de liberdade e nos 

sofrimentos daí decorrentes, embora sobre estes nada seja dito. 

Tratando do tema da integração social dos internos pretendida pela Fundação, Volpi36 

apóia-se em Talcott Parsons para destacar nela a aprendizagem: 

Embora a preocupação de Parsons se dirija muito mais no 

sentido de estabelecer estruturas básicas para entender as 

sociedades e poder compará-las entre si, sua obra nos 

permite perceber um conceito de socialização caracterizado 

pela idéia de integração social. Nesse sentido, o processo 

de socialização para ele se dá através da formação de sua 

personalidade como uma organização aprendida. Identifica 

como principal problema entre o sistema social e a 

personalidade a aprendizagem, pois dela depende o 

desenvolvimento e a manutenção, durante toda a vida, de 

motivação para participar de padrões de ação socialmente 

valorizados e controlados. (VOLPI, 2001:40). 

                                            
36 Na sua obra Sem Liberdade, sem direitos, o autor relata os resultados de uma pesquisa feita com egressos 
das instituições de privação de liberdade em 5 Estados e no Distrito Federal. O objetivo foi o de perceber 
impactos da internação sobre suas vidas depois de cumpridas a medida socioeducativa. A pesquisa apoiou-se 
na opinião dos egressos em entrevistas individuais a partir de um questionário-padrão ‘composto de questões 
abertas e fechadas de múltiplas e única resposta’. Dentre outras conclusões, o tempo de internação não 
provocou as mudanças em suas vidas como preconizadas para o resultado da medida socioeducativa, 
agravando as dificuldades para a integração social nos processos de socialização vividos por eles.   
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Fazendo abstração de uma discussão teórica e metodológica sobre a sociologia 

funcionalista de Parsons, interessa-nos aqui o destaque dado à aprendizagem para o 

convívio social segundo as normas, regras, valores e atitudes socialmente aceitos e 

definidos coletivamente na sociedade política e na sociedade civil. O conceito condições de 

educabilidade se refere a isso. 

O Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo para Adolescentes em Conflito com a 

Lei de São Paulo37foi enviado pela então presidente da Fundação, Berenice Giannella, em 

28/02/2006, para o Conanda, que na sua 137ª reunião ordinária, a ser realizar nos dias de 08 

e 09/03 seguintes, deveria fazer a apreciação e apresentar considerações. O Estado de São 

Paulo era, então, o único que não havia formulado o seu plano. Cabe, no entanto, ao 

Condeca de São Paulo a sua aprovação, que já havia ocorrido. 

O Plano, nas suas 53 páginas, está dividido em: I – Premissa; II – Principais aspectos da 

Política Estadual de atendimento às Medidas Socioeducativas; III – Executor do Projeto; IV 

– Execução das Medidas Socioeducativas; V – Desenvolvimento do Trabalho 

Socioeducativo/Plano Pedagógico; VI – Considerações Finais; VII – Legislação/Atos 

Oficiais em anexo; VIII – Referências Bibliográficas.  

Na abertura da Premissa, já no primeiro parágrafo, destaca que o “advento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) permite mudança de paradigma do modo de 

pensar a infância e a adolescência”. Começa com um equívoco ao colocar ‘permite’, o que 

significa a possibilidade da sua não realização. Na verdade, o ECA é resultado de uma 

mudança de paradigma e, ao mesmo tempo em que incorpora essa mudança de paradigma 

que lhe dá sentido e coesão, a impõe a toda a sociedade e ao Estado. Portanto, não se trata 

de ‘permitir mudança de paradigma’, o que seria limitar o seu poder de lei a vontades 

idiossincráticas. Mas o seu advento, segundo o documento, também “traz para o centro dos 

debates as limitações das políticas e das instituições, no tratamento do adolescente autor de 

ato infracional”. Essas limitações estão, conforme afirmação na Premissa, referidas ao que 

o ECA impõe, mas são históricas, mesmo quando as referências legais eram os Códigos de 

Menores e a Doutrina da Situação Irregular que os orientava. Uma outra observação é 

                                            
37 Disponibilizado no site da Febem, www.febem.sp.gov.br, em 19/12/2005. 



 66

necessária. Ao escolherem a expressão ‘no tratamento do adolescente’ e não ‘atendimento 

ao adolescente’, parecem deixar presente a idéia da punição como tratamento terapêutico 

sobre o corpo e a alma daquele que cometeu ato infracional. As palavras são objeto de 

disputa ideológica e refletem e expressam visões de mundo. Ainda na Premissa, a 

advertência: “O desafio, agora, é a realização de trabalho eficaz na aplicação e na execução 

das medidas socioeducativas para integrar o adolescente infrator na sociedade, dando 

cumprimento à legislação”. Volpi (2001) chama a atenção para conseqüências do uso da 

expressão ‘adolescente infrator’, pois no processo de atendimento o substantivo tende a 

desaparecer com a ênfase no adjetivo ‘infrator’. Na verdade seria mais um reforço a um 

processo não reconhecido, mas que se manifesta em todo o processo penal e na execução 

das penas ou medidas: o ato infracional ou crime deixa de ser referido a uma conduta para 

ser naturalizado na pessoa. O ‘carcerário’ continua esse processo, aprofundando-o na 

produção institucional do delinqüente.(FOUCAULT, 1977). 

Ainda na Premissa, o documento sustenta que o ‘plano de trabalho e os programas 

sócioeducativos devem ser articulados em rede social, num conjunto de atividades públicas 

e comunitárias que assegurem, de modo efetivo, todos os direitos e garantias do indivíduo’. 

A ambigüidade presente: dias antes, através de Portaria, a mesma presidente revogou 

decisão da presidência anterior que permitia a entrada imediata nas Unidades das 

organizações da sociedade civil e do Estado responsáveis pela garantia de direitos dos 

adolescentes e das crianças.  

Reconhece “que os inconvenientes da internação para o desenvolvimento do adolescente 

são incontestes”. O mesmo reconhecimento que se faz da prisão desde o seu surgimento. 

Para enfrentar os ‘incontestes inconvenientes da internação’, a alternativa das medidas em 

meio aberto. A Febem é tão somente uma executora das medidas socioeducativas, não 

cabendo a ela, institucionalmente, estabelecer qual será aplicada.Quem define qual será 

aquela a ser imposta ao adolescente autor de ato infracional é o Judiciário, depois de 

cumpridos os devidos procedimentos jurídicos-legais. A Fundação vem recebendo duras 

críticas sobre a sua incapacidade para garantir a execução de medidas em meio aberto, 

como a de liberdade assistida, por exemplo. Falta de funcionários, a quase inexistência de 

acompanhamento do adolescente, não cumprimento da medida por parte de alguns, o que 
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provoca a internação porque não a cumpriram e as seguidas mortes de meninos em 

cumprimento da medida, são alguns dos problemas apresentados. 

Seguindo no mesmo título/capítulo, a Fundação expõe o que pretende com o Plano: 

O plano estadual de atendimento socioeducativo tem por 

objetivo reordenar o atual sistema e, especialmente, 

desenvolver plano pedagógico que supere a secular 

dicotomia oscilante entre a educação e a contenção, em 

especial, na internação e, ainda, explicitar e fortalecer o 

conceito de disciplina e auto-disciplina na efetivação das 

demais medidas socioeducativas. 

Plano pedagógico desenvolvido com foco na psico-

educação, que valoriza a criação de vínculos e 

comprometimentos de todos os envolvidos. Destacando que 

o modelo psico-educativo proposto se assenta em dois 

postulados: 

O primeiro considera o ser humano – adolescente – em 

constante evolução sob todos os aspectos e ao mesmo 

tempo afetivo, cognitivo, social, moral e físico. O 

desenvolvimento implica numa estrita relação e uma 

constante inter influência entre o ser humano e o meio 

ambiente. O segundo considera as inúmeras interações 

entre o educador – em sentido amplo – e o adolescente.O 

interveniente representando o meio social e assumindo a 

responsabilidade de estabelecer e de manter 

acompanhamento e criar vínculos. 

E mais, se educação pressupõe liberdade de idéias, o grande 

desafio é fazer educação onde há restrição ou limitação à 

liberdade de ir e vir e os conflitos inerentes do individuo em 

desenvolvimento, o adolescente. 

Um trecho do documento, em que pretende uma abordagem da questão do cometimento do 

ato infracional relacionando-o a mecanismos sociais e culturais presentes na sociedade 

brasileira, fica incompreensível ao apontar que 
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A superação do mito da periculosidade do jovem autor de 

ato infracional no ideário brasileiro, de outra sorte, desvia a 

atenção da problemática social para o comportamento do 

indíviduo, remetendo a ele toda a responsabilidade pelo seu 

ato, reforçando o processo de exclusão social ao qual ele já 

estava submetido antes de cometer infração. 

Como a superação do mito apontado opera o desvio da atenção? A confusão gramatical 

pode ser atribuída ao tempo exíguo, pouco mais de trinta dias de trabalho, para a elaboração 

do Plano? Ou pode ser um reflexo das dificuldades enfrentadas para conciliar visões de 

mundo distintas, e até provavelmente com antagonismo, presentes entre os segmentos de 

profissionais que teriam participado de discussões e da elaboração do documento? 

O que está exposto, assim como todo o plano, aparece como resultado do trabalho de uma 

comissão institucional criada para esse fim, em outubro de 2005, com representantes dos 

vários setores de profissionais da Fundação envolvidos diretamente na execução das 

medidas. Ressalta que teve como base estudos internos já realizados; a experiência 

acumulada; ‘as recomendações do Conanda, em especial, as constantes no Sinase38, de 

outubro de 2004, além da consulta aos profissionais das diversas áreas de atuação’. Remeto 

o leitor para o artigo de uma ex-diretora técnica da Febem, cargo ocupado durante a gestão 

de 1982 a 1986, constante no item 5 do capítulo seguinte. Ali ela discute e apresenta o que 

foi o processo de elaboração e implementação do que seriam as novas diretrizes para a 

Fundação. A história se repete. Se como tragédia ou farsa, ainda é prematuro afirmar. Pode 

ser que não seja nem de uma nem de outra forma, mas algo tão novo quanto inesperado. 

Vale lembrar, no entanto, que foi a atual presidente que criou o famigerado, para os 

adolescentes, GIR – Grupo de Intervenção Rápida, composto por agentes da Fundação e do 

sistema penitenciário. 

No título/capítulo II, Principais Aspectos da Política Estadual de Atendimento Às Medidas 

Socioeducativas, importa destacar o compromisso com a construção de Unidades para 40 

internos e 16 em internação provisória, sendo que das 41 prometidas até o fim de 2006, 

apenas 4 haviam sido concluídas no prazo estipulado. Afirma, ainda, o “reordenamento das 
                                            
38 Sinase – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Sistema com o qual o governo federal pretende 
estabelecer padrões de atendimento a todos os estados da Federação. Ainda em processo de implantação. Nota 
minha.  
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unidades de internação, internação provisória dentro da perspectiva de um modelo 

arquitetônico não prisional”. O modelo arquitetônico (ver fotos em anexo) que já está sendo 

implantado sem dúvida é um avanço significativo em relação ao modelo, ou melhor, aos 

modelos, pois não havia um único padrão arquitetônico, até agora existentes e que ao que 

tudo indica ainda seguirão sendo usados por muito tempo. A experiência estética de quem 

observa desde fora a arquitetura das novas Unidades não é marcada de início pelas 

sensações de opressão e sofrimento, tão presentes quando se observa do mesmo ponto de 

vista as atuais Unidades e os Complexos. A cor amarela predominando desde a parede no 

térreo até o telhado, o tamanho do prédio e a sua disposição não lembram em nada um 

modelo arquitetônico prisional, mais parecendo uma unidade escolar. Mas, as aparências 

podem enganar, ou enganam. Em termos de organização interna, o novo modelo 

arquitetônico lembra um presídio de segurança máxima. Não há, para o interno, nenhuma 

possibilidade espacial de contato com o externo, estando o tempo todo num invólucro de 

concreto e grades. Exceções são a quadra para atividades esportivas e um espaço para 

tomar banho de sol, ambos no 2° andar, que é também a cobertura de todo o prédio. No 

térreo, a administração, as salas para visitantes, funcionários e seguranças; os setores 

pedagógico e de saúde (psicólogos, médicos, dentistas e enfermaria) e o refeitório. No 

primeiro andar estão dispostos os dormitórios, a biblioteca e sala de convívio. Uma grande 

inovação: o telhado, sobre a quadra esportiva, é alto o suficiente para não ser escalado, 

além disso, é de concreto. As imagens recorrentes das rebeliões com os internos em cima 

dos telhados quebrando e jogando telhas para baixo, ou jogando outros internos e 

funcionários, não farão mais parte da narrativa da Febem. Essas imagens, não 

necessariamente as rebeliões. Porque o que se impedirá, com certeza, é exatamente isso: os 

efeitos visuais e de confronto de uma estratégia presente nas rebeliões até agora. Novas 

estratégias de resistência e de rebeliões serão desenvolvidas e colocadas em ação? Ou a 

arquitetura de um modelo apresentado como não prisional, que se parece com uma unidade 

escolar vista desde fora, será tão eficaz e eficiente na contenção que não permitirá espaços e 

momentos para resistência e rebelião? Se prevalecer essa última, se assim for, será atingida 

então a máxima sujeição do indivíduo, ao tirar dele a possibilidade de resistência na relação 

de poder, para o quê as 34 câmeras internas e externas poderão ser fundamentais. Mas, a 

ambigüidade: as câmeras que vigiam todos o tempo todo, como um panóptico tecnológico, 
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podem ajudar a preservar a integridade física e mental dos internos, ao inibir os maus-tratos 

diários e as violações noturnas presentes na história das Unidades até agora, como 

aparecem nos documentos. No entanto, sob o invólucro de uma unidade escolar, pode estar 

se erguendo um pequeno presídio de segurança máxima. 

Os princípios e valores que orientam o Plano, segundo seus autores, são: Justiça; ética e 

respeito ao ser humano. Palavras que sem dúvida refletem visões de mundo e intenções de 

muitos protagonistas na execução da medida de internação, mas podem também servir para 

mascarar ideologias, no sentido negativo que estas tem como ocultação do mundo. Um 

agente, funcionário ou policial, em nome da Justiça pode justificar um espancamento. Ou 

justificá-lo em nome do respeito ao ser humano que está fora, na sociedade, e que paga os 

impostos. Assim, ao que elas se referem concretamente, como se realizam ou irão se 

realizar nas ações diárias na situação de internação? 

O modelo a ser implementado, segundo o documento, 

Enfrenta o maior desafio histórico no atendimento de 

adolescentes privados de liberdade: o de superar o 

tratamento oscilante entre a contenção e a educação. Isso 

significa oferecer um atendimento socioeducativo e haver 

adesão do adolescente a esse atendimento e não somente 

determinação legal (...) Nesse sentido, pauta-se pelo 

conceito amplo de educação, tendo a disciplina e auto-

disciplina como norteadores, na concretização da medida 

socioeducativa, de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

O conceito amplo de educação será norteado pela disciplina e pela auto-disciplina, 

possíveis de ser realizadas com a adesão do interno ao atendimento, não com a obediência a 

um preceito legal, a um poder que se impõe sobre ele. Não se faz menção aos princípios e 

valores de justiça, ética e respeito ao ser humano, anteriormente apontados. No limite, 

alcançada essa operação de mudança ontológica do ser que adere à sua prisão e aos 

mecanismos necessários para mantê-lo preso, o Plano torna desnecessários tanto os agentes 

de segurança quanto a própria arquitetura para a contenção. A disciplina e a auto-disciplina 

se realizariam como educação. Estaria, então, resolvido o ‘desafio histórico no atendimento 
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de adolescentes privados de liberdade: o de superar o tratamento oscilante entre a 

contenção e a educação’. Sobre a adesão do adolescente ao que é definido no plano de 

atendimento é importante destacar algumas palavras do presidente39 do Sindicato dos 

Trabalhadores e Entidades de Assistência ao Menor e à Família do Estado de São Paulo, ao 

qual estão filiados os funcionários não técnicos da Febem: 

Os funcionários têm que saber impor respeito, tem que 

desenvolver um trabalho próximo, mas para isso temos que 

ter a autonomia necessária. Na unidade, quanto mais 

‘bandidos’ eles forem, mais terão o respeito dos outros 

internos. Se o funcionário tratar pelo nome, pedir por favor, 

eles vão mandar o funcionário para ‘aquele lugar’. Nas 

unidades, menino obediente é chamado de ‘laranja’, os 

outros não respeitam. Eles mesmo falam: ‘nós somos 

bandidos’, mas é para impor respeito.  

A qual disciplina e autodisciplina o interno tende a aderir? Aquelas perseguidas pelo Plano 

de Atendimento ou àquelas impostas pelo ‘carcerário’? Ou, como estratégia para manter 

sua integridade física, ora adere a uma, ora a outra? Em outras palavras, a qual educação ele 

adere, a que é preconizada ou a que se desenvolve nos processos educativos presentes nas 

relações sociais do ‘carcerário’? Com esta última, muitos internos já tiveram contato antes 

de serem apanhados pelo aparelho repressivo de Estado, dadas as condições de 

educabilidade em que vêm sendo formados. 

Ao tratar do plano pedagógico no Desenvolvimento do Trabalho Socioeducativo estabelece 

que ele deve abranger todas as medidas socioeducativas, daí “ser tratado de forma global”. 

Reafirma responsabilidades e órgãos na estrutura da Fundação, já existentes, na área 

pedagógica: “A Coordenadoria Técnico Pedagógica, subordinada à Diretoria Técnica da 

FEBEM-SP tem como finalidade planejar, coordenar, organizar e supervisionar práticas das 

ações socioeducativas para jovens em medida de internação.” A Coordenadoria 

compreende as áreas escolar, de saúde, de profissionalização, de arte e cultura, de educação 

física e esporte e de assistência religiosa. Deve pautar suas ações e responsabilidades 

                                            
39 Antonio Gilberto da Silva, ainda hoje presidente do Sindicato. Entrevista da à Agência Repórter Social, em 
18 de maio de 2004. Disponível em http://www.reportersocial.com.br/entrevistas. Acesso em 19/06/2006. 
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“tendo como referência a crença na construção de um mundo fraterno e solidário, no 

desenvolvimento do homem como ser capaz de criar e recriar a sua história e em uma 

educação que, regida pelo princípio de solidariedade humana, oportunize transformação.” 

O documento segue apontando características, esperanças e certezas na educação, 

momentos de reflexão que esta deve promover ao adolescente para que ele possa “repensar 

criticamente seu percurso, suas escolhas, seus valores, suas relações, seus grupos de 

pertencimento, uma maior aproximação com a família e a comunidade, a busca de novos 

caminhos na trajetória de vida futura que, ao mesmo tempo, o insiram positivamente na 

sociedade.” Remeto o leitor mais uma vez ao capítulo seguinte para, desta vez, confrontar o 

que até  aqui foi exposto como proposta educacional do Plano com as palavras do educador 

Paulo Freire numa palestra para funcionários em 1984, no Centro de Formação da Febem. 

O que essa proposta para a educação sugere é que ela foi elaborada e escrita por 

profissionais da área escolar e não há razão para se ter dúvidas quanto à sinceridade no que 

é expresso aqui sobre educação, bem como quanto ao compromisso com ela. No entanto, 

entre esses profissionais e os internos que são objetos e objetivos da educação, há grades e 

concretos que os confinam, e agentes com a função de mantê-los confinados. Mais uma vez 

recorro a um outro saber específico, sobre o qual não podemos ter desconsideração, que é 

gerado na situação de internação e que pode nos ajudar a pensar sobre a possibilidade de 

efetivação de uma educação como a preconizada, de forma sincera e comprometida pelos 

profissionais responsáveis por ela, no contexto da internação. As palavras do presidente do 

Sindicato têm sua legitimidade ao expressar o que a categoria profissional pensa, ou ao 

menos a maioria dela: 

Temos que acabar com a demagogia, tem um monte de 

teóricos que não conhecem a realidade das unidades e 

acham que sabem como lidar com a realidade complexa que 

é a Febem. (...) Não adianta escrever um livro falando sobre 

como educar os adolescentes, de fora é muito mais fácil. É 

como lidar com um gatinho: se você lidar com ele ao ar 

livre vai ser muito mais fácil, mas deixa ele trancado num 

quarto e depois abre a porta para ver o que acontece; ele sai 
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de lá um leão, e é com o leão que os funcionários têm que 

lidar.  

Ao estabelecer o que pretende como Educação, bem como princípios e valores que a 

norteariam, o Plano não faz nenhuma referência aos documentos legais que regulam a 

Educação nacional, citados acima neste capítulo. Menciona o direito à escolarização do 

adolescente em medida de internação quando define a missão da Diretoria de Área Escolar, 

que junto com a Secretaria de Estado da Educação, “é responsável pela formulação e 

articulação de políticas educacionais para os adolescentes em cumprimento de medida”. 

Em 2005 foi implementado um projeto educacional nas Unidades de Internação com o 

objetivo de ‘reorganizar a trajetória escolar dos internos’. Apoiado legalmente na 

Resolução S.E. 46 de 13/07/2005 e Portaria CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas, da SEE/SP) de 14/07/2005. Executado por uma equipe de educadores de uma 

Universidade particular, o PRTE – Projeto de Reorganização da Trajetória Escolar teve 

curta duração, sem atingir seus objetivos e deixando para os profissionais da Febem o 

encargo para novamente redefinir as seriações dos alunos, conforme depoimentos de 

pessoas da Área Escolar nas visitas para coleta de dados. 

Sobre a educação profissionalizante, “responsável pelas ações de qualificação profissional 

básica e educação para o trabalho”, não define quais órgãos ou instituições seriam 

mantenedores dos cursos de qualificação profissional. No geral, o que é oferecido é um 

conjunto de oficinas e/ou cursos específicos que mais se parecem com atividades 

ocupacionais do que com cursos profissionalizantes. Muitas vezes são entregues à 

responsabilidade de associações diversas que não têm sequer o poder de certificar 

legalmente aqueles que passaram pelos seus cursos. Há casos em que são ministrados por 

algum funcionário da Unidade, sem que o curso ou a oficina e o responsável estejam 

vinculados à instituições que possam validá-los e que sirvam ao adolescente quando 

terminar seu período de internação. No capítulo IV é apresentada uma lista dos chamados 

cursos de profissionalização. Na pesquisa realizada com egressos sobre a sua ocupação no 

mundo do trabalho após o fim da medida socioeducativa, Volpi (2001) nos esclarece um 

pouco mais sobre o significado dessa profissionalização na vida dos adolescentes. 

Respondendo à pergunta O tipo de trabalho que você faz corresponde ou não à 

profissionalização que você recebeu, apenas 4% , como média entre as 6 unidades da 
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Federação em que a pesquisa se realizou, responderam que havia uma correspondência. 

Para o Estado de São Paulo, 3% disseram que havia correspondência. É certo que para um 

estudo mais apurado da relação entre a profissionalização recebida na medida de internação 

e a ocupação de fato, outras variáveis precisariam ser levadas em consideração. Um delas, 

por exemplo, é a taxa correspondente entre os adolescentes e os jovens em geral, ou seja, 

entre os que não receberam nenhuma medida socioeducativa. Sobre esses resultados, 

apoiando-se em referenciais teóricos de Bourdieu, o autor assim conclui: 

De qualquer forma, o fato de apenas 4% exercerem alguma 

atividade em que a profissionalização recebida na 

instituição esteja sendo útil é revelador da desvinculação 

dos processos institucionais da vida real. Nesse aspecto, a 

contribuição da internação para melhorar o capital cultural 

do egresso, que por sua vez poderia representar algum 

ganho econômico, é praticamente nula.(VOLPI, 2001:115) 

Para um mundo do trabalho em constantes e aceleradas mudanças tecnológicas, que exigem 

cada vez mais uma maior qualificação, o que é oferecido é no mínimo anacrônico. Mundo 

do trabalho que há muito já os descartou, exatamente pelas exigências de qualificação e 

também porque um número cada vez menor de trabalhadores é requerido no atual estágio 

de desenvolvimento das forças produtivas, mesmo em períodos de aumento da produção. 

Esse desenvolvimento das forças produtivas permite retirar a mais-valia necessária e em 

taxas crescentes para a reprodução e acumulação do capital sem a necessidade da 

empregabilidade. Mas esse mundo do trabalho, com as suas relações de mando, e seus 

baixos salários, também por muitos dos internos foi rejeitado. Sobre isso, um estudo de 

Alba Zaluar com jovens empobrecidos e em conflito com a lei, de um distrito no Rio de 

Janeiro, aponta para o tipo de relação que eles mantêm com o mundo do trabalho: 

[...] para afugentá-los do trabalho, esses jovens não contam 

apenas com as dificuldades de conseguir emprego. Forma-

se entre eles, a partir de suas próprias experiências e da 

observação de vida de seus pais, uma visão negativa do 

trabalho, termo que equiparam à escravidão. Escravidão é 

trabalhar de segunda a segunda por irrisórios salários 
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durante quase todo o tempo em que se está desperto. 

(ZALUAR, 1994, p. 9). 

Não restringindo suas observações e análises à dimensão das relações de trabalho no 

sistema capitalista brasileiro, presente no problema da relação dos jovens com o mundo do 

crime, a pesquisa também evidencia que não são possíveis o entendimento e o 

enfrentamento desse problema sem uma transformação profunda nessas relações de 

trabalho, geradoras de desigualdades sociais criminosas. 

O Plano ainda aponta as diretrizes e os objetivos das Diretorias de Cultura e Esportes, 

ambas igualmente subordinadas à Coordenadoria Técnico Pedagógica. Com as suas 

especificidades e linguagens próprias, cada uma dessas Diretorias é responsável pelas ações 

nas áreas correspondentes, bem como pela supervisão sobre tais ações e pelo 

estabelecimento de parcerias com a sociedade civil para que sejam desenvolvidas com os 

internos. Os objetivos que cada uma dessas Diretorias se coloca, ainda que obedecidas as 

singularidades nas atribuições e nos objetos de conhecimento de cada uma, correspondem 

ao que já foi exposto sobre aqueles colocados para a educação no Plano segundo uma visão 

de mundo sobre o adolescente em geral e sobre aquele que cometeu ato infracional. Por 

essa razão, não se faz necessário apresentar o que cada uma dessas Diretorias coloca sobre 

o assunto. 

Uma observação deve ser ainda feita sobre o Plano. Em nenhum momento é feita qualquer 

menção sobre a utilização de algum indicador das atividades educativas, escolar ou não, 

sobre o adolescente nos relatórios técnicos elaborados para o Judiciário. É como se as 

atividades educacionais estivessem apartadas de tudo o que se espera do interno no período 

em que está confinado cumprindo a medida. (Sobre os relatórios, ver capítuloIV). 

O próximo documento a ser descrito e analisado é o PEC - Projeto Educação e Cidadania, 

formulado para ser o programa de escolaridade das Unidades de Internação Provisória, nas 

quais começou a ser implementado em 2001, no contexto das reformas pretendidas após a 

rebelião de setembro de 1999 no Complexo Imigrantes, que é discutida adiante. Mas  

realmente passa a vigorar como política de Estado quando a Febem é transferida para a 

Secretaria de Estado da Educação, em 2002.  
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“Educar é sempre uma aposta no outro. [...] Apostar no 

educando em situação de dificuldade pessoal e social 

implica algumas atitudes e posturas básicas por parte do 

educador. [...] Procurar ver, em primeiro lugar, em cada 

jovem a quem dirigimos o trabalho, não aquilo que os 

separa ou os diferencia das demais crianças e jovens de sua 

idade, mas sim tudo aquilo que têm em comum com os 

demais; jamais permitir que a visão do ladrão, do homicida, 

do traficante, da prostituta ou do viciado, existentes nos 

prontuários e relatórios, nos impeça de ver o jovem que 

temos diante de nós”. (Antonio Carlos Gomes da Costa) 

 

A epígrafe foi retirada da introdução do material didático do módulo Justiça e cidadania, 

produzido pela organização não-governamental que idealizou e implementou, em parceria 

com a SEE, o Projeto Educação e Cidadania nas UIPs em todo o Estado de São Paulo. O 

autor é um educador que legisla. Como pedagogo e militante dos direitos da criança, 

participou de toda a luta social que culminou no ECA, do qual foi um dos redatores. É um 

dos imprescindíveis de que nos fala Brecht. Dividir com ele mesas em seminários sempre 

se  traduzia em oportunidade de aprender no diálogo. 

As atitudes e posturas básicas exigidas para o educador que desenvolve seu trabalho de 

educar nos contextos da instituição Febem não são algo dado, espontâneo, mas fruto de 

formação específica e de compromissos assumidos publicamente. E, fundamentalmente, de 

condições institucionais concretas para que tanto a formação quanto o compromisso 

possam ser realizados no fazer educativo esperado. O PEC, como veremos, estava 

desenhado para realizar as três condições: formação, compromisso público e condições 

institucionais. 

 A Unidade de Internação Provisória tem uma peculiaridade que é em si obstáculo até para 

se garantir o direito à escolarização formal. A situação jurídica dos meninos e meninas que 

nela estão é de incerteza, de suspensão. Cada momento do dia é vivido por eles na angústia 

do desconhecimento sobre seus destinos, sobre onde estarão no dia seguinte. Aguardam o 

pronunciamento do juiz da Vara da Infância e Juventude, que pode ser qualquer das 
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medidas socioeducativas definidas no ECA. Ali podem ficar por no máximo 45 dias, até 

que a sentença seja pronunciada; se ela não o for nesse tempo, devem ser colocados em 

liberdade imediatamente. Veremos que muitos cumprem suas sentenças ali, ou por estarem 

no chamado ‘seguro’40 ou por falta de vagas nas Unidades de Internação, sempre com a 

aprovação do Judiciário, sem que as Unidades estejam para isso preparadas, 

particularmente para realizar o direito à educação escolar formal. Mas tal incerteza é 

também vivida pela Unidade, isto é, pelos funcionários que nela trabalham e 

particularmente por aquele que têm na Educação o seu fazer institucional. Se o adolescente 

irá ficar um dia ou mais não depende da Febem, então, qual atividade educativa 

desenvolver?  

Até 2001, quando se iniciou a implementação do projeto educacional criado 

especificamente para essas Unidades, o tempo dos internos transcorria entre os dormitórios 

e os pátios. Nestes últimos, os internos passavam as horas sentados, com as cabeças 

abaixadas sobre os braços cruzados que envolviam as pernas recolhidas. E assim passavam 

os dias da espera angustiante... Quantos de nós, adultos, somos capazes de viver essa espera 

em si mesma repleta de incertezas e apreensões? Mas os laudos técnicos falam de 

instabilidades emocionais dos adolescentes no período em que são analisados pelos 

responsáveis pela produção de um saber que irá subsidiar a decisão da Justiça. 

Por serem para internação provisória – como se as demais medidas socioeducativas não 

fossem também provisórias –, e, portanto, com uma elevada rotatividade de internos, nessas 

Unidades simplesmente não havia nenhuma atividade de escolarização ou educativas. Os 

dias de permanência ali variam de 1 a 45, segundo o prazo legal, o que justificava não 

haver tais atividades, segundo o pensamento da instituição, não obstante a violação no 

direito à educação escolar e aos preceitos constitucionais.  

No Módulo Introdutório - Educação e Cidadania: Proposta Pedagógica, a apresentação 

dos volumes que compõem o conjunto do material impresso41do PEC, é feita pelo então 

                                            
40 Nome dado à situação de isolamento quando o adolescente tem ameaçada sua integridade física e muitas 
vezes a própria vida por parte dos outros adolescentes, seja por ter cometido ato infracional condenável no 
‘mundo do crime’, como o estupro ou violência contra crianças, seja porque violou regras do ‘carcerário’ 
estabelecidas e defendidas pelos internos. 
41 Produzido pelos profissionais da equipe Currículo e Escola do Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Cultura, organização não-governamental responsável pela formulação do Projeto e pela  



 78

Secretário de Estado da Educação, Gabriel Chalita, na qual ele se dirige aos educadores da 

Febem. A citação de um trecho pretende introduzir o leitor dessa pesquisa nas intenções 

então compartilhas por profissionais da Secretaria de Educação, da Febem e do Cenpec, 

sendo que essa última instituição pode ser vista no processo como representante de setores 

da sociedade civil que lidam com o tema do adolescente em conflito com a lei, na medida 

em que tiveram algum tipo de participação no desenvolvimento e na implementação do 

Projeto como consultoria ou em seminários organizados para tal fim, como a ABMP – 

Associação Brasileira dos Magistrados e Promotores da Infância; Universidades públicas e 

privadas, através de seus especialistas; membros do Judiciário e de Conselhos de Direitos. 

Esta publicação é um convite para que você, educador, 

contribua para que um número cada vez maior de jovens 

possa exercer sua plena cidadania, conquistada por meio de 

um aprendizado adequado ás suas necessidades mais 

prementes. Trata-se da Coleção Educação e Cidadania, que 

visa estabelecer novas diretrizes e ações para os educadores 

e demais agentes sociais que atuam nas Unidades de 

Internação Provisória (UIPs) da Febem. 

Mais uma vez a apresentação de ‘novas diretrizes’ (ver capítulos seguintes) para as ações 

no interior das Unidades. Mais uma vez a expressão de certezas colocadas na Educação 

para superar os ‘inconvenientes’ da internação e para realizar mudanças no adolescente 

autor de ato infracional, no sentido da realização de sua cidadania e de seu 

desenvolvimento. 

Para se adequar à provisoriedade da permanência dos adolescentes nas UIPs, que poderia 

ser de um único dia, a proposta pedagógica organizou conteúdos e atividades significativas 

que considerassem a finitude de um dia escolar. Assim, o currículo foi organizado em 

módulos estruturados por temas que se dividiam em subtemas e atividades, de modo que 

num dia cada subtema pudesse ser desenvolvido por inteiro. Por sua vez, cada tema estava 

proposto para ser trabalhado ao longo de uma semana de atividades escolares. Tal 

                                                                                                                                     

coordenação compartilhada com a SEE e a Febem na sua implementação nas Unidades e nas instâncias da 
Febem responsáveis pelas áreas educativas. Em 2001, quando se inicia o Projeto, a Febem estava vinculada à 
Secretaria da Juventude e a Secretaria da Educação já havia determinado a efetivação de atividades escolares 
nas UIPs. Em 2003, a Febem é assumida pela Secretaria de Estado da Educação. 
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organização curricular permitia, ou devia permitir, que o educando, ao ingressar na 

Unidade, pudesse participar das atividades no grupo já existente, na medida em que não há 

seriação ou pré-requisitos para os conteúdos. Uma outra característica do arranjo curricular 

era a de se adequar à heterogeneidade no grupo de educandos, muito mais acentuada do que 

nas unidades escolares da rede de ensino, tanto em relação à idade quanto à defasagem 

idade/série. A proposição central era a de promover a reflexão sobre o tema ou subtema 

propostos, sem a preocupação em desenvolver habilidades de leitura e escrita, pois a 

exigüidade do tempo disponível, além da incerteza da sua duração, não permitia que esses 

objetivos educacionais fossem colocados. Os módulos escolares estão organizados segundo 

a tabela que segue: 

Tabela 2. Temas e subtemas do Projeto Educação e Cidadania para as Unidades de 
Internação Provisória da Febem/SP.                                                         

TEMA SUBTEMAS 

Educação, ponte para o mundo. Aprendendo em diferentes espaços; 
aprendendo na comunidade; A Escola é 
realmente importante?; A escola como 
espaço de aprendizagem: retomando a 
história pessoal e projetando o futuro. 

Família e relações sociais O que é família?; A família sempre foi 
assim?; Família, para que família?; Família, 
lugar de afetos e desafetos.; Um sonho de 
família. 

Justiça e cidadania Justiça, um dever ético; Falando de direitos e 
responsabilidades; Na UIP...e agora?; 
Cidadania e vida; Alçando outros vôos. 

Saúde: uma questão de cidadania. (Unidade 1: Um corpo tão humano!) O 
corpo nosso de cada dia; Todo cuidado é 
pouco; (Unidade 2: Vida: prazeres e 
escolhas) Crescer e aparecer; Mulheres e 
homens: encontros e desencontros. 

O Trabalho em nossas vidas O que é trabalho?; Trabalho e suas 
contradições; A organização dos 
trabalhadores e trabalhadoras; O Trabalho 
hoje; Eu e o trabalho. 

Fonte: Módulo Introdutório – Educação e Cidadania: Proposta Pedagógica. SEE/Cenpec, 2001. 
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A escolha dos temas e subtemas e da organização curricular se deu após um período de 

visitas às UIPs, pela equipe do Cenpec, durante as quais foi possível ouvir as demandas dos 

internos para conteúdos a serem discutidos segundo suas preocupações no momento 

singular de suas vidas, assim como também foram feitas consultas aos diversos segmentos 

de profissionais sobre a mesma questão. Procurava-se com esse procedimento 

metodológico definir conteúdos significativos para as atividades escolares, de forma que o 

vínculo entre o objeto de estudo e de reflexão não se afastasse de seus cotidianos feitos 

também de medos, incertezas, desconhecimentos de si e do mundo envolvente. Para 

possibilitar a formação de outros laços de solidariedades distintos daqueles que o 

‘carcerário’ impõe, as atividades eram, predominantemente, para serem realizadas em 

grupos.  

Além desses temas e subtemas, o PEC compreendia ainda 10 módulos de oficinas, 

dispondo cada um de uma carga horária de 24 horas divididas em 12 encontros. Essas 

oficinas deveriam ser realizadas nos horários distintos daquele destinado às atividades 

escolares, de tal forma que o adolescente estaria em atividades o dia inteiro, para o que a 

Unidade deveria organizar sua rotina diária em função delas. As oficinas, que tinham o 

objetivo de ampliar o universo cultural e expressivo dos internos, se dividiam em: Artes 

visuais e cênicas; Conto; Correspondência; Educação ambiental; Hora de se mexer; Jogos 

da vida; Jornal; Música e movimento; Poesia; Ponto de encontro.  

Para que um campo funcione é preciso que haja pessoas dispostas e prontas para disputar as 

lutas que têm sua origem nas estruturas específicas do campo. O fato de estas estruturas 

serem objetos de disputa não significa que para haver transformações na relação de forças 

interna seja necessário que se proceda a uma mudança, física mesma, das pessoas que em 

relação umas com as outras e nas suas ações vêm compondo o campo ao mesmo tempo em 

que vêm reproduzindo e definindo habitus específico. A relação entre o campo e o habitus 

não se dá necessariamente como uma elaboração consciente entre meios e fins, isto é, entre 

as ações das pessoas que compõem o campo e os fins específicos claramente perseguidos.  

Determinados fins, para os quais estratégias são colocadas em ação e para eles orientadas, 

podem não ser os fins subjetivamente colocados para a pessoa. Por esta razão, não podemos 

correr o risco de cair numa simplificação explicativa quando nos colocamos a pensar as 

relações sociais que se dão na situação de internação, isto é, de confinamento em prisão. 
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Não podemos cair na tentação explicativa de que as coisas se dão entre maus e bons 

funcionários, entre maus e bons adolescentes autores de ato infracional, ou ainda entre boas 

e más estruturas físicas intencionalmente construídas para fins claramente definidos. “A 

teoria do habitus visa a fundar a possibilidade de uma ciência das práticas que escape à 

alternativa do finalismo ou mecanicismo”. (BOURDIEU, 1983:93). 

Os antagonismos próprios do campo, que se dão como uma propriedade deste na medida 

em que “todas as pessoas que estão engajadas num campo têm um certo número de 

interesses fundamentais em comum” (idem: 90), pressupõem que na luta se dê um certo 

tipo de acordo sobre o que será disputado e como. Uma intervenção intencionalmente 

colocada em ação para mudar estruturas do campo, necessariamente se dirige para agir 

nesse acordo e sobre o que será disputado. Assim podemos compreender o significado das 

ações do PEC para a formação das pessoas envolvidas no atendimento ao adolescente; para 

o estabelecimento de compromissos públicos e compartilhados; e a criação de condições 

institucionais adequadas para ambos se realizarem. 

Todos os professores da rede estadual de ensino, que desde de o começo de 2001 já 

estavam nas UIPs, passaram por um processo de formação continuada nos princípios e 

orientações do PEC, num curso com um total de 248 horas presenciais, além das 

necessárias para estudos e acompanhamentos das ações nas UIPs que se davam em 

encontros nas próprias Unidades com a equipe do Cenpec e membros das supervisões da 

SEE e da Febem. Durante o processo de atribuição de aulas nas Diretorias de Ensino da 

SEE, os professores faziam a escolha das aulas assumindo compromisso com as diretrizes e 

com os princípios do Projeto, como condição para serem atribuídas. Participavam 

igualmente do curso os agentes educacionais, que seriam os responsáveis pelo 

desenvolvimento das oficinas culturais, profissionais das áreas culturais e esportivas, 

profissionais de Diretorias de Ensino da SEE, supervisores de áreas da Febem. Tanto a SEE 

quanto a Febem disponibilizaram recursos para garantir a presença de seus agentes no 

curso, ao longo de um ano. Isso significava garantir viagens e hospedagens; ajuda de custos 

para os profissionais; pagamento pelas horas ocupadas no curso que não faziam parte das 

horas que compunham suas jornadas de trabalho. Ao mesmo tempo, ambas as instituições 

de governo colocavam em ação uma logística complexa para que todo o material necessário 

para o desenvolvimento das atividades escolares e das oficinas estivesse nas Unidades em 
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tempo hábil. Além disso, o aumento do número de agentes educacionais para as Unidades, 

que passavam a ser profissionais com curso superior completo, vinha sendo uma prioridade 

para a mudança na rotina, na estrutura do campo das Unidades. Nesse sentido, o PEC 

buscava agir na mediação entre o social – a sociedade inclusiva e a Unidade com seus 

agentes, regras e habitus – e o individuo – o adolescente e o autor de ato infracional. 

A estrutura do campo é um estado da relação de força entre 

os agentes ou as instituições engajadas na luta, ou, se 

preferirmos, na distribuição do capital específico que, 

acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as 

estratégias ulteriores. Esta estrutura, que está na origem das 

estratégias destinadas a transformá-la, também está em 

jogo: as lutas, cujo espaço é o campo têm por objeto o 

monopólio da violência legítima (autoridade específica) que 

é característica do campo considerado, isto é, em definitivo, 

a conservação ou a subversão da estrutura da distribuição 

do capital específico.( BOURDIEU, 1983:90) 

Como parte da intenção de agir na mediação entre o indivíduo e o todo social do campo, a 

gestão do Projeto não poderia se dar nos termos em que estava definido na estruturação que 

se pretendia transformar. Nesse sentido, a gestão do PEC vinha sendo implementada com 

duas características básicas: responsabilidades compartilhadas na instersetorialidade 

governamental; avaliativa de processos e resultados. Desde março de 2000, inicio dos 

primeiros encontros para a elaboração do Projeto, até dezembro de 2005, foram cerca de 

200 encontros42 dos quais participavam equipes do Cenpec, da Secretaria de Educação e da 

Febem, sendo que em algumas delas houve a participação de representantes das Secretarias 

de Estado da Cultura e da dos Esportes. Durante os encontros da gestão compartilhada, a 

partir de dados coletados pela equipe de avaliação, composta pelas mesmas instituições, em 

visitas às Unidades, o processo de implementação era analisado e aspectos considerados 

como apresentando algum tipo de dificuldade para ser operacionalizado eram, então, alvos 

de ações específicas por parte da gestão, o que não significa que tenham sido sempre 

                                            
42 As datas dos encontros e seus participantes, bem como seus objetivos, estão no documento interno LINHA 
DO TEMPO: ações do Projeto Educação e Cidadania, elaborado pela DAESC – Diretoria de Área Escolar, 
da Febem/SP, de setembro de 2005. 
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enfrentados com êxito, mas o importante a ser destacado era essa natureza da gestão, que 

era vista como sendo, ela em si mesma, uma transformação já ocorrida no processo que se 

dava na mediação entre os indivíduos e a instituição do campo definido pela situação de 

internação, e, ao mesmo tempo, que visava operar mudanças nessa mesma mediação. 

Ao longo das visitas nas Unidades para acompanhamento do processo de implementação 

do Projeto e de resultados obtidos foram ouvidos internos e profissionais dos diversos 

setores. Cerca de duzentas horas de gravações de entrevistas mais os relatórios de 

observação forneciam dados que permitiam avaliar que o PEC vinha realizando os 

objetivos traçados pelas instituições parceiras, sem que essa afirmação signifique negar que 

muitos problemas igualmente vinham sendo detectados e que sobre estes estavam sendo 

demandadas intervenções institucionais específicas. Importa destacar que o PEC 

apresentava caminhos possíveis de serem percorridos para mudar o que vinha sendo o 

atendimento ao adolescente internado, não só nos seus pressupostos e na organização 

curricular, mas também na gestão compartilhada na intersetorialidade de órgãos do Estado 

em parceria com organizações da sociedade civil. 

O Regimento Interno das Unidades de Internação da Febem/SP43. Quais os motivos para 

esse documento figurar num item que trata de programas e diretrizes educacionais da 

Fundação? Primeiro, porque é nele que se configura o que se espera como’disciplina e 

autodisciplina’ que o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo para Adolescentes em 

Conflito com a Lei de São Paulo vai definir, mais tarde, como eixos norteadores da 

Educação pensada para as Unidades; segundo, porque é nele que se encontram as sanções 

internas a serem impostas aos que violarem as regras nele estabelecidas; terceiro, porque é 

ele mesmo conteúdo para processos educativos nas relações sociais que se dão na situação 

de internação, seja no cumprimento do que é estabelecido, seja nas estratégias para as 

resistências e afirmação de poderes na transgressão ao que é posto como lei interna; quarto, 

porque é o regimento que irá garantir a suspensão de todas as atividades escolares e 

educativas em nome da segurança e da contenção, por períodos de até 5 dias em que os 

adolescentes ficam na ‘tranca’, isto é, impedidos de saírem de seus quartos, períodos 

sempre renováveis quando a situação assim exigir. A decisão sobre tal suspensão é da 

                                            
43 De outubro de 2004. Disponível no site www.febem.sp.gov.br. Acesso em maio de 2005. 
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responsabilidade do corpo de segurança. Sobre a suspensão das atividades e sobre o poder 

de decisão do corpo de segurança, ver análise de documentos no capítulo IV.  

Após citar marcos legais nacionais e internacionais para justificar o Regimento, o então 

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania e também presidente da Febem, que estava 

subordinada à Secretaria correspondente após estar vinculada à Secretaria de Estado da 

Educação entre 2003 e 2004, esclarece a natureza e os objetivos do documento: 

O presente Regimento Interno das Unidades de Internação 

da FEBEM traz, de maneira ordenada e simples, os direitos 

e deveres dos adolescentes durante o cumprimento da 

medida socioeducativa de internação. O texto também 

padroniza as regras pedagógicas e disciplinares para todos 

os internos, estabelecendo importante sistema de méritos, 

que possibilitará maior convívio esportivo, social e cultural 

a todos, facilitando sua educação, desinternação e retorno 

ao integral convívio familiar e social. 

A última frase aponta para objetivos educacionais amplos, mas o mais importante a 

destacar aqui é a idéia de facilitador da desinternação. O cumprimento das regras será 

avaliado positivamente nos laudos técnicos enviados à Justiça. O que na prática pode fazer 

com que um adolescente que tenha cometido um ato infracional considerado grave fique 

menos tempo internado do que outro que tenha cometido um ato infracional leve, porém 

mais arredio às regras internas por razões diversas ou por ser menos hábil nas relações com 

os funcionários. Em parte, isso se deve ao próprio ordenamento jurídico que não considera 

apenas a gravidade do ato infracional na aplicação da medida, assim como também não 

estabelece uma relação direta entre o ato cometido e o tempo de duração da medida imposta 

para que essa não se configure como uma pena . Mas se deve também, e em grande medida, 

ao saber e ao poder do ‘carcerário’ que no processo de execução das medidas judiciais são 

investidos do poder de julgar (FOUCAULT, 1977). 

É nesse Regimento que se encontra a deliberação de permitir o livre acesso a todas as 

Unidades por parte de membros de organização e de Conselhos de defesa dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, que será revogada mais tarde pela atual presidente da Febem 

(ver capítulo III). Essa medida poderia trazer impactos significativos em direção à 
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transformações nas relações de poder institucionais, na medida em que introduziria o 

Direito nessas relações de poder. 

O documento está divido em 6 Títulos com capítulos e seções correspondentes. Em 

nenhum deles é feita qualquer menção sobre deveres e direitos do corpo de funcionários no 

atendimento aos adolescentes. Todo o documento é dirigido para os internos. Os Títulos I e 

II tratam de explicitar os objetivos das Unidades de Internação, procedimentos legais no 

ingresso dos adolescentes, bem como sues direitos e deveres. O Título III e o IV é que dão 

sentido à natureza do documento. No primeiro encontramos o que está estabelecido sobre 

disciplina, faltas disciplinares e sanções (artigos 15 a 28), com uma classificação das faltas 

disciplinares em leve, média e grave e as correspondentes sanções. Define, ainda, 

atribuições de agentes na aplicação dessas.  

No Capítulo I, Da Disciplina, no Art. 15, o documento procura delimitar o marco legal para 

a aplicação das punições: “Não haverá sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão 

legal ou regulamentar nem punição em razão de dúvida ou suspeita”. No seu § 1° veda as 

punições coletivas ao mesmo tempo em que reafirma os direitos fundamentais e a 

individualização das condutas dos adolescentes.  

O Art. 17 define as penalidades: advertência verbal, entendida como punição de caráter 

educativo; repreensão, “revestida de maior rigor no aspecto educativo”; suspensão ou 

restrição de recompensas e de práticas recreativas, aplicáveis no caso de reincidência em 

infrações de natureza média ou mais de uma reincidência em infrações de natureza leve. As 

suspensões não poderão exceder a 10 dias; restrição do tempo de visita; recolhimento em 

local adequado, separado dos demais adolescentes, sem prejuízo das atividades 

obrigatórias, aplicável em infrações de natureza grave, e que não poderá exceder a 5 dias. 

Como é possível ver nos documentos apresentados no capítulo IV, o isolamento é uma 

prática cotidiana da instituição, bem como é prática comum a punição coletiva com o 

isolamento. Quanto aos 5 dias, o regimento estará sendo cumprido quando o isolamento é 

interrompido para ser aplicado novamente, quando então começa a contar o prazo de 5 dias, 
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e assim sucessivamente. Esse mecanismo do ‘arbitrário carcerário’ para cumprir os prazos 

para o isolamento é descrito por Abbott.44 

Para os propósitos da pesquisa serão discutidas apenas algumas infrações, não só porque 

são as mais freqüentes nos documentos que ajudaram a compor o capítulo IV, mas 

principalmente porque são elas que em grande medida definem as relações de poder e de 

violência no ‘arbitrário carcerário’. 

“Transitar indevidamente pela unidade” é considerado falta disciplinar leve, assim como 

“estar indevidamente trajado”. Ambas, num segundo de tempo do ‘carcerário’, podem se 

transformar em falta grave segundo os incisos III e IV do Art. 22, que dispõe sobre o que é 

considerado como falta disciplinar dessa natureza. Na verdade, todas as faltas disciplinares, 

não importa em que natureza são classificadas, podem ser enquadradas por e nesses dois 

incisos. “Deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem 

deva relacionar-se (III); deixar de executar as ordens recebidas” (IV). A indefinição tanto 

sobre a qual servidor quanto à quais ordens recebidas se referem é uma exigência do 

‘arbitrário carcerário’, para que possam se dar processos de sujeição do indíviduo nas 

relações de poder que o constituem. Relações de poder que por sua vez são constituídas 

pela imposição dessas regras e pela transgressão a elas, ou pela capacidade disponível para 

cada uma.    

No Título IV – Da Classificação da Conduta, o Art. 29 assim se coloca: 

A conduta disciplinar do adolescente em regime de 

internação será avaliada durante o período de 3 (três) meses  

e classificar-se-á em: 

                                            
44 Jack Henry Abbott. Nascido em 1944, em Michigan, tem passado sua vida em instituições penais dos EUA, 
tendo sua infância transcorrido em orfanatos. Esteve em diversas penitenciárias norte-americanas. Desde os 
doze anos jamais viveu em sociedade, sempre encarcerado. “Quando escrevia A Canção do Carrasco, 
Norman Mailer recebeu uma carta de um prisioneiro que lhe dizia haver muito poucas pessoas sabendo mais 
sobre violência nas prisões e se oferecendo para esclarecer alguns aspectos da vida de Gary Gilmore. Mailer 
começou a se corresponder com Abbott, e fez uma descoberta literária espantosa: o estilo direto e intenso do 
condenado era, decididamente, poderoso; suas cartas eram extraordinariamente claras, vívidas e ferozes” (Na 
contracapa). Na sua trajetória no penitenciário matou e feriu outros internos. Quatorze anos foram passados 
em confinamento solitário. A determinação de um homem em não se deixar abater na tortura diária emociona 
e provoca admiração em quem lê suas cartas. Foram publicadas sob o título No Ventre da Besta. (Rio de 
Janeiro, Francisco Alves Editora, 1982.). É leitura obrigatória para todos os que se interessam pelo tema das 
prisões, e para entendermos o horror de que são capazes de gerar e a resistência insubmissa a ele.  
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I – ótima, quando não tiver cometido infração disciplinar de 

qualquer natureza; 

II – boa, quando a única punição aplicada tiver sido por 

infração de natureza leve; 

III - regular, quando tiver sido punido por infração de 

natureza média ou mais de uma vez por infração de 

natureza leve; 

IV – má, quando cometer infração de natureza grave ou 

reincidir em infração de natureza média. 

 

Mais uma vez é preciso se reportar à discussão sobre os laudos técnicos no capítulo IV. 

Estar classificado segundo os incisos III e IV é certeza de um laudo que propõe a 

continuidade para a internação, ‘pois é preciso um tempo maior para que seu efeito 

educativo se manifeste no interno’. Mas não estar classificado nesses não garante o fim da 

internação.   

Entre os volumes de documentos que fazem parte da análise do capítulo IV, três deles 

tratam diretamente de propostas de atividades educacionais e profissionalizantes, ou assim 

são considerados pelos seus autores. Um deles, com o título amplo Trabalho integrado 

entre as áreas da Saúde e Pedagógica com adolescentes e jovens cumprindo medidas 

socioeducativas de internação e de internação provisória na Febem/SP, apresenta uma 

série de temas para serem desenvolvidos como desdobramentos daqueles que o PEC, citado 

acima, desenvolveu para as UIPs. Procura ser subsídio para ações que visem implementar 

as “diretrizes da Portaria n° 340 de 14 de julho de 2004” sobre procedimentos referentes à 

saúde dos adolescentes. No seu primeiro parágrafo esclarece que “este documento vem 

propor as diretrizes educativas especificamente direcionadas às Unidades de Internação 

Provisória”. Mais um documento que pretende estabelecer diretrizes educativas, ou 

educacionais! Pode ser que a exigência legal para que a internação se dê em 

estabelecimentos educacionais faça com que expressões do tipo ‘diretrizes educativas’ 

sejam recorrentes em diversos documentos. Pode ser, também, expressão de forças na luta 
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cultural interna. Pode ser, ainda, que a internação delas se aproprie para que não apareça 

como ela é. Pode ser que as três alternativas se realizem simultaneamente. 

Em setembro de 2003, a Fundação publica um caderno com o título Programa de 

Internação – Educação na Medida. Resultado de um trabalho “que recebeu a colaboração 

de inúmeros profissionais da instituição”, foi sistematizado e redigido por uma comissão 

constituída por profissionais da área escolar da instituição e coordenada por um dos 

redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente, o promotor Munir Cury, referência 

nacional e internacional no tema dos direitos da criança e do adolescente. Os nomes das 

pessoas envolvidas revelam um compromisso público na intenção e nas práticas para a 

afirmação de uma outra hegemonia no interior das políticas de atendimento ao adolescente 

em situação de internação, o que necessariamente remete a luta para além dos muros.   

No prefácio assinado pelo então presidente Marcos Antonio Monteiro, em abril de 2004, 

são dadas ambições políticas e sociais ao que pretendia ser um Programa de Internação que 

desloca a questão do direito dos adolescentes internados para “a pacificação da sociedade 

paulista” ou para o “retorno da tranqüilidade na nossa sociedade paulista”. Ao assim se 

colocar, o autor coloca nos adolescentes autores de atos infracionais a razão da ausência de 

paz, seja como for que ela está sendo entendida, assim como da ausência de tranqüilidade 

na ‘nossa sociedade paulista’, ignorando que no total de crimes apurados em São Paulo a 

participação desse segmento populacional oscila em torno dos 2%: 

Este Programa de Internação pretende ser o compromisso 

oficial do Governo de Estado de São Paulo com os direitos 

e garantias individuais assegurados aos adolescentes 

internos, mas igualmente um instrumento de pacificação da 

sociedade paulista, com freqüência surpreendida e chocada 

com a violência juvenil. (...) Se bem aplicado, o presente 

Programa de Internação poderá ser um importante 

mecanismo no enfrentamento da violência e, portanto, de 

retorno da tranqüilidade na nossa sociedade paulista. 

No mais, os que defendem as ações policiais que resultam em mortes com características de 

execução e o encarceramento massivo de adolescentes, principalmente daqueles que 
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habitam os territórios estigmatizados como violentos, o fazem em nome de uma 

‘pacificação da sociedade’ ou de um ‘retorno à nossa tranqüilidade’. 

O documento está dividido em 9 capítulos que totalizam 83 páginas. Tratam da desde a 

adolescência (cap.1) à gestão da unidade e das atribuições da supervisão (8 e 9), passando 

pelos fundamentos da  execução da medida segundo a legislação nacional e internacional 

(2); por uma discussão sobre disciplina, limite e sanção (4); pela internação provisória (5), 

entendida como uma mudança de rota; pela internação como passos para o futuro.O que é 

proposto sobre Educação na Medida está no capítulo 3. Aqui encontramos que “o 

fundamento pedagógico básico do presente programa é basicamente único – respeito ao ser 

humano (...) representa crédito na pessoa humana, na possibilidade de seu crescimento, da 

sua mudança”. Para isso, “a instituição deve ser a instância protetora e de ajuda para o 

adolescente”. O que a instituição deve assegurar no tempo da internação é a promoção de 

“aprendizagens que possam contribuir para sua vida, clarear a consciência de si mesmo e 

possibilitar outras escolhas desejáveis e possíveis”.  

As ‘escolhas desejáveis e possíveis’ não podem se afastar daquelas que as condições 

concretas de existência e as condições de educabilidade socialmente desiguais autorizam a 

ter. “Deste modo, mesmo assumindo um caráter curativo, este desvio (a internação) em sua 

rota anterior de vida, deverá significar o início de um novo rumo a seguir, menos ilusório, 

fantasioso, onipotente, e agora mais consistente, calcado em suas reais potencialidades” 

(p.14/15). Na alma, na capacidade de sonhar, se dá o processo curativo da internação. 

Num dos parágrafos do capítulo em que apresenta as propostas para a organização dos 

recursos humanos encontra-se uma avaliação sobre o que tem sido as relações entre os 

profissionais dos diversos setores, com evidentes conseqüências para o atendimento ao 

adolescente, situação que o Programa pretende transformar: “Durante muito tempo 

privilegiou-se o trabalho individual. Pouco se falava em equipe, muito menos em coletivo 

(...)”. Os documentos que são discutidos no capítulo IV trazem algumas observações sobre 

essa questão da relação entre os segmentos profissionais que confirmam tal avaliação.  

Num estilo de discurso que faz uso constante de adjetivos e do imperativo ‘deve ser’ que 

mais expressa esperança do que impõe ação. Não tem definições sobre quais ações e 

procedimentos são exigidos para garantir o ‘deve ser’. Esse documento não é citado nem no 



 90

Regimento nem no Plano apresentado aos Conselhos de Direitos. Sem dúvida marca 

posição no plano ideológico, na luta pela hegemonia entre visões de mundo que se dá no 

interior da Fundação e para além de seus muros, mas parece que não ultrapassou os limites 

das vontades de seus autores. Outra recorrência no dilema que é educar na contenção.  
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CAPITULO III 

 

E OS PORTÕES SE FECHAM PARA O PÚBLICO 

 

O mundo se repete mal é porque há um imperceptível 

avanço. 

Guimarães Rosa, Tutaméia. 

 

1. Breve história de uma Fundação.45 

Em dezembro de 1964 foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), 

que daria origem às fundações estaduais. O Estado que começava a ser erguido a partir do 

Golpe Militar-Civil de abril do mesmo ano iniciava uma reestruturação da Federação que 

vai culminar com a escolha pelo governo central dos governadores estaduais e prefeitos dos 

municípios. Uma forte centralização do poder que a recente ditadura começava a impor à 

Nação era tida como necessária para impulsionar o desenvolvimento nacional em novas 

bases econômicas e políticas, além de necessária para enfrentar as questões sociais que se 

tornavam mais críticas, na medida em que se constituíam como a base que impulsionava os 

movimentos sociais que levaram ao confronto de 1964 e à ruptura de um processo 

democrático que ainda não havia se estabilizado, após mais de uma década de 

instabilidades e ameaças à ordem jurídica do Estado. “A criação da Funabem implicou na 

formulação de uma Política Nacional do Bem-Estar do Menor, a qual tiveram que se 

subordinar todas as entidades públicas e particulares que prestavam atendimento à criança e 

ao adolescente” (SILVA, 2001). A ditadura militar-civil assumia, então, que a questão do 

menor era uma questão nacional, e como tal deveria ser enfrentada com uma política de 

Estado nacional. Sem dúvida, um avanço. 

                                            
45 O uso do advérbio Breve no subtítulo não pode sugerir que as condicionantes históricas nas dimensões 
cultural, social e econômico tenham uma importância menos relevante no estudo aqui desenvolvido. A 
intenção é apenas a de destacar a ambigüidade reticente no atendimento à criança e ao adolescente que de 
alguma maneira encontram-se em conflito com a lei. Ambigüidade que permanece ao longo dos vários 
regimes e formas de governo no Brasil. Encontramos uma análise histórica mais aprofundada na obra Os 
Filhos do Mundo – a face oculta da menoridade (1964-1979), de Gutemberg Rodrigues (2001). 
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A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor do Estado de São Paulo (Febem-SP) foi 

criada pela Lei Estadual n° 185, de 12 de dezembro de 1974, com modificações efetuadas 

com a Lei Estadual n° 985, de 26 de abril de 1976, durante o governo de Paulo Egydio 

Martins. Vivíamos os anos de chumbo da ditadura militar, período em que os governadores 

estaduais eram nomeados pelo poder central, portanto, seus mandatos tinham origem no 

núcleo das forças políticas que davam sustentação ao poder autoritário e repressivo que se 

impunha ao país. A tortura e a eliminação de opositores dos vários matizes ideológicos 

eram práticas de Estado, para o que uma rede de instituições estatais públicas e clandestinas 

foi erguida. Enquanto grandes fortunas privadas eram construídas a partir dos gastos 

públicos acentuando a concentração da renda, e uma classe média, que também se 

enriquecia, consolidava-se como fator real de poder, disseminava-se por toda a sociedade, 

mas de forma seletiva, o Terror a partir dos aparelhos repressivos de Estado contra todo 

foco de resistência ao modelo político e econômico que se impunha a partir dos quartéis. 

Nesse contexto da barbárie estatal, surgiu um homem que se tornaria o símbolo da política 

de tortura e de extermínio: o então delegado Sérgio Paranhos Fleury. A citação dessa 

pessoa aqui se deve ao fato de que havia na Febem diretores de Unidades por ele indicados 

e, por isso, intocáveis, não obstante as denúncias comprovadas de tortura e maus tratos 

como práticas “educativas” cotidianas nas Unidades que dirigiam, como veremos adiante. 

O nome da fundação e a presença desses homens em cargos de direção de Unidades são 

apenas mais uma manifestação da ambigüidade que marca nossa história do atendimento à 

criança e ao adolescente em situação de conflito com a lei. Aliás, ao observarmos os nomes 

atribuídos às atuais Unidades podemos imaginar que eles refletem uma vontade de que a 

instituição seja o que não é. Uma delas tem o nome de Sérgio Vieira de Mello!46 A Unidade 

fica localizada num dos Complexos da Febem, o do Tatuapé, distrito na zona leste da 

cidade de São Paulo. 

 

2. A estrutura administrativa. 

                                            
46 Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro e funcionário de carreira da Organização das Nações Unidas 
(ONU) para questões de refugiados e depois Alto Comissário para os Direitos Humanos, cargo que ocupava 
quando morreu no atentado à representação da ONU em Bagdá, em 19 de agosto de 2003. 
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A Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor de São Paulo estava organizada, no 

momento da pesquisa, segundo um complexo organograma encabeçado pelo Conselho 

Estadual do Bem-Estar do Menor, ao qual se subordina o Conselho Fiscal. Uma imensa 

máquina burocrática que se distribui entre 9 Divisões que por sua vez se dividem em 24 

Diretorias, dentre elas a Diretoria de Área Escolar, Diretoria de Área Cultural e a Diretoria 

de Esportes47, responsáveis pelas atividades educacionais, esportivas e culturais nas 

Unidades; Equipes operacionais; Supervisões; Coordenadorias: Coordenadoria Técnica da 

Medida de Internação; da Medida de Semi-liberdade e de Atendimento Feminino; das 

Medidas em Meio-Aberto; Coordenadoria Técnico-Pedagógica, a qual está ligada  a 

Diretoria de Área de Educação Profissional. Segue-se ainda outras Chefias, Assessorias, 

Divisões Técnicas dos Complexos, Corregedoria, Centro de Estudos e Formação 

Profissional, Centro de Documentação. Soma-se a essa máquina burocrática a organização 

administrativa e funcional própria de cada Unidade, com as suas divisões e cargos internos; 

69 Diretorias de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, com as suas escolas 

vinculadoras responsáveis pelas matrículas dos internos, bem como pelas questões 

funcionais dos professores da rede estadual que ministram aulas nas Unidades. Um aparato 

político, jurídico, repressivo, escolar e administrativo colocado em ação para punir, educar 

e conter seres em condição especial de desenvolvimento.    

No Estatuto da instituição encontram-se definidos os quatro órgãos que a compõem: a 

Presidência; o Conselho Estadual do Bem-Estar do Menor; a Diretoria Executiva; o 

Conselho Fiscal. 

                                            
47 Os profissionais das três áreas ocupam uma parte de um andar na sede administrativa da Fundação. Nos 
momentos em que lá estive, para coleta de dados, pude observar o empenho e o esforço dos profissionais que 
lá trabalham em condições precárias de espaço, alguns dividindo a mesma mesa entre tantas que se distribuem 
quase que de forma aglomerada, sobrando pouco espaço para que fosse possível se locomover por entre elas. 
Mas ali eles exerciam o trabalho que acreditavam ser indutor para novos rumos nas vidas dos internos, para 
desenvolver conteúdos de habitus condizentes com as suas naturezas em processo especial de 
desenvolvimento, no qual a violência ou a ameaça de seu uso não fossem conteúdos a serem aprendidos e 
vividos; enfim, acreditavam que estavam fazendo valer o direito à educação e a ser educado que cada um 
deles possui de forma inalienável. Nas três visitas foi possível observar o trabalho de cerca de seis 
profissionais que se ocupavam em manter em dia os históricos e as matriculas escolares dos internos, tendo 
que refazê-los a cada mudança de Unidade que o interno vivia, o que implicava mudança dos registros para 
outra escola vinculadora. Era como um trabalho de Sísifo, permanentemente tendo que ser refeito. Mas, 
também, um trabalho que se realiza como resistência nas históricas relações de poder no interior da 
instituição.  
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O Conselho Estadual do Bem-Estar do Menor é composto por membros indicados 

exclusivamente pelo governador. Pelo Decreto nº 23.981, de 20 de setembro de 1985, o 

então governador do Estado de São Paulo, André Franco Montoro, o primeiro a ser eleito 

após quase vinte anos em que a população estava proibida de escolher seus governantes, 

alterou o número de membros do conselho de 18 para 23, mantendo-se inalterado todo o 

resto do texto. Dada a importância desse órgão na estrutura de poder da instituição é 

surpreendente que não apareça nas discussões e denúncias públicas envolvendo a Febem. 

Muito provavelmente o critério de escolha de seus membros seja decisivo para o 

esvaziamento desse órgão enquanto instância decisória nas políticas de atendimento aos 

meninos e meninas em conflito com a lei e que estão sob a responsabilidade da Fundação.  

 

3. A estrutura física. 

A rede física, no momento da pesquisa, era composta por 76 unidades de atendimento, 

distribuídas segundo as medidas socioeducativas que nelas devem ser cumpridas. Dessas, 

50 estavam na capital e 5 na região metropolitana (anexo 2)48. As unidades de internamento 

abrigavam, em janeiro de 2006, cerca de 6.800 internos, sendo que a maior parte nas 

unidades da capital.49 A política de descentralização, defendida pelo governo estadual como 

uma das políticas para a Fundação, encontra fortes resistências nos poderes públicos 

municipais que, contando com apoio das populações locais, recusam-se a aceitar a 

construção de unidades nos limites geográficos dos municípios. Em reportagem publicada 

em 2 de julho de 2003, no jornal Folha de S. Paulo, a Febem justificava a não-desativação 

das unidades 30 e 31 do Complexo de Franco da Rocha, um dos mais violentos e que 

abriga os reincidentes graves. Segundo a instituição, na reportagem, após seis meses de 

negociações para se definirem as áreas para a construção de novas unidades, 16 donos de 

imóveis e 6 prefeituras rejeitaram ceder terrenos de suas propriedades. Para o então 

presidente da instituição, Paulo Sérgio de Oliveira, “Do ideal à realidade tem uma distância. 

                                            
48 Disponível em: <http://www.febem.sp.gov.br/index/unidades/unidadescapital.htm>. Acesso em: 4 jan. 
2006. 
49 Os dados sobre o número de internos e a caracterização das unidades segundo o tipo de atendimento foram 
encontrados no endereço <http://www.febem.sp.gov.br/index/apresentação.htm>. Acesso em: 4 jan. 2006.  
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E Franco da Rocha representa hoje essa distância. Não pôde ser fechada porque não se 

conseguiu avançar, como se esperava, na descentralização” (RESISTÊNCIA..., 2003). 

Talvez o então presidente devesse ter afirmado que a Febem é a distância, e não hoje 

apenas, mas na sua história. Quase três anos depois, habitantes de duas cidades da área 

metropolitana fizeram uma manifestação contra a iniciativa do governo estadual de 

construir Unidades em seus territórios. A desativação do Complexo do Tatuapé depende, na 

visão da instituição, da construção dessas unidades em Cotia e Osasco (RIGI, 2006). 

Na região metropolitana as Unidades de Internação concentravam-se em grandes 

complexos: Complexo do Tatuapé, formado por 18 Unidades de Internação (UI), é o maior 

complexo da Fundação e um de seus principais cenários de rebeliões e de denúncias de 

torturas e maus-tratos. Sua desativação vem sendo prometida pelo governo, mas ele seguia 

recebendo internos; os Complexos Raposo Tavares e Franco da Rocha, que também 

aguardam a desativação prometida após sucessivas rebeliões e denúncias, comprovadas ou 

não, de torturas e maus-tratos;  Complexo Brás, composto por sete Unidades de Internação 

Provisória e uma Unidade de Atendimento Inicial. Talvez por causa da situação jurídica dos 

internos, que ali aguardam a decisão da Justiça sobre se receberão a medida socioeducativa 

de internação ou não, e ao tempo relativamente curto de convívio entre os internos, que 

dificulta a formação de grupos, ali a situação de rebelião é rara, não obstante a inadequação 

das instalações para um ambiente educativo e os maus-tratos denunciados. 

As Unidades estão organizadas segundo a situação jurídica dos meninos e meninas que 

abrigam, além de critérios de idade, gravidade do ato infracional, reincidência e sexo: 

� Unidade de Atendimento Inicial: é a porta de entrada da instituição, para onde são 

encaminhados todos os adolescentes a quem se atribui ato infracional, cumprindo 

determinação do ECA, no seu artigo 175. Segundo portaria do Departamento de 

Execuções da Infância e da Juventude (Deij), o prazo máximo que os adolescentes 

podem ali ficar é de 72 horas. 

� Unidade de Internação Provisória (UIP): essas unidades são responsáveis pelos 

adolescentes que aguardam a sentença judicial e estão previstas no artigo 108 do 

ECA. O tempo máximo de permanência é de 45 dias, após os quais, não havendo a 

sentença em julgado, o adolescente deve ser colocado em liberdade. Como veremos 
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mais à frente, essas unidades acabaram por se tornar também locais de cumprimento 

de internação como sentença, o que tem conseqüências graves na situação 

educacional dos meninos e meninas ali abrigados, pois nessas unidades não há 

educação formal. Somente a partir de 2001 é que elas passaram a ter atividades 

educacionais no atendimento aos adolescentes, sobre as quais falarei adiante. Até 

então, os dias transcorriam com os meninos e meninas sentados nos pátios, com as 

cabeças entre as pernas.  

� Unidades de Internação: para onde vão os adolescentes infratores com sentença 

judicial proferida. Segundo o artigo 122 do ECA, o prazo máximo de permanência é 

de três anos, sem que isso signifique que outras medidas socioeducativas não 

possam ser impostas pelo sistema de justiça após o tempo de internação. 

� Unidades de semiliberdade: exigência do ECA em seu artigo 120, devem ser a 

transição para o meio aberto. Durante o dia o adolescente trabalha ou estuda, 

retornando à tarde à Unidade. 

 

4. A organização legal: o Estatuto. 

O estatuto da Febem foi aprovado em 13 de outubro de 1976 pelo Decreto 8.777, 

vinculando-a ao governo através da Secretaria de Promoção Social. De lá para cá, a Febem 

esteve vinculada a diversas Secretarias de Estado, mas seu Estatuto permanece 

praticamente inalterado, não obstante as mudanças profundas, desde então, nos paradigmas 

legais e institucionais que devem orientar o atendimento à criança e ao adolescente em 

conflito com a lei.  

Em seu artigo 4º, o Estatuto explicita que a “Fundação tem por finalidade aplicar no Estado 

de São Paulo as diretrizes e normas da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, assim 

como promover estudos e planejar soluções”.50 A Política Nacional do Bem-Estar do 

Menor foi estabelecida por intermédio da Lei 4.513, de 1964, com uma estrutura fortemente 

centralizada, uma das características da ditadura que se iniciava em abril daquele ano, como 

vimos acima. 

                                            
50 Disponível em: <http://www.fem.sp.gov.br/index/estatuto.htm>. Acesso em: 4 jan. 2006. 
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Os objetivos específicos das ações da instituição, bem como sobre quem deveriam incidir, 

estão em seu artigo 5º: 

Para a consecução de seus fins, a Fundação promoverá a 

integração social dos menores abandonados e infratores, 

através de programas e providências que objetivem prevenir 

sua marginalização e corrigir as causas de desajustamento.51 

A presença do termo “abandonados” nesse artigo do Estatuto estava em acordo com o 

paradigma da situação irregular que definia a condição social das crianças e dos 

adolescentes pobres. Era essa situação irregular que permitia ao aparato jurídico-policial 

perseguir e prender, enviando para as instituições de atendimento ao menor, crianças e 

adolescentes que perambulavam pelas ruas e campos no cotidiano de miséria e pobreza. 

Tratava-se, na ótica do poder político-ideológico dominante, de “prevenir a marginalização 

e corrigir as causas de desajustamento”. Sobre “os programas e providências” que o artigo 

5º expressa, para realizá-los a Fundação tem definida sua competência no artigo 6º, que 

segue praticamente inalterado, mas abolindo-se a expressão “menor” para se referir às 

crianças e aos adolescentes alvos das ações institucionais. Tal expressão, que 

historicamente remonta aos primeiros anos de nossa República, separava na sociedade esse 

segmento populacional: de um lado, as crianças e os adolescentes filhos das classes médias 

e dos proprietários; de outro, os filhos das classes populares, os menores. Desprovidos da 

identidade social de criança ou adolescente, sobre eles o braço repressivo do Estado se 

dirigia para “prevenir a marginalização e corrigir as causas de desajustamento”. O uso da  

conjugação dos verbos no passado não pode levar à intenção de marcar num tempo que 

passou algo que não mais ocorre, mas apenas destacar o que era o paradigma legal e 

policial que legitimava a arbitrariedade contra as crianças e adolescentes. É certo que, como 

construção social ao longo da história, o ser criança e adolescente como os entendemos 

hoje, ou deveríamos entender, não é o mesmo ser criança e adolescente do início do século 

XX. Mas para a pesquisa não é necessário um aprofundamento analítico sobre esse 

processo de construção social, apenas deve-se considerá-lo nesse exato momento histórico 

em que estamos, no qual nossa visão de mundo sobre esses seres exige do Estado e de cada 

                                            
51
 Idem.  
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um de nós adultos a responsabilidade pela sua proteção integral e pelo seu pleno 

desenvolvimento.  

No artigo 6º, que define a competência da Fundação, nos seus 12 incisos não há nenhuma 

menção à educação ou a processos educativos específicos a serem desenvolvidos com os 

internos. Aliás, quatro quintos do Estatuto referem-se à organização administrativa e às 

atribuições de instâncias decisórias da Fundação. Para realizar o “bem-estar do menor”, a 

Fundação não se colocou a competência para educar. Nascia ambígua e incerta, ou melhor, 

na ambigüidade e na incerteza de rumos que têm caracterizado a relação da sociedade 

brasileira com suas crianças e seus adolescente empobrecidos, sejam infratores ou não. 

Mas isso não significa que nas relações de forças presentes nos contextos da instituição e 

dos sistemas operadores do direito a intenção de educar esteja ausente ao longo da história; 

ao contrário, a própria privação de liberdade sempre foi entendida como sendo ela mesma 

um processo educativo vivido pelos meninos e meninas sob a guarda do Estado nas 

instituições para esse fim. Já no século XIX, no processo de urbanização que o país vivia, 

essa questão se colocava. Em seu artigo Criança e criminalidade no inicio do século, 

Santos (2000) destaca que em São Paulo naquela época já existiam institutos privados de 

recolhimento de menores, fundados por congregações religiosas ou por iniciativa do 

empresariado. Seus objetivos educacionais pautavam-se pelo que se acreditava ser a 

profissionalização. Parte das vagas oferecidas era destinada ao Estado. No entanto, os 

diretores das unidades resistiam em abrigar meninos e meninas sob a guarda do Estado por 

questões judiciais.  

Santos cita os argumentos de Candido Motta, um dos juristas da época que defendiam a 

necessidade de o Estado construir estabelecimentos “de correção e recuperação de 

menores”, para justificar a recusa dos estabelecimentos educativos em receber os meninos e 

meninas então em conflito com a lei: 

[...] tais estabelecimentos em que o Estado só dispõe de um 

número limitado de lugares, não podem receber, ou pelo 

menos não o devem, menores já iniciados nas más práticas, 

e muito menos criminosos, porque os que pagam a sua 

pensão regularmente não hão de querer, com justa razão, 

ombrear meninos de má reputação ou corrompidos. No dia 



 99

em que tais estabelecimentos abrirem as suas portas a todos 

indistintamente terão subscrito a sua sentença de morte. 

(MOTTA apud SANTOS, 2000, p. 223) 

A crença do jurista citado, de que é possível educar aqueles que ainda se encontram em 

situação peculiar de desenvolvimento, mas em conflito com a lei, retirando-os do convívio 

social e evitando-se o contato com as outras crianças e adolescentes que estão nos 

processos educativos organizados pela sociedade, está ainda presente como elemento 

cultural nas políticas de atendimento às nossas crianças em conflito com a lei.  

 

5. Um tempo que insiste em ser presente. 

15 de junho de 1984. As forças políticas comprometidas com a redemocratização do país 

haviam saído vitoriosas nas eleições ocorridas em 1982, as primeiras para os governos 

estaduais desde o Golpe Militar de 1964. No governo central, a ditadura ainda mantinha na 

Presidência da República o último general do ciclo de governos militares. Assim, 

governadores eleitos pela oposição do campo democrático exerciam seus mandatos num 

contexto político-social em que idéias de descentralização administrativa e de participação 

popular entravam na pauta das reivindicações e práticas políticas. Era de mudanças, assim 

esperávamos, rumo à sociedade democrática. A campanha nacional pelas eleições diretas 

para a Presidência da República, ao longo de 1984, levou às ruas das principais capitais 

metropolitanas milhões de pessoas e, ainda que derrotada no plano institucional, no plano 

simbólico e nas relações de forças soou como um grito que selaria o fim da ditadura militar. 

Novos tempos, novas formas de organizar e enfrentar os conflitos e as mazelas sociais que 

cresciam, escondidos, sob o manto do desenvolvimentismo que gerava um crescimento 

econômico do país sem paralelo na sua história. Ideais democráticos e dos direitos humanos 

entravam em cena nas lutas políticas e sociais que culminam na Constituição Federal de 

1988.  

Na data que abre o parágrafo anterior, o educador Paulo Freire fazia uma palestra para 

educadores da Febem. O que esse homem representa para uma educação libertadora já está 

em milhares de páginas escritas e espalhadas pelo mundo, o que me dispensa de fazer aqui 

qualquer comentário sobre ele e sua obra. Quero, sim, destacar o que significa em termos 
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de luta cultural, no campo político-pedagógico, sua fala direta para profissionais de 

educação de uma instituição que tem como função social fazer cumprir a privação de 

liberdade de adolescentes. Luta cultural na qual os comprometidos com valores dos 

Direitos Humanos e com a educação para a cidadania sentiam-se fortalecidos, pois das 

eleições de 1982 ampliou-se o espaço institucional, em esferas de governos estaduais e em 

parlamentos, das forças políticas comprometidas com tais valores. A presença do educador 

Paulo Freire ali nos dá indícios do quê aqueles que ocupavam os cargos de direção da 

instituição pretendiam como educação para as Unidades. Ocupavam os cargos, mas, tinham 

o poder? 

A palestra ocorreu no Centro de Formação Teotônio Vilela da Febem, em São Paulo. O 

nome é de um Senador da República que nos seus últimos momentos de vida foi um dos 

líderes da campanha pelas eleições diretas citada acima. Veio a ser, também, o nome de 

uma entidade da sociedade civil de promoção e defesa dos direitos humanos, dada a sua 

militância política contra o arbítrio.  

Os três primeiros parágrafos da palestra impressa revelam a angústia de um educador 

transitando entre certezas e incertezas sobre a realidade com a qual se deparava, bem como 

sobre a relação dessa realidade com a sociedade inclusiva. É como se revelasse uma idéia 

fora de lugar, mas que quer fazer dali também seu lugar. São palavras e sentimentos que se 

repetem na história do atendimento às nossas crianças e aos nossos adolescentes em 

situação de risco social. Trafegam no dilema de um tempo impreciso: 

Estou aqui hoje porque acredito que vocês querem fazer 

essa instituição menos ruim do que ela vem sendo. Se não, 

confesso, eu não estaria aqui, não daria o meu corpo 

consciente para testemunhar, ou para aprovar o que parecia 

um absurdo. 

Acho que uma sociedade que gera a necessidade de 

existência de Febem não pode continuar. Acho que o que se 

tem a fazer, realmente, é mudar radicalmente a sociedade 

brasileira para que não precise de Febem. Isto é o que tem 

que ser feito. E eu me alongaria ainda mais. Uma sociedade 

que cria a necessidade disso, não pode ter na Febem uma 
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coisa bacana. Seria uma contradição extraordinária que uma 

sociedade que cria a injustiça, que gera o desamor, que gera 

a espoliação, criasse um organismo capaz de amar. 

Eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível melhorar, 

contra a vontade escondida do poder que gera isso. É 

possível melhorar. E é possível, inclusive, trabalhar contra 

os interesses poderosos de preservação das estruturas que 

explicam a existência disso, dentro daqui mesmo, e é por 

isso que eu venho aqui. [...] Eu imagino os momentos, eu 

não diria de decepção, mas os momentos em que muitos de 

vocês e muitas se perguntam: “Será que pode mesmo? 

Será?”. Eu imagino as noites mal-dormidas de muitos de 

vocês. Eu imagino momentos dramáticos de reflexão em 

que muitos de vocês se perguntam se as coisas em que se 

envolvem não teriam a ver com uma certa natureza humana 

imutável, o que não existe, não existe. A natureza humana 

se constrói, histórica e socialmente [...] Por isso, é possível 

ser diferente, amanhã, do que a gente está sendo hoje. 

Então, eu vim aqui por isso [...].52 

Em 1981, apenas três anos antes dessa palestra e antes das primeiras eleições diretas, em 

1982, para governadores dos estados desde o Golpe de 1964, um jornalista e militante que 

colocou sua profissão a serviço da construção do mundo para o qual o educador Paulo 

Freire dedicou toda a sua vida e seu pensar, publicou um livro cujo título talvez dispensasse 

qualquer palavra a mais: Agora e na hora de nossa morte: o massacre do menor no Brasil 

(LUPPI, 1981). Tive a felicidade de compartilhar com o homem e profissional da imprensa 

um tempo, ainda que fugaz, de nossas vidas, mas o suficiente para que continuasse até hoje 

uma referência para mim.  

Resultado de uma arriscada pesquisa em todo o território nacional, em tempos de repressão 

e de esquadrões de extermínio, o livro está repleto de depoimentos de vítimas e algozes; de 

                                            
52 O texto impresso da palestra foi retirado no dia 4 de janeiro de 2006 do site da Febem, numa seção com 
textos para leitura. Na segunda quinzena do mesmo mês, o site passou por modificações e essa seção não está 
mais disponível, assim como desapareceram do site as informações sobre os processos educativos da 
instituição. O endereço então disponível: <http://www.febem.sp.gov.br/index/paraler1.htm>. 
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falas das instituições policiais e de contenção; de reportagens da imprensa que ainda sofria 

com as mordaças da ditadura militar. Nesse mosaico construído com peças de crueldade, a 

Febem do Estado de São Paulo ocupa muitas páginas! Poderia citar qualquer uma desse 

vasto painel nacional sobre os horrores cometidos contra meninos e meninas brasileiros, 

mas a escolha feita se deve à presença nefasta de um personagem que como tipo ideal ainda 

está presente em unidades da instituição, como monstros nos imaginários e pesadelos das 

crianças. 

No dia 4 de novembro de 1979, um conhecido torturador e espancador de menores, então 

diretor de uma unidade de internação para meninas, o policial Humberto Marini Neto, 

depõe na Comissão Especial de Inquérito instalada na Assembléia Legislativa de São Paulo 

“para apurar as reais condições de vida dos menores carentes no Estado”. A impunidade 

desse homem não se alicerçava apenas na proteção política do delegado Sérgio Paranhos 

Fleury, homem forte do aparato de repressão responsável por torturas e extermínios de 

opositores à ditadura no Estado de São Paulo, mas também, e mais grave, nas práticas 

violentas disseminadas como elemento cultural na sociedade e nas instituições de Estado 

contra as nossas crianças.53 Em seu depoimento, ele revela aos deputados: “A Febem possui 

péssimas instalações e dá atendimento precário aos menores. [...]. As celas, as solitárias 

eram constantemente utilizadas, e o ensino profissionalizante não existia”.(LUPPI, 1981, p. 

23) Da página 86 a 88 do livro, pode-se ver as práticas e os “métodos educativos” 

empregados por esse homem na Unidade de Internação para meninas. 

Na época em que dirigia a unidade, o “educador” , como se considerava o policial, teve 

vários processos contra ele na Justiça engavetados e outras tantas sindicâncias internas que 

nada concluíam. E isso não deve ser entendido como resultado apenas do poder clandestino 

de seu padrinho político. A própria Febem paulista o considerava “um mal necessário” 

(LUPPI, 1981, p. 86). Os resultados das sindicâncias, os processos arquivados, não devem 

ser entendidos tão-somente como impunidade. O “mal necessário” é visto como 

constitutivo da natureza da instituição, como próprio da narrativa escrita pelas vidas que 

                                            
53 Para fundamentar a afirmação da violência contra nossas crianças como práticas culturais disseminadas na 
sociedade e nas instituições de Estado, sirvo-me especificamente de quatro obras: Del Priori (2000); Luppi 
(1981); Martins (1993); Universidade São Francisco (1999).  
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transcorrem nos pátios e celas entre muros, entre noturnos sombrios e dias apartados do 

público.  

O mandato do governo eleito em 1982 chegava ao fim. As forças políticas que ascendem ao 

poder no estado de São Paulo, com as eleições de 1986, embora do mesmo partido que 

governara nos últimos quatro anos, estavam mais à direita na composição partidária. 

Iniciativas governamentais e da sociedade civil pautadas pelos Direitos Humanos em 

presídios, nas instituições policiais e na Febem perdem força e espaços institucionais. 

Num texto de 1987, A Febem vai bem: o que atrapalha...são os menores 

(FIGUEIREDO,1987), a pedagoga que ocupara o cargo de Direção Técnica da Febem na 

gestão anterior que se encerrava faz um balanço crítico da experiência como política de 

governo, da qual participara num lugar de destaque, em fazer das Unidades da Febem 

espaços educativos, no caso, segundo princípios que podem ser ilustrados pela presença e 

pela fala de Paulo Freire.  

Começa citando o documento que viria ser “as diretrizes educacionais da instituição”, 

documento que teria sido resultado de um processo de discussões e contribuições dos vários 

segmentos de profissionais da instituição, conforme a idéia de participação do novo 

contexto político nacional, mas também pelas influências do pensamento pedagógico de 

Paulo Freire nas diretrizes: “Este documento apresenta uma análise sobre a ‘Produção e 

Reprodução da Marginalidade’ e conclui pelas causas econômicas” (idem, p.87) das 

mesmas. As diretrizes educacionais da instituição, então, deveriam contribuir para a 

superação das condições de marginalidade do menor que o Código definia como em 

situação irregular, instrumentalizando-o para pensar e compreender criticamente sua atual 

condição e as causas que a geraram, “bem como propiciar-lhe os conhecimentos, 

habilidades e capacidades que lhe abram as oportunidades de enfrentar, objetivamente, os 

desafios que lhe são colocados no convívio social.” (p.87) O processo educativo que a 

instituição deveria desenvolver com e sobre o menor não agiria, evidentemente, sobre as 

causas apontadas para a sua condição, mas sobre a sua  pessoa para que , através do 

conhecimento crítico e de habilidades para o convívio social, ele, o menor, as superasse. 

Para que tal superação pudesse ocorrer, a Febem deveria abandonar suas características de 

“instituição reparadora para se transformar numa instituição fundamentalmente educativa”. 
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A autora reconhece no texto que o documento era um discurso avançado para a época, e 

que “rompia conceitualmente com a Política Nacional do Bem-Estar do Menor da 

Funabem” (p.88), mas que correspondia à expectativa na época de que ‘é preciso mudar’. 

Mudar não só o discurso, mas as práticas que lhe dão sentido, que o organizam como tal ao 

mesmo tempo em que por ele são organizadas. Mudar um tempo em que crianças com 5 

anos de idade eram diagnosticadas pela instituição “como portadoras de baixo rendimento 

intelectual, situando-se dentro dos limites de inteligência, denotando pouca capacidade de 

compreensão...”(RODRIGUES, 2001, p.186) 

Essas diretrizes traduziriam reivindicações e propostas 

colhidas em todas as unidades operacionais do órgão. Na 

prática, entretanto, não eram reconhecidas como tal, 

havendo grande dificuldade na sua aceitação ou até mesmo 

na sua compreensão. 

Era identificado por alguns como um documento teórico 

(de cúpula), por outros tido como ‘ causa’ das rebeliões e 

fugas, por ‘dar muito espaço ao menor’ , pois não permitia 

o uso dos métodos tradicionalmente utilizados na 

instituição, como os espancamentos, torturas ou reclusão 

em ‘cafuas’ (quartos de contenção). 

Estes e outros fatores, como as formas de encaminhamento 

da proposta, levaram a rupturas entre os diversos grupos 

existentes, configurados de forma maniqueísta apenas em 

dois: os velhos (da ‘véia’), que seriam todos os que já 

estavam na Febem e os novos (autodenominados 

progressistas) que eram os ‘autores das diretrizes’. Nada 

mais parecia existir além dessas duas posições (p.88). 

O que era ‘avançado para a época’, quando já se passara então quatro décadas da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e três anos da publicação pela ONU das 

Regras Mínimas de Beijing, de 1985, é agora, vinte anos depois que a autora escreve, 

contemporâneo do seu tempo? O que a ex-diretora encontrara como métodos tradicionais 

da instituição ficaram para trás nos registros de uma situação enfim superada por ações 
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educativas que o ordenamento jurídico, construído com muita luta nesses vinte anos, 

preconiza? 

As causas citadas pelos ‘adeptos da tradição’ para as rebeliões e fugas, conforme citação da 

autora, nos remete para evidências sobre o uso das rebeliões e das fugas como parte das 

estratégias para se manter a ordem vigente no interior das Unidades. Essa questão que 

envolve rebelião e disputa de poder ainda carece de estudos que possam evidenciar 

mecanismos que fazem parte, ou devem fazer, de habitus, nas complexas relações sociais 

geradas na instituição Febem.  Na sua Tese de Doutorado, Vicentin (2000), apoiada no 

instrumental teórico da psicologia social aborda as “rebeliões protagonizadas por internos 

da Febem” “do ponto de vista dos jovens na construção de uma narrativa sobre as 

rebeliões”, com o objetivo de identificar processos de resistência dos jovens nas relações de 

poder presentes nas instituições de internação. No entanto, por sua abordagem das 

rebeliões, o estudo pode ofuscar o fato de que essas são também produzidas como 

afirmação do poder carcerário por parte dos jovens para realizar determinados fins que não 

podem ser confundidos com resistência, sob pena de perdermos os significados das 

palavras e das ações. Em reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo, em 23 de 

agosto de 1988, é denunciado que adolescentes internados na então Unidade 3 se rebelaram 

na madrugada do dia 11 e exigiram dos funcionários que algumas meninas da Unidade de 

Triagem Feminina fossem levadas a eles. Dois monitores se dirigiram à Unidade na qual as 

meninas se encontravam e as levaram à força, entregando-as aos rebelados. Um grupo de 

oito meninas manteve relações sexuais forçadas até às 7h, no interior da UE3. Funcionários 

públicos e adolescentes infratores cúmplices de um crime contra crianças que estavam sob 

a guarda do Estado. O ‘carcerário’ permite isso, e não o considera crime.  

Mas as rebeliões, não raro, também se produzem como “resistências” do aparato repressivo 

a qualquer tentativa de mudança nas relações de poder das instituições54. A hegemonia 

desse aparato nas relações de poder só é possível se essas relações estiverem sitiadas pelo 

uso da força. Num ensaio onde faz um balanço da historiografia das instituições, Ignatieff 

(1987) chama a nossa atenção para um fato que acompanha as instituições de controle: 

                                            
54 Há uma coincidência de rebeliões sucessivas a cada tentativa de mudança de paradigmas no atendimento 
nas Unidades. É o que os funcionários chamam de “deixar a casa cair”. Mas não irei aprofundar-me sobre 
isso, em si mesmo um problema para pesquisas sobre a questão das relações de poder na Fundação. 
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categorias profissionais e indivíduos que devem suas ascensões sociais “as novas 

instituições”. Para o autor, uma “nova história tenta considerar as instituições não como 

uma entidade administrativa, mas como um sistema social de dominação e resistência, 

ordenado pelos complexos rituais de troca e comunicação” (p.187). Embora essa ressalva 

feita à pesquisa da professora Vicentin, não significa que a autora não tenha um 

posicionamento político acerca da ação das instituições executoras das medidas de 

internação sobre os jovens; aliás, ela marca com força seu posicionamento político: 

combater o genocídio desses jovens, mas com um combate que se inscreva no real vivido e 

que faça das experiências, por eles e deles, “uma argumentação com potência de ato”. 

Voltando ao balanço crítico da ex-diretora técnica da Febem sobre a tentativa, como 

política de governo, de fazer da instituição um espaço educativo segundo as Diretrizes 

então definidas, um parágrafo revela a angustia, presente também no texto citado do 

educador Paulo Freire, e os dilemas históricos que acompanham a situação de internação de 

adolescentes infratores: 

Seria ingênuo ou utópico pensar na possibilidade de uma 

atuação nesse sentido? Como conviver com a contradição 

de acreditar que alguém possa ser recolocado na condição 

de sujeito de sua história, estando coercitivamente em um 

local onde não desejava (ou não deveria) estar e de onde 

não poderia sair quando quisesse (exceção feita às fugas), 

ficando para isso na dependência de pareceres técnicos e 

sentenças judiciais, fosse ele ‘abandonado’, ‘ carente’ ou 

‘infrator’? (p. 88). 

As questões colocadas pela autora podem, ou poderiam, ser estendidas aos dilemas 

enfrentados por uma educação para a cidadania numa sociedade marcada por profundas 

desigualdades sociais, como a brasileira. As inquietações acima citadas eram 

contemporâneas de um tempo em que mais um período autoritário da história política 

brasileira estava caminhando para seu fim, como imposição das lutas sociais na tentativa de 

construirmos a democracia. Nesse contexto de esperanças e de ações democráticas 

empreendidas por setores organizados da sociedade civil e da sociedade política, as 

questões envolvendo a educação e a cidadania reaparecem em pesquisas, artigos e em 
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políticas públicas. Assim, a experiência tentada na época na Febem, como relata a autora, 

insere-se nesse contexto de esperanças democráticas, e para a realização das mesmas, à 

educação é atribuído um papel fundamental. Referindo-se à relação entre educação escolar 

e educação para a cidadania, Arroyo, Buffa & Nosela (2000) consideram que essa última é 

conquista que se constrói e se alcança nas práticas sociais e, num contexto mais amplo, nas 

lutas que se estabelecem no exercício da política. A educação escolar não é capaz de 

conferir cidadania àqueles que dela estão excluídos. Por extensão, podemos adotar o 

mesmo argumento à educação pretendida então na Febem. O Estado que organiza a 

educação escolar é o mesmo que dá sentido à Febem. Estado que em última instância é o 

garantidor das relações sociais de produção e, por extensão, da exploração econômica e da 

exclusão social e política das classes populares do universo da cidadania.  

No seu depoimento a autora denuncia o não cumprimento dos prazos para que a sentença 

judicial sobre a situação do adolescente fosse dada. A lei que estipulava em vinte e quatro 

horas o prazo para a sua apresentação ao juiz responsável e em trinta dias para o 

diagnóstico era constantemente desrespeitada, ficando o adolescente, em média, oito meses 

esperando uma decisão, que poderia concluir que não deveria sequer ter sido apreendido, 

muito menos estar internado. Seguindo no seu balanço, ela aponta ainda: precariedade 

estrutural das unidades; superlotação; distâncias entre os locais das Unidades e os locais de 

moradia dos internos, dificultando ou impossibilitando visitas e contatos com o mundo 

exterior; critérios subjetivos dos diagnósticos enviados aos juizes, que dependiam de quem 

os elaborava, para liberar ou não o interno; tratamento indiscriminado fosse a criança e o 

adolescente ‘abandonado’, ‘carente’ ou ‘infrator’.  

As forças político-partidárias então no governo deixaram o poder de Estado, e nas palavras 

irônicas da autora, “a Febem não oferece mais perigo, os menores estão quietos lá dentro e 

oficialmente vai tudo bem!”. A ironia da autora provavelmente se apoiava na fala atribuída 

por ela a uma representante da gestão que a sucedera, durante um seminário da Secretaria 

de Estado da Promoção Social, a qual a Febem estava subordinada: “estamos elaborando 

novas diretrizes, pois as que existiam eram muitos irreais. Falam que o menor deve ser 

sujeito de sua história e que não se pode bater nele. Como todos batem, nós temos que 

mudar as diretrizes...” Pode-se considerar aqui um certo exagero da autora na escolha das 

palavras e dos argumentos atribuídos à sua sucessora, talvez até influenciados pelos 
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embates marcados por diferenças político-ideológicas nas eleições que haviam acabado de 

ocorrer, no entanto, a história da instituição não nos permite ver aqui o inverossímil.  O 

relato sobre o estupro que meninas da Unidade de Triagem sofreram, citado acima, durante 

uma rebelião dos internos para esse fim, é da época ‘ dos novos tempos’ da administração 

da Fundação a qual se refere a ex-diretora.  

Logo após a rebelião com a finalidade de requisitar, por parte dos internos rebelados, as 

meninas para a violência sexual no interior da Unidade, também se seguiu uma reforma. No 

mesmo governo que mantinha na Secretaria de Segurança Pública um delegado adepto do 

uso indiscriminado da violência policial contra os considerados criminosos, e que foi o 

responsável pelo maior massacre de presos na nossa história de massacres55, foi criada a 

Secretaria do Menor, em 1989. Esta deveria implementar mudanças no atendimento às 

crianças e adolescentes em situação de risco social, rompendo definitivamente com a 

Doutrina da Situação Irregular.Em seu quadro de profissionais encontravam-se militantes 

na defesa dos direitos humanos e nos direitos das crianças. Na pretendida reforma para a 

Febem, essa passa a ser subordinada à Secretaria do Menor, em 1990.56  Dois anos depois, 

quando as forças políticas que ocupavam o governo do estado viviam seus últimos dias de 

poder antes que as eleições de outubro de 1992 ratificassem outra coalização para o 

próximo mandato, a reforma desmoronava: 

A última rebelião do período da nova gestão parece 

representar , de forma trágica, o sepultamento de uma 

proposta de renovação das políticas no campo da infância e 

adolescência, particularmente aquela destinada ao 

cumprimento de medidas socioeducativas para jovens em 

conflito com a lei. Foi em outubro de 1992 que uma 

rebelião que durou 26 horas destruiu 14 dos 16 prédios do 

                                            
55 Em 02 de outubro de 1992 a Polícia Militar invade o Complexo do Carandiru que estava em rebelião. 
Segue-se um massacre contra os presos que já se encontravam dominados. No final da ação, 111 mortos com 
marcas de execução. O coronel que comandou a execução foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo, depois de ter sido inicialmente condenado a centenas de anos de prisão. Foi morto recentemente, ao 
que tudo indica, pela namorada que usou um dos seus revolveres para o assassinato. 
56 Sobre esse processo ver CASTRO E OLIVEIRA (2004). Na sua Tese de Doutorado sobre a política da 
infância e da adolescência no Brasil, a autora aponta as lutas e as contradições nas forças políticas e no 
governo estadual que culminaram com a criação da Secretaria do Menor, além do que significava essa em 
termo de mudança no paradigma do atendimento à criança e ao adolescente empobrecidos.  
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Complexo do ‘Quadrilátero do Tatuapé’”(CASTRO E 

OLIVEIRA, 2004: 245). 

Outubro de 1992, véspera das eleições nacionais que escolheriam representantes para os 

poderes estaduais e federais. Dias do Massacre do Carandiru, em seguida, dias de uma série 

de rebeliões nas Unidades da Febem, como se estas estivessem sendo palco e cenário de 

uma resistência possível contra o ‘carcerário’ naqueles dias de massacre, naqueles tempos 

de reformas empreendidas por governos democráticos. Tempos que permanecem sombrios. 

Num salto no tempo para outros paradigmas que buscam nortear o atendimento ao 

adolescente infrator, chegamos em 1999. Uma sucessão de rebeliões no Complexo 

Imigrantes, que foi desativado após os acontecimentos de setembro e outubro daquele ano, 

contabilizava a morte de quatro internos assassinados por outros num acerto de contas, 

sendo que um deles foi decapitado e sua cabeça jogada contra as forças policiais. O então 

governador Mário Covas determina que mudanças deveriam ser feitas na Fundação e que 

episódios como aqueles nunca mais ocorreriam. É lançado em dezembro do mesmo ano o 

“Novo Olhar”, programa de governo que visava implementar outro modelo de atendimento 

ao adolescente infrator internado nas Unidades. Descentralização (mais uma vez aparece 

nas reformas!) e construção de Unidades menores faziam parte do ‘Novo Olhar’.Propunha-

se também dar ênfase nas questões educacionais e para isso mais uma vez o quadro de 

cargos e funções das Unidades é alterado.As novas contratações de funcionários deveriam 

contemplar educadores com curso superior para o contato direto com os adolescentes. Mais 

uma vez a reforma. 

Devemos lembrar também que o movimento para reformar 

as prisões, para controlar seu funcionamento não é um 

fenômeno tardio. Não parece sequer ter nascido de um 

atestado de fracasso devidamente lavrado. A ‘reforma’ da 

prisão é mais ou menos contemporânea da própria prisão. 

Ela é como que seu programa. A prisão se encontrou, desde 

o inicio, engajada numa série de mecanismos de 

acompanhamento, que aparentemente devem corrigi-la, mas 

que parecem fazer parte de seu próprio fundamento, de tal 

modo têm estado ligados a sua existência em todo o 

decorrer de sua história (FOUCAULT, 1977: 209). 
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É como se uma vez erguidas, uma vez levantados seus muros e suas celas, seus pátios 

cercados de cubículos e grades, e lá dentro, afastados do olhar do espaço público, 

colocássemos seres humanos que cometeram crimes e seres humanos para obrigar esses a lá 

permanecerem reclusos, as prisões impusessem o que são independentemente da vontade 

dos homens que a querem reformar para não ser o que necessariamente é.  

Em junho de 2000 a Profa. Dra. Maria Marcílio, então presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da Universidade de São Paulo e membro do CONDEPE e da Comissão de 

acompanhamento do Programa Estadual de Direitos Humanos, faz uma visita a uma 

Unidade do Complexo de Franco da Rocha57, construída para abrigar os internos do 

Complexo Imigrantes, então recém desativado. O quadro por ela relatado poderia ser 

datado com um dia qualquer do século XIX. 

No curto momento em que pude visitar o módulo, a 

sensação foi de um misto de terror, de dor, de espanto, de 

incredulidade e de indignação, ao constatar que em plena 

entrada do século XXI, em um país democrático, e no 

século dos direitos humanos e dos direitos da criança pode-

se ainda assistir a cena digna das masmorras da 

Antiguidade ou do período medieval (MARCÍLIO, 2006). 

O prédio, então recém inaugurado, estava dividido em dois grandes pavilhões com 

capacidade para 490 internos. A Unidade havia sido projetada para ser uma Unidade de 

Internação Provisória, onde ficam os adolescentes aguardando sentença, mas abrigava 

também muitos que já haviam recebido a medida de internação e que, por liderarem 

rebeliões em outras Unidades, para lá foram transferidos, o que contraria o estabelecido 

pelo ECA e pelos documentos internacionais quando definem os critérios para se dar a 
                                            
57 Ao longo de 2003 pude entrar na mesma Unidade diversas vezes, como parte das funções a mim atribuídas 
na implementação do Projeto que discuto mais adiante. O quadro era o relatado pela professora quando da sua 
visita, três anos antes, mas agora estava sendo implantado um programa educacional específico, com 
atividades programadas para o dia inteiro. Os sentimentos por ela expressados vivi a cada visita. Na verdade, 
eles afloravam na noite anterior ao dia da visita. Ao saber que o dia se aproximava, o sono insistia em não vir. 
À imagem do grande cachorro que me recebia na primeira porta de grades, sucediam-se outras portas sendo 
abertas e fechadas às minhas costas, numa sucessão de barulhos de ferros batendo que ressoava dentro de 
mim, fazendo-me estremecer. Mas era preciso resistir. Como muitos, acreditava que era possível mudar, fazer 
daquilo um espaço educativo, segundo os valores da nossa educação, que cada portão e grade seriam 
derrubados, e o meu trabalho e o de meus companheiros ajudariam nisso, estavam voltados para isso. A prisão 
opera transformações em todos os que a vivem. A partir da quinta ou sexta visita, já não ouvia o barulho dos 
portões, o ferro contra ferro. Nem o cachorro já me impressionava tanto pela sua ferocidade e tamanho.  
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distribuição dos internos nas diversas Unidades. A violação se estende à arquitetura e, na 

verdade, todas as outras violações exigem tal arquitetura: 

A construção expressamente realizada para abrigar menores 

em conflito com a lei, é de fato, uma grande prisão de 

segurança máxima, própria para adultos delinqüentes da 

mais alta periculosidade. Seus muros são altíssimos, de 

mais de 4 metros, sem janelas à altura da visão, apenas 

pequenas aberturas gradeadas no alto das paredes. Foram 

planejadas celas para dez pessoas, com beliches de cimento 

e altas grades de ferro como abertura constante, noite e dia, 

no frio ou no calor, para o pátio (...) Os 60 internos de cada 

módulo dispõem de uma saleta, voltada para o pátio 

igualmente, com uma televisão escrachada, com imagem 

deslocada, onde em pequenos grupos, e sentados no 

cimento do chão, sem poder se mexer e vigiados por três ou 

quatro monitores de pé, têm os poucos e curtos momentos 

de sua única ‘ocupação’ ou ‘lazer’, nas suas 24 horas de 

completo ócio. (idem).  

A Unidade abriga adolescentes entre 16 e 18 anos, alguns com mais de 18 e menos de 21 

anos. São reincidentes graves, com várias passagens pela Febem. “São em sua maioria 

negros58 e todos, sem exceção, pobres”. Como a Unidade é geograficamente isolada e 

distante da capital e das cidades de origem dos internos, muitos não recebem visitas. O 

relato segue descrevendo as ‘atividades’ do cotidiano “os internos passam quase 24 horas 

trancados em suas celas, cuja única visão é um pátio de cimento por todo lado”. Quando 

saem para tomar sol, em pequenos grupos, são obrigados a ficar sentados no chão do pátio, 

vigiados pelos monitores: 

Os monitores permanecem junto aos dois lances das grades 

da entrada do módulo. Todos estão apavorados com uma 

possível rebelião, onde seriam os primeiros a servir de 

reféns. Boa parte deles veio transferida da “Imigrantes”, 

                                            
58 Os dados sobre o perfil dos adolescentes internados não condizem com essa afirmação da professora. Mas 
como são dados gerais, que dizem respeito a todas as Unidades, pode ser que naquelas que abrigam os com 
‘carreira no crime’ consolidada, essa questão racial seja verdadeira. 
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com curta estada no tenebroso Cadeião de Pinheiros, e 

foram atores e vitimas das rebeliões do ano passado. Estão 

até hoje traumatizados. O clima é, pois de pavor, de medo, 

de ansiedade de ambas as partes. Dentro do chamado 

sistema de trabalho 3 por 2, trabalham três dias ‘sem 

descanso’ e folgam dois. Estão estressados. Fumam o 

tempo todo e sabemos todos que muitos bebem até à 

embriaguez. (idem). 

No dia 11 de março de 2005, o mesmo Complexo do qual faz parte a Unidade visitada pela 

Profa. Marcílio foi palco de mais uma rebelião e de agressões. Durante essa rebelião uma 

educadora social foi estuprada por quatro adolescentes e uma outra sofreu abuso sexual. 

Enquanto um interno, armado de uma faca, não permitia a entrada de funcionários no 

quarto para onde foram levadas as duas educadoras, os outros consumavam o ato. Foi o 

primeiro estupro de uma educadora registrado na história das rebeliões da Febem. Nas 

regras do ‘carcerário’ os autores de estupro são mantidos nos chamados quartos de reflexão, 

fora do convívio com os outros adolescentes e permanentemente ameaçados de morte. Nas 

rebeliões são os primeiros a serem espancados e algumas são desencadeadas com o objetivo 

de executar a punição do ‘carcerário’. Mas a regra vale para o crime cometido fora dos 

muros, pois internamente faz parte do processo de sujeição que os próprios sentenciados 

desenvolvem contra seus iguais, para além daquele que a prisão executa. A 

imprevisibilidade da violência é enfrentada no cotidiano com a definição de regras mais ou 

menos explícitas, com as quais é possível prever tanto sua intensidade quanto o momento 

em que irrompe e as razões que podem desencadeá-la. Durante as rebeliões, quando tem 

seu momento mais agudo, a imprevisibilidade leva à suspensão de regras estabelecidas e 

compactuadas, e então tudo é possível, pois já não está presente nenhuma relação de poder, 

seja entre os internos, seja entre estes e o corpo de agentes, funcionários e policiais, 

responsáveis pela manutenção da ordem e pela segurança. Essa suspensão momentânea das 

regras, nas quais algum tipo de relação de poder se manifesta, é também parte do campo do 

‘carcerário’ e igualmente deve ser apreendida como parte do habitus específico ao campo. 

Somente os juizes que enviam os sentenciados para as prisões ou internações a elas ficam 

imunes. Todos os que a vivem passam pela experiência que Abbott sintetiza na frase “Você 
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aceita a violência, submetendo-se a ela para sobreviver, moral e fisicamente” (1982: 85). A 

análise que Foucault faz da prisão se restringe à ação desta sobre o presidiário, do poder e 

do saber que ela opera sobre seu corpo e sua alma para produzir transformações a partir de 

sofrimentos de toda ordem que não faziam parte da sentença proferida nos tribunais. Mas 

como a ação da prisão sobre os sentenciados não se dá somente pela sua arquitetura austera 

e asfixiante, precisando de seres humanos que as executem segundo os preceitos e lógicas 

que são próprios do aprisionamento, estes seres igualmente operam em si, o que Abbott fala 

sobre os sentenciados. 

Em abril de 2006 foi apresentado um relatório, com a presença da atual presidente da 

Febem, Berenice Gianella, no auditório da Fundacentro, autarquia do governo estadual 

responsável por estudos sobre relações e medicina do Trabalho. O relatório apontava que 

entre 2003 e 2005, segundo o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador, 65% dos 

atendimentos à funcionários da Febem indicavam quadros de transtorno mental. Os 

depoimentos que seguem fazem parte de uma pesquisa da Fundacentro59 com os 

funcionários responsáveis pela segurança nas Unidades, também no mesmo período 

daquela feita pelo Centro de Referências. 

Eu comecei a mudar a minha posição, o jeito que eu lidava 

com a situação, comecei a mudar e a virar o linha-dura e 

soltar o ‘bicho solto’ que tem dentro, soltar o bicho que tem 

dentro de cada um, ta certo? Comecei a soltar esse ser para 

fora e ai comecei a ter problemas dentro de casa, porque a 

minha mãe já não me conhecia mais, tinha uma 

namoradinha, me largou também e aí começou uma série de 

fatores, né, aconteceu e eu virando o ‘bicho solto’. Depois 

que você muda seu jeito de ser, você percebe que as 

pessoas começam a te valorizar. 

As expressões usadas ‘virar o linha-dura e soltar o bicho solto’ certamente se referem ao 

uso da violência sistemática como forma predominante no agir funcional do agente. É com 

                                            
59 Disponível no site de notícias Agência Repórter Social, sob o título Febem, 30 anos – Relatos exibem o 
cotidiano do abuso e do descaso. Não está nas referências bibliográficas, pois estas não estão claramente 
definidas no texto. Disponível em: http://www.reportersocial.com.br/noticias_print.asp?id1175&ed=infancia. 
Acesso em: 05/04/2007.  
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a possibilidade de seu uso e a eficácia e a força com que ela é exercida que se tem a 

valorização das pessoas. Mas não são quaisquer pessoas: são as que vivem o cotidiano do 

‘carcerário’, internos e funcionários. É preciso sobreviver ‘moral e fisicamente’.  

O diretor não pegava na minha mão, não me 

cumprimentava, poucos colegas me cumprimentavam. Aí 

então eu falei: estou numa situação difícil. Então eu 

comecei a mudar o meu jeito de ser, comecei a ficar ruim 

que nem eles, comecei a ficar duro que nem eles, eu 

comecei a enrijecer e largar a minha humanidade e sanidade 

pra poder enrijecer e ficar junto com os mano. 

 

O habitus do ‘carcerário’ se impõe e aí a fala já vem marcada pela convicção, revela o que 

está introjetado como crença, como visão de mundo sobre um dado aspecto do real, como 

um saber consolidado que é resultado de sucessivas transformações na subjetividade para 

se adequar ao campo, na interação com ele: 

Você tem dois jeitos de conseguir convencer adolescente a 

fazer o que quer. Um deles é a porrada. É, to sendo realista, 

um deles é a porrada, né? Ou você chega no cara e ‘pum-

pum’ e o outro é idéia. E pra trocar idéia, me desculpa, o 

individuo precisa falar a linguagem do adolescente senão 

ele não consegue convencer. 

 

Qual saber, em forma de convicção, é colocado em ação nessa fala senão o saber prisional? 

De qual adolescente ela fala senão do adolescente sujeitado na prisão? De qual linguagem 

ela fala senão daquela que é produzida no campo do ‘carcerário’ e sem a qual não é 

possível dialogar, convencer?  

Apresentando o que seriam algumas propriedades dos campos, Bourdieu começa afirmando 

que eles se apresentam como “espaços estruturados de posições (ou de postos) cujas 

propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser analisadas 

independentemente das características de seus ocupantes (em parte determinadas por elas)”. 

(BOURDIEU, 1983: 89). Essa independência da estruturação de posições no espaço do 
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campo em relação às características de seus ocupantes ajuda a explicar, em parte, o porquê 

do fracasso das políticas de troca de funcionários, por meio das quais busca-se contratar 

pessoas que teriam um suposto perfil mais adequado aos objetivos das reformas que se 

tenta implementar nas situações de internação de adolescentes. Ajuda a compreender as 

razões que levam às transformações naqueles que vivem o campo do ‘carcerário’, como 

aparece nas falas dos monitores, como imposição do próprio campo para se reproduzir 

enquanto tal. Esse se define, se estrutura, segundo “objetos de disputas e dos interesses 

específicos” que dão sentido à sua existência. Não significa que o campo seja imutável, 

pois seria um contra-senso na compreensão do desenvolvimento histórico das instituições, 

mas que ele resiste às mudanças operando como uma ‘orquestração sem ser obra de um 

maestro’. Mantidos os objetos de disputas e os interesses que lhes são próprios e que os 

define como campo, este não pode prescindir, evidentemente, de “pessoas prontas para 

disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e no reconhecimento 

das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputas, etc.” (idem). No ‘carcerário’, os objetos 

de disputas não se restringem ao corpo e a alma do sentenciado sobre os quais se espera 

operar uma mudança pelo sofrimento imposto pela prisão, mas se estendem ao corpo e a 

alma do agente em parte responsável pela execução das ações necessárias para se atingir o 

resultado esperado. O interesse de ambos na disputa do jogo é a ampliação da capacidade 

de uso da violência e o seu reconhecimento como tal pelo outro. Mas a sujeição e a 

resistência a ela estão presentes tanto no sentenciado quanto nos agentes. A intensidade e a 

eficácia de ambas é determinada pela disponibilidade e pelos recursos no uso da violência.    

Para alguns funcionários responsáveis por executar funções delegadas pelo Estado 

Democrático de Direito, o destino traçado a partir da transformação que a máquina prisão 

opera, é mais trágico: 

No meu caso foi mais bebida, tinha outros que entraram nas 

drogas, saíram da Febem, abandono de emprego, tem outros 

que partiram pro crime, foram presos, foram pra cadeia, 

tem muitos caras que bebem ainda hoje na Febem, 

entendeu? Na hora dos intervalos. 

O relato que segue é de um monitor (antiga denominação dos agentes de segurança) que 

viveu a rebelião de 1999 no Complexo Imigrantes: 
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Na hora do almoço, ia almoçar, nooosa!!! Na hora da janta 

também bebia, entendeu? Isso era a maioria dos 

funcionários, muito funcionário, iche! Aí, uns já 

começaram, não conseguiam mais dormir, já ficavam, já 

começaram a tomar remédio antidepressivo, assim foi indo. 

Ai começou rebelião, teve um colega meu que ficou na 

ponta da faca, ta na primeira página do jornal, na última 

rebelião, eu tava lá no dia, via a cabeça do moleque, 

jogaram a cabeça no pé da gente, por sorte eu consegui 

escapar, sob telhada, paulada eu consegui sair de lá. 

 

Em alguns depoimentos os monitores apontam para o que entendem ser as causas da 

situação das Unidades e as conseqüências destas para eles e para os internos: “Quando o 

ECA não é cumprido, o menino é colocado em situação de risco de vida, porque em uma 

mesma unidade são colocados grupos de facções rivais. O monitor, em sua função, deve 

proteger o interno, o mais fraco e o mais forte, além de conter o mais forte”. O Estatuto 

determina a separação dos internos também por compleição física. 

Conter o mais forte.  

Entre as funções do monitor está evitar que os meninos 

sejam maltratados por outros meninos, exemplo, estupro. A 

superlotação favorece este tipo de prática especialmente á 

noite quando estão recolhidos para dormir, sendo 

impossível para o monitor impedir tal prática, mesmo que 

realize as habituais rondas. 

Entre o que deve ser aprendido no ‘carcerário’, para sobreviver moral e fisicamente, está o 

saber não ouvir, saber não ver, calar diante do que não pode ser dito ou impedido. “À noite 

os adolescentes estão dormindo. Ou, como os próprios monitores relataram, sendo 

violados”. 

 

5.1. A Febem e o sistema penitenciário. 
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A definição das Unidades de Internação da Febem como campo do ‘carcerário’ próprio das 

prisões é ocultada seja pela apresentação das mesmas como Unidades Educacionais, ou 

Operacionais em alguns documentos da própria Fundação, seja pela própria legislação 

específica para o atendimento ao adolescente infrator ao estabelecer a sanção da privação 

de liberdade como medida socioeducativa. Mas a ocultação pretendida não resiste aos 

imperativos da ordem do campo e, assim, a Fundação, não raro, requisita o próprio sistema 

penitenciário entendido como tal e sem ocultação, para seguir executando a medida 

socioeducativa de internação.   

Desde a rebelião de 1999 que destruiu o Complexo Imigrantes, e que causou a morte de 

quatro internos, a Febem tem transferido internos para presídios, violando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente que estabelece: 

Art. 123 – A internação deverá ser cumprida em entidade 

exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele 

destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por 

critérios de idade, compleição física e gravidade da 

infração. 

Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive 

provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. 

Art. 185 – A internação, decretada ou mantida pela 

autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em 

estabelecimento prisional. 

§1º Inexistindo na comarca entidade com as características 

definidas no art. 123, o adolescente deverá ser 

imediatamente transferido para a localidade mais próxima. 

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente 

aguardará sua remoção em repartição policial, desde que 

em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, 

não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob 

pena de responsabilidade.  

A cronologia e os números de adolescentes envolvidos na arbitrariedade de Estado 

perpetrada por agentes públicos, em relação ao que estabelecem esses artigos, ressalta um 
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paradoxo recorrente no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei: para educar e 

punir os que são apanhados pela Justiça como decorrência de atos infracionais que teriam 

sido cometidos, igualmente viola-se a lei, ou seja, o Estado e seus agentes que agem em seu 

nome manifestam-se em condutas infratoras. As transferências são autorizadas pela Justiça 

em caráter emergencial, sob a justificativa da falta de vagas em Unidades específicas, 

evidenciando a autonomia do penitenciário em relação ao judiciário (FOUCAULT, 1977). 

A primeira transferência massiva de adolescentes para presídios, como vimos acima, se deu 

após a rebelião no Complexo Imigrantes, em 1999, e que levou à sua desativação. 

Destruídas as instalações do Complexo, cerca de 800 internos são transferidos para o 

Cadeião de Pinheiros60 e para o Centro de Detenção Provisória de Santo André. Os 

adolescentes permanecem nessas cadeias por sete meses. Em um documento intitulado 

Destruindo o Futuro: Tortura na Febem (2006), assinado por três entidades de defesa dos 

direitos humanos e mais a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de 

São Paulo, denunciam uma cronologia de acontecimentos, entre outubro de 1999 e julho de 

2000, envolvendo os adolescentes transferidos como vítimas de torturas, espancamentos e 

maus-tratos sistemáticos perpetrados por funcionários e policiais do Batalhão de Choque da 

Policia Militar. Denunciam a existência, sempre negada pelas autoridades responsáveis, de 

um grupo de torturadores que sempre agem encapuzados e durante a noite, quando 

promovem espancamentos generalizados. São o ‘Ninjas’, que a Fundação diz ser uma 

‘lenda’. 

Após as denúncias o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONDECA, realizaram uma Assembléia na cidade de São Paulo, de 19 a 21 de setembro 

de 2000, com a presença de representantes da Febem, da associação dos Conselheiros 

Tutelares do Estado de São Paulo, dos Fóruns Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, então a 

responsável pela Febem no governo estadual. Ao final da Assembléia, que se realizou após 

visitas às Unidades da Febem e audiências públicas com a sociedade, é lançada a Carta de 

São Paulo (2000). Nesta reafirma os princípios e as legislações que dão significado aos 

direitos das crianças e dos adolescentes, sistematicamente violados nas Unidades. 

                                            
60 Então um presídio que funcionava como Centro de Observação Criminológica do Complexo do Carandiru. 
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Considera que a implantação dos programas de atendimento das medidas socioeducativas 

só serão possíveis com a superação do caráter repressor do Código de Menores e a efetiva 

aplicação da doutrina da proteção integral; que as Unidades da Febem apresentam 

arquitetura prisional, incompatíveis com um projeto pedagógico.  

Em 2005, após uma sucessão de rebeliões que destroem parte do Complexo de Franco da 

Rocha, 240 internos são levados para um presídio de segurança máxima em Taubaté, onde 

ficam vinte e um dias. Ainda no mesmo ano, outros 700 internos, com 18 anos ou mais, são 

levados para uma penitenciária em Tupi, cidade no interior do estado. Ali ficam por dez 

meses. Em 2006 repete-se o procedimento com a transferência de 131 internos do 

Complexo do Tatuapé para uma antiga penitenciária feminina no mesmo quadrilátero em 

que estavam as Unidades (FEBEM MANDA... 2006). 

No dia 23 de março de 2006, uma rebelião na Cadeia Pública de Jundiaí, cidade a cerca de 

50 Km da capital, terminou com a morte de 7 presos. Nesse momento, 20 adolescentes ali 

estavam aguardando vaga na Febem. Numa interpretação subjetiva do que determina a lei, 

o juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca justifica a permanência dos adolescentes 

na cadeia com o argumento de que a “internação, antes da sentença, pode ser determinada 

pelo prazo máximo de 45 dias”. Segundo o juiz, ele solicita uma vaga à Febem e caso ela 

não disponibilize essa vaga em até cinco dias, o prazo é prorrogado até que apareça uma 

vaga (CADEIA ABRIGAVA... 2006). 

A interpretação idiossincrática da lei para justificar o arbítrio quer ocultar, na verdade, uma 

máxima: retirar de circulação e punir em primeiro lugar aqueles que infringiram as leis 

penais; educar, se possível, em segundo lugar. 

No dia 20 de junho de 2005, às 21h30, um adolescente acusado de roubo usando faca, é 

detido na cadeia de Pirapozinho, cidade à cerca de 600 Km da capital. Três horas depois é 

espancado e morto por outros cinco adolescentes que dividiam com ele uma cela chamada 

de ‘especial’ na cadeia. Um adolescente de 15 anos assumiu o homicídio, provavelmente 

por força das regras do ‘carcerário’. O então delegado seccional de polícia assim justifica a 

detenção de adolescentes na cadeia: “É legal e necessária (...) Está no Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Quando um adolescente pratica um crime com violência é necessária a sua 

apreensão, como foi feito” (ADOLESCENTE MORRE... 2005). O Estatuto é invocado 
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para dar sustentação legal ao arbítrio que viola direitos nele consagrados. Em nome do 

direito à segurança, direitos são violados sistematicamente. Um paradoxo presente não só 

nos direitos da criança, mas também na efetivação dos Direitos Humanos. 

A violação não é só dos direitos estabelecidos em lei nacional e internacional para a 

proteção do adolescente infrator, mas ao próprio princípio jurídico do Estado de Direito, na 

medida em que o ‘arbitrário carcerário’ se impõe como política de Estado decidida por 

agentes que deveriam apenas executar o que determina o arcabouço legal e legítimo, no 

sentido de ser obra institucional resultante de procedimentos e de agentes em instâncias 

legitimados para tal. Cometem-se sucessivos atos infracionais às leis para que o adolescente 

infrator cumpra a medida socioeducativa de privação de liberdade. Mas esse procedimento, 

aparentemente um paradoxo legal na aplicação da pena, é na verdade um de seus 

componentes necessários: 

(...) uma coisa é singular na justiça criminal moderna: se ela 

se carrega de tantos elementos extrajurídicos, não é para 

qualificá-los juridicamente e integrá-los pouco a pouco no 

estrito poder de punir: é, ao contrário, para poder fazê-los 

funcionar no interior da operação como elementos não 

jurídicos; (...) A justiça criminal hoje em dia só funciona e 

só se justifica por essa perpétua referência a outra coisa que 

não é ela mesma, por essa incessante reinscrição nos 

sistemas não jurídicos. Ela está votada a essa requalificação 

pelo saber (FOUCAULT, 1977: 25). 

No entanto, quando se trata de adolescentes presos que estão protegidos por direitos 

específicos, o judiciário precisa, por exigência desses direitos, incorporar os elementos 

extrajurídicos no poder de punir. As autorizações judiciais para a violação de direitos dos 

adolescentes, na internação em cadeias ou em Unidades da Febem, citando a lei que os 

objetiva como direitos específicos, operam o paradoxo.  

Mas a relação da Febem com o sistema penitenciário não se dá apenas nos momentos em 

que este último é requisitado para receber os adolescentes, como uma violação de direitos 

dos internos sob a sua guarda, tampouco na lógica da força necessária para a contenção 



 121

comum a ambos. Dá-se também como relação de continuidade, isto é, na afirmação de 

‘carreiras criminógenas’ como resultado da produção do delinqüente: 

Nessa sociedade panóptica, cuja defesa onipresente é o 

encarceramento, o delinqüente não está fora da lei; mas 

desde o inicio, dentro dela, na própria essência da lei ou 

pelo menos bem no meio desses mecanismos que fazem 

passar insensivelmente da disciplina à lei, do desvio à 

infração. Se é verdade que a prisão sanciona a delinqüência, 

esta no essencial é fabricada num encarceramento e por um 

encarceramento que a prisão no fim das contas continua por 

sua vez. A prisão é apenas a continuação natural, nada mais 

que um grau superior dessa hierarquia percorrida passo a 

passo. O delinqüente é um produto de instituição. Não 

admira, pois, que numa proporção considerável, a biografia 

dos condenados passe por todos esses mecanismos e 

estabelecimentos dos quais fingimos crer que se destinavam 

a evitar a prisão (FOUCAULT, 1977; 263)  

Em setembro de 2006, denúncias das mães de internos na Unidade de Bauru, cidade a oeste 

da capital, apontavam para torturas e espancamentos que seus filhos teriam sofrido por 

parte de funcionários. O Ministério Público investigou e constatou a veracidade das 

denúncias. Um interno sofreu deslocamento da retina e perdeu a visão de um olho; outro foi 

hospitalizado urinando sangue como decorrência dos espancamentos. O motivo: um dos 

internos havia escrito na lousa da sala de aula as palavras de ordem da organização 

criminosa surgida nos presídios paulista, o Primeiro Comando da Capital - PCC: 

“Liberdade, paz e justiça”. “Os funcionários disseram que o menor era integrante da facção 

criminosa, que fazia apologia ao crime e, por isso, o espancaram”. (JOZINO, 2006). A 

existência de internos como membros de facções criminosas do sistema presidiário é 

apontada pelos monitores no depoimento que deram à Fundacentro, constando no relatório 

citado acima, bem como uma classificação dos internos, feitas pelos próprios adolescentes, 

segundo uma hierarquia no mundo do crime e numa situação na internação  típicas do 

sistema prisional. 
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Em reportagem publicada na revista Caros Amigos em setembro de 2005, um ex-interno, 

então foragido, dá um depoimento que mais uma vez revela o que vem sendo o 

atendimento ao adolescente infrator na Fundação. Sua primeira internação foi em 1999, por 

assalto a mão armada, quando tinha então 13 anos de idade. Daniel relata os 24 dias que 

passou na Unidade de Atendimento Inicial, no Complexo Brás, o ódio que ia sendo 

alimentado a cada dia de sofrimento. Seguiu-se uma prática de atos infracionais como 

roubo à mão armada até chegar no latrocínio e quatro passagens pela Febem.  

E, para sobreviver dentro da guerra, ser liderança, voz ativa, 

o interno ‘tem que representar’: assumir o crime como meio 

de vida, subir no conceito dos criminosos de dentro e de 

fora (...) Daniel era respeitado e se fazia respeitar. “No 

crime é o seguinte: todo mundo tem a sua caminhada, e 

todo mundo vê”. A ética interna dos meninos segue a lei do 

crime organizado: quem vacila (...) fica marcado; quem 

mostra coragem, é bom no crime, parte para cima dos 

funcionários ganha prestígio. Com o posto de faxina em 

Franco da Rocha, Daniel se graduou na parte prática da 

malandragem. (VIANA, 2007). 

Pelo depoimento dado por Daniel, percebe-se o domínio sobre as regras, sobre os objetos 

de disputa e sobre os interesses presentes no campo do ‘carcerário’ que fazem parte do 

habitus necessário para os que ali estão. Declara que fumava maconha o dia inteiro e que 

ela vinha principalmente por meio de funcionários, já que as visitas tinham que passar pelo 

‘agachamento’ nas revistas. Com os funcionários diz que é na base da corrupção ou da 

coação: “Tem funcionário que não traz nada, mas, na hora que vê a pistola na car, o 

endereço da casa dele, telefone, o nome da filha dele, onde ela estuda, tanta informação, diz 

que vai trazer”. A disponibilidade e os recursos para o uso da violência na realização de 

interesses próprios do campo definem as relações entre agentes e internos. O agente que 

cede, que aceita as regras do jogo, sabe disso. O campo precisa dele para ser o que é. 

O censo penitenciário divulgado em dezembro de 2002 pelo governo paulista revela que 

14,8% dos presos passaram pela Febem como infratores e 1,8% como menores carentes. 

Como o número de detentos sentenciados na época era de cerca de 82 mil, temos que cerca 
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de 12 mil passaram pelas Unidades de Internação da Fundação. Outros dados do Censo 

penitenciário revelam a eficácia da internação nas Unidades da Fundação para a 

consolidação de uma carreira no crime: 26% dos presos em Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD), em que são mantidos os de maior periculosidade em presídios de 

segurança máxima, são egressos da Febem. Para o promotor da Infância e Juventude de São 

Paulo, Wilson Tafner, “Esse percentual mostra que há falhas no processo de recuperação do 

adolescente, que vai seguir cometendo crimes até parar na cadeia” (PENTEADO, 2002). O 

que o promotor vê como ‘falha’ na verdade é a realização institucional de uma poderosa 

força burocrática colocada em ação para a sujeição de indivíduos, preferencialmente 

recrutados pelos órgãos de controle social em determinados espaços geográficos e situações 

sociais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124

CAPÍTULO IV 
 

OS DIAS ERAM ASSIM... 
 

1 – Os testemunhos escritos da Unidade por aqueles que a fazem. 
 

Os documentos internos à Unidade que aqui são citados fazem parte de um conjunto 

agrupado em diversos volumes contendo números de páginas igualmente diversos. Tais 

volumes não obedecem a uma datação cronológica, isto é, não correspondem, nos seus 

conteúdos, a um período específico, sendo que alguns contêm documentos com uma 

datação comum, que se repete. Tampouco estão agrupados por temas ou pela natureza do 

documento. O mesmo documento aparece mais do que uma vez, em cópia, no mesmo 

volume e em alguns casos em mais de um. Inicialmente havia a intenção de proceder a uma 

categorização a fim de organizá-los como um primeiro passo para deles tirar informações 

sobre o cotidiano no interior da Unidade, pois é disso que eles tratam. Mas as dificuldades 

apontadas acima, além da necessidade de manter os documentos na ordem, ainda que 

aleatória, em que estavam, o que significava que uma página retirada de um volume a ele 

deveria ser devolvida, e o tempo reduzido, não permitiram que este procedimento analítico 

fosse feito.  Dessa forma, optou-se por numerar os volumes mantendo-os como se 

apresentavam e citando a natureza do documento e a data correspondente, sem prejuízo 

para a intenção metodológica inicial de trazer para a pesquisa testemunhos escritos desde a 

Unidade de Internação, ou a ela referidos, que pudessem ser objetos de análises 

confrontadas com a hipótese colocada. São narrativas da e sobre a Unidade, escritas por 

quem a vivia, direta ou indiretamente, no momento em que os fatos registrados aconteciam. 

Não significa que são as narrativas da verdade dos fatos, como se esta, irredutível, 

independesse de onde para ela se olhasse, do lugar que dela é possível falar com um certo 

reconhecimento. Não trazem a escrita dos internos. Quando deles é apresentada a fala, esta 

vem pela escrita de quem relata, nunca deles diretamente, como se junto com a liberdade 

fossem privados da própria fala.  
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2 – O institucional na internação. 

 

A Unidade tem capacidade para 120 adolescentes, que se dividem em 15 quartos com 8 

leitos cada um. Possui 11 salas de aula para 15 adolescentes em média e 2 salas para cursos 

diversos. Destina-se a internos do sexo masculino com idade entre 14 anos e 16 anos e 11 

meses. A elegibilidade é de Primário Grave. 

O período delimitado pelos documentos é de outubro de 2004 a junho de 2005. No entanto, 

eles não correspondem a todos os dias deste tempo marcado, isto é, há lacunas que não são 

compreendidas por quem manuseia os volumes, mesmo quando se trata de documentos 

diários, como é o caso dos Relatórios de Plantão, que devem ser elaborados a cada troca de 

equipe nos turnos de 12 horas, pelo coordenador responsável pelo período. Outra 

observação é necessária para compreendermos a discrepância entre o grande volume de 

páginas inicialmente apresentado, cerca de duas mil, e o número de ocorrências a que se 

refere: cada uma destas deve ser objeto de registros diferentes sob a responsabilidade de 

funcionários distintos, inclusive Boletim de Ocorrência Policial e laudo do Instituto Médico 

Legal. Registros sistemáticos provenientes de distintos saberes que irão compor o saber 

penitenciário sobre os indivíduos encarcerados: 

A prisão, local de execução da pena, é ao mesmo tempo 

local de observação dos indivíduos punidos. Em dois 

sentidos. Vigilância, é claro. Mas também conhecimento de 

cada detento, de seu comportamento, de suas disposições 

profundas, de sua progressiva melhora; as prisões devem se 

concebidas como um local de formação para um saber 

clínico sobre os condenado. (Foucault, 1977: 221). 

 

Para produzir estes saberes sobre os condenados a instituição precisa produzir um sobre ela 

mesma. Um saber que define quem produz os saberes que irão compor esse próprio saber 

institucional sobre si mesma e sobre cada um dos internos. Um exemplo disso são os 

agentes de segurança responsáveis pela ‘ordem’ nas Unidades. Representantes de um saber 

e um saber fazer que lhes dá autonomia em relação à Direção, outorgam-se a certeza, como 
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conhecimento produzido, de onde e em que momento a resistência pode surgir e como pode 

se manifestar. Agem movidos por esses saberes que lhes são próprios, e quando estão 

agindo suspendem as hierarquias e as responsabilidades próprias de cada segmento 

profissional no interior na Unidade. O poder, ainda que limitado pelos muros e pelas 

assimetrias das relações sociais no interior da Unidade, mas que permite negociações 

implícitas ou explícitas nas regras escritas ou não, é, então, afastado pela ação dos que 

detém a prerrogativa institucional do uso da violência legitima. Nesse saber sobre ela 

mesma é preciso que seja ocultado o que ela realmente é, como prisão, para que continue a 

ser prisão.   

Na instituição onde se executa a privação de liberdade do adolescente infrator a ocultação 

pretendida se dá de diversas maneiras e motivada por razões que se entrecruzam. A 

primeira maneira se dá na adjetivação da própria Unidade: em alguns documentos é 

Educacional, em outros, Operacional. Jamais aparece uma adjetivação que lembre uma 

instituição do sistema penitenciário. Uma outra maneira é a de preencher o tempo da rotina 

diária com atividades de alguma maneira vistas como educativas, mesmo que o regime 

interno, por força do imperativo de segurança, não permita que os internos delas 

participem. Dentre as razões, encontramos uma que está presente no atendimento à criança 

e ao adolescente em conflito com a lei pelo menos desde o século XIX: a idéia, ainda que 

nem sempre formulada explicitamente, de que o tratamento ao adolescente ou a criança 

infratores deve se dar de forma diferente daquele imposto ao adulto que comete o mesmo 

crime. Uma segunda razão reside na orientação jurídica que determina, através de leis, que 

para aqueles não seriam impostas nenhuma pena, então o local em que deve se dar a 

privação de liberdade não pode ser uma instituição penal. Desta razão jurídica decorre 

outra: os corpos expostos pela ausência de direitos capazes de protegê-los, dos tempos da 

Doutrina Irregular, são agora corpos que mesmo no confinamento exigem e exibem uma 

proteção de ordem pública. Mas a prisão insiste e nessa insistência exige habitus para todos 

os que nela vivem seus dias. 

É nessa insistência que podemos compreender uma carta dos coordenadores de equipe das 

Unidades do Complexo à Juíza do DEIJ, em 17 de março de 2005 (Vol.26). Dirigem-se ao 

Judiciário para “apresentar as condições que se encontra estes Coordenadores.” Haviam 

sido demitidos em 17 de fevereiro de 2005, num processo que envolveu vários funcionários 
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das Unidades. O cargo de Agente de Apoio, cujos ocupantes eram responsáveis pela 

segurança interna, estava sendo extinto, como mais uma medida da Fundação para tentar 

enfrentar o dilema histórico de executar a privação de liberdade de adolescentes infratores 

determinada pelo Judiciário sem ser prisão. Relatam que a Direção tinha o poder de rever a 

demissão, o que foi feito após um 

convite para retornarmos às nossas atividades, gozando 

então da digna confiança desta. (...) Com o passar dos dias 

começamos a enfrentar algumas dificuldades na parte 

operacional das atividades e de funcionários agentes de 

educação, que por motivos alheios a nossa vontade 

minavam nosso trabalho de maneira a colocarmos contra os 

adolescentes e vice-versa, passando situações 

constrangedoras e de difícil contorno.  

Ao identificarem nos agentes educacionais a origem das dificuldades enfrentadas pelos 

agentes até então responsáveis pela segurança interna, os autores da carta colocam a 

questão da disputa interna entre segmentos profissionais, disputa essa que não se restringe à 

concepções sobre o conteúdo e as práticas da medida de internação, que está implícita no 

trecho da carta citado. Há uma disputa que se dá pela ‘confiança’ dos internos na relação 

entre estes e o corpo de funcionários que com eles mantém contato direto na rotina interna. 

Essa relação de ‘confiança’ é fundamental para que seja possível alguma previsibilidade 

para a violência latente, sempre incerta no tempo e no espaço internos, mas sempre presente 

como possibilidade nas relações sociais no interior da Unidade. 

Numa Comunicação Interna (Vol. 7),  de maio de 2005, a diretoria da Unidade pede à 

Diretoria Técnica a transferência de uma agente educacional que estaria indispondo os 

adolescentes contra coordenadores:  

(...) a funcionária depois de ter deslegitimizado a 

coordenadora de plantão foi até o pátio e conversou com os 

adolescentes mediante comoção em lágrimas. (...) após os 

adolescentes cobrarem da coordenadora o pedido de 

desculpas, a mesma teve de cumpri-lo e ser mais uma vez 

desautorizada perante os jovens (...) Tudo começara quando 
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I... desesperou ao ver os adolescentes saírem de dentro do 

convívio para retirar o lixo alojado próximo à coordenação 

e saiu em disparada rumo ao portão principal desta UI 

alertando os agentes de segurança responsáveis pelo plantão 

para algum problema sem que de fato existisse. (...) Ao 

chegarem à Unidade dois adolescentes os demais internos 

pressionaram para que fossem direto para o convívio sem 

passar pela enfermaria, a coordenadora convenceu-os de 

que esse era o procedimento, só que a funcionária defendia 

que os jovens deveriam mesmo entrar direto para o 

convívio. 

 

O descumprimento de regras estabelecidas pelo Regimento Interno parece se dar como 

imperativo para que algum grau de negociação entre os internos e o corpo de funcionários 

possa se efetivar, num reconhecimento mútuo de poderes estabelecidos pelas regras não 

escritas para o convívio interno.  

A Comunicação Interna da Direção pode ter sido uma resposta à carta dos coordenadores 

ao Judiciário, em março, quando ainda tratando da relação de agentes educacionais com os 

adolescentes, relatam que: 

Fatos esses sempre passados à Direção da Unidade que 

tentava acertar somente na parte da conversa sem ao menos 

apurar tal situação deixando ainda mais complicada a 

situação. Tentamos de todas formas mostrar para a Diretora 

que a situação estava insustentável e que estávamos 

trabalhando de maneira precária e sem a devida segurança 

pois tinha plantões que estávamos somente em três 

funcionários sendo que o número próximo do ideal seria de 

15 agentes por turno, para orientar 105 adolescentes lá 

internados. 
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Mas a relação entre funcionários e internos é mais complexa do que cumprimento ou 

transgressão de normas. Em carta de 11/03/05 (Vol. 26), escrita à mão e com lápis, uma 

coordenadora denuncia o comportamento de uma agente educacional que se recusa a ter 

contatos com os adolescentes, por medo e repulsa, segundo a carta. Que a mesma falta 

muito, chega atrasada na Unidade e não ocupa o lugar de vigilância que deveria. A mesma 

coordenadora, em carta de 09/04/2005, denuncia que uma coordenadora do plantão noturno 

chegara atrasada e foi direto para a sala da direção, lá ficando a noite toda. É, talvez, 

manifestação surreal que uma agente educacional se recuse a ter contatos com os internos, 

mas pode ser também tão real quanto! 

Depois de reintegrados, ainda em fevereiro de 2005, os funcionários responsáveis pela carta 

foram colocados à disposição da Divisão Técnica da Fundação, isto é, foram impedidos de 

continuar trabalhando nas Unidades. Segundo eles, a razão teria sido um acordo da Direção 

com os adolescentes para que estes não provocassem rebeliões ou empreendessem fugas. 

Ainda que possamos considerar o relato como uma possível retaliação dos autores à 

Direção, e que não corresponderiam à complexa verdade dos fatos, não significa que não 

seja um testemunho verossímil não só de negociações que se dão nas relações de poder 

interno, o qual está profundamente marcado pela possibilidade em se fazer uso da 

violência, mas também da natureza do que pode ser negociado numa complexa rede de 

relações sociais. O aprendizado das competências necessárias para se deslocar, se 

movimentar nesta trama, é um processo que se realiza para constituição de habitus 

específicos, necessários para a manutenção precária de um equilíbrio nas relações sociais 

que possa garantir uma previsibilidade para a salvaguarda da integridade física. A razão 

apontada pelos signatários da carta para que fossem colocados à disposição da Divisão 

Técnica, isto é, impedidos de seguirem trabalhando nas Unidades, que está diretamente 

relacionada com concepções sobre como deve se dar o regime de internação, aparece na 

frase “por tentar manter a ordem e a disciplina dos adolescentes”. Vimos que os 

documentos presentes nos diversos volumes não trazem a fala dos internos. As agressões 

citadas são de dois tipos: entre os adolescentes e destes contra funcionários. Não há 

nenhuma menção a prováveis agressões destes últimos contra os internos, mas, numa 

situação de internação, a que se refere a expressão “manter a ordem e a disciplina dos 

adolescentes” quando esta é proferida por agentes que detinham a prerrogativa do uso da 
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violência física? À ausência dos documentos soma-se o silêncio dos adolescentes sobre 

isso, de suas falas privadas da palavra. A razão da ausência e do silêncio encontra 

fundamentação nas palavras de Abbott: “A lei realmente proíbe o uso metódico da tortura e 

do castigo corporal. De que forma alguém pode provar que estas práticas existem, se 

somente os condenados as testemunham?” ( Abbott,1982: 75). As conseqüências advindas 

das demissões dos mesmos são sugeridas, como se os fatos apontados não fizessem parte de 

uma situação institucional anterior: 

(...) na data de 07.03.2005 esses Coordenadores foram 

colocados a disposição da Divisão, por tentar manter a 

ordem e a disciplina dos adolescentes (...) Fato que nos 

deixou constrangido pois gozávamos da confiança da 

Direção, e a mesma prometeu aos adolescentes que retiraria 

tais coordenadores em troca deles não fugirem ou fazerem 

rebeliões, mas fato que no dia 08.03.2005 um dia após a 

nossa saída os mesmos adolescentes que pediram nossa 

‘cabeça’ efetuaram uma fuga em massa pelo portão 

principal da unidade, ferindo gravemente um vigilante mais 

dois funcionários. (...) como pode uma pessoa em um dia 

falar que somos seu braço direito e no dia seguinte amputa 

esse braço dizendo que não precisa dele, somente então 

porque queremos manter a ordem a disciplina e a parte 

educacional seja ela da maneira que rege o regimento da 

Fundação e do Estatuto da Criança e do Adolescente.    

 

Outra observação é possível sobre o teor da carta dos coordenadores: o que eles 

reivindicam é o reconhecimento do saber e do saber fazer que eles detêm, saberes que 

foram construídos como necessidade do ‘penitenciário’ para que a instituição possa ser o 

que ela tem sido. Saberes que estão colocados num documento (Vol. 1) intitulado Perfil do 

agente de segurança que atua no interior das unidades, sem datação, mas do período 

aqui citado:  

O Agente de Segurança é o profissional responsável pelo 

trabalho preventivo realizado no interior das Unidades, 
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destinado a preservar a integridade física e mental dos 

internos e garantir a tranqüilidade necessária para execução 

da medida socioeducativa. É também o responsável pelo 

trabalho de contenção para evitar fugas e movimentos de 

indisciplina. 

Objetivo: Atuar de maneira preventiva, assegurando 

condições de segurança para o funcionamento das 

Unidades. 

 

O que é entendido por trabalho preventivo, qual a sua natureza, não fica explicitado, o que 

dá margens a que toda e qualquer ação por parte destes agentes possa ser legitimada e 

considerada como necessária para o cumprimento de suas atribuições. Outras atribuições 

das funções deste agente, a de preservar a integridade física e mental dos internos e 

garantir a tranqüilidade necessária para execução da medida socioeducativa parecem 

estar em contradição com a responsabilidade que têm na contenção e no que chamam de 

movimentos de indisciplina. Como conter e ao mesmo tempo preservar a integridade física 

e mental dos contidos? 

No Volume 2 encontramos um documento que traça o que deve ser a rotina diária desse 

agente.A de número 10 é categórica: Não executar funções do agente educacional. Seus 

saberes são outros e a disponibilidade integral para eles é o que a instituição exige. Não se 

trata apenas de garantir um formalismo burocrático que define funções e atribuições, mas 

de afirmar a todos, particularmente aos internos, o que devia ser esperado desses agentes: a 

garantia da contenção e da ordem interna para que ela se realize. O item 33 das Normas de 

Procedimentos do Agente de Segurança Interna (Vol.3) esclarece a natureza do trabalho 

que se esperava deles: Não divulgar nos locais onde reside e freqüenta sua condição 

funcional61. Ao exigir uma espécie de clandestinidade sobre sua condição funcional afirma 

                                            
61 Numa das visitas à uma Unidade de um dos Complexos, quando exercia a função de monitorar e avaliar a 
implementação do Programa Educação e Cidadania (Ver adiante, onde os programas educacionais da 
Fundação são discutidos), tive contatos diretos com o coordenador de equipe na sala de onde, segundo ele, 
nada escapava aos seus olhos e seus ouvidos. Homem de compleição física muito forte, rude no falar e nos 
gestos, embrutecido talvez pela máquina da prisão. No nosso primeiro encontro nessa sala que dava para o 
pátio e de onde podia-se ver todas as celas, segurou-me fortemente pelo braço e, em tom de ameaça, disse-me 
que ali eu não serviria nem para refém e que se me levassem para cima do telhado de lá eu seria jogado. No 
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o que os documentos silenciam: era o agente detentor da força arbitrária necessária para a 

execução da medida de internação, os que detinham o monopólio do uso da violência 

legítima.  O reconhecimento dessa força arbitrária por parte dos internos, bem como o 

monopólio da violência legitima, ficam explicitados na situação de submissão 

incondicional no momento em que os agentes impõem a revista sobre os internos. As duas 

últimas orientações sobre os procedimentos necessários na revista só podem se dar como 

obediência a um poder tirano: 

8. Na revista pessoal aos adolescentes, deverão ser adotados 

os seguintes procedimentos: 

a) O agente de segurança deverá ficar de frente para o 

adolescente, solicitando para que o mesmo retire suas 

roupas, iniciando pela blusa... 

d) Finalizando a operação, o agente de segurança deverá 

solicitar ao adolescente que baixe sua cueca até a altura do 

joelho, erguendo o forro da mesma e em seguida, esta será 

retirada pelo jovem que irá também batê-la; 

e) Quando o adolescente estiver despido será solicitado 

que este faça o procedimento de agachamento. 

 

                                                                                                                                     

encontro seguinte, ainda na mesma sala, estavam presentes outros agentes, pois a entrevista deveria buscar a 
opinião deles sobre o Programa Dessa vez a conversa pode se dar sem ameaças. Veio à discussão as 
dificuldades que eles enfrentam em seus dias mesmo estando fora da Unidade. O coordenador, o mesmo que 
havia me ameaçado no encontro anterior, relatou que teve que matricular seus filhos numa escola afastada do 
local onde residiam e que jamais pode ir sequer a uma festa junina na escola dos filhos, pois temia ser 
reconhecido e que isso provocasse algo contra as suas crianças. Nesse momento, se verdadeiras ou não, não se 
pode afirmar com certeza, lágrimas caíram de seus olhos e por um instante ficamos em silêncio. Nesse dia, 
durante o seu depoimento, afirmava que ‘estava no sangue’: quando um colega dava um grito de sinal, todos 
corriam e estavam prontos para o confronto. Enquanto falava batia com a mão esquerda no braço direito que 
tinha o punho fechado e os músculos retesados, como se estivessem prontos para uma ação de combate. 
‘Estava no sangue’. 
Sobre o impacto do cotidiano da internação na subjetividade dos funcionários que tratam diretamente com os 
adolescentes e sobre como eles vêem os adolescentes internados, os direitos humanos, as tentativas de 
‘humanização’ da internação, ver FARIAS, P. S. & NARCISO, L. Cadeia de Chocolate – os funcionários da 
Febem falam.São Paulo, Arte e Ciência, 2005. Também BRITO, F. B. Ecos da Febem – história oral de vida 
de funcionários da Febem. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
Universidade de São Paulo. 2002. 
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A relação social que se estabelece nesse momento da revista que é sempre imprecisa no 

tempo, pois pode ocorrer a qualquer momento, pode ser analiticamente definida com uma 

frase afirmativa de Abbott sobre a relação entre o guarda de prisão e os presidiários, que 

corresponderiam ao agente de segurança e aos internos, respectivamente: “Todo guarda de 

prisão é sempre, sempre um tirano, e os presidiários, seus vassalos” (p.74). O poder tirano 

não precisa estar sendo exercido o tempo todo diretamente sobre o corpo do vassalo, mas é 

preciso que este saiba que ele está presente, e que pode assim ser exercido a qualquer 

momento. 

O cargo teria sido extinto, mas não a tirania. Para realizar as funções exigidas pelo 

monopólio da violência legítima, outros corpos institucionais surgem: Grupo de segurança; 

Grupo de Apoio; Grupo de Intervenção Rápida - GIR. Sobre eles, em Oficio sobre 

Procedimento Verificatório, de 03 de junho de 2005 (Vol. 24), a juíza do DEIJ aponta que 

“agentes de segurança ficam subordinados à Divisão de Segurança e não se reportam aos 

diretores de unidades – Relatam os diretores e técnicos a existência de dois poderes 

paralelos nas unidades, os agentes de segurança não estão debaixo do comando do diretor”. 

(Sublinhado pela autora).  

O Ofício enviado pela juíza à Direção da Unidade é mais abrangente, abordando temas e 

questões que evidenciam a complexidade de uma instituição, procurando identificar 

irregularidades e suas possíveis causas e conseqüências diretas. Apóia-se em documentação 

subscrita e apresentada por técnicos e funcionários da Febem, provavelmente em reação às 

medidas implantadas pela Presidência da Febem, em fevereiro de 2005, particularmente à 

extinção dos antigos cargos de agente de apoio técnico, como passaram a ser nomeados até 

então os antigos monitores. O cargo de agente de apoio técnico, ou agente de segurança 

interna como vimos anteriormente, conforme documento da Diretoria de Recursos 

Humanos que descreve os cargos até então existentes, tinha como objetivo básico “garantir 

o adequado funcionamento da rotina das Unidades em consonância com as normas internas, 

propiciando um ambiente favorável ao desenvolvimento do processo sócio-educativo”. Era 

o funcionário responsável pela segurança interna, devendo 

garantir as condições ideais de segurança e proteção dos 

educadores e educandos de forma ininterrupta, através de 

acompanhamento, observação e contenção quando 
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necessário; realizar de forma sistemática revistas 

individuais nos adolescentes, bem como nos familiares 

quando necessário, garantindo assim segurança e proteção. 

(Funções e cargos nas Unidades) 

 

Esses agentes tinham a prerrogativa do uso da força quando julgassem necessário, a eles era 

dado o poder de garantir o que se considerava como sendo segurança e contenção. A 

extinção dos cargos teve como conseqüência uma demissão massiva dos funcionários que 

os ocupavam, sendo substituídos por agentes educacionais. 

O Ofício segue apontando as “denúncias de graves irregularidades no circuito das unidades 

da Febem. A vasta documentação, ma maioria subscrita por técnicos e funcionários da 

própria Febem, aponta desestabilização quase generalizada nas unidades de internação”. 

Essa situação apontada se manifestava numa conjunção de causas e efeitos, tais como: 

inexperiência dos novos funcionários que não teriam 

passado por capacitação para lidar com os adolescentes. 

“(...)tal falta de experiência propiciou a formação de um 

ambiente inseguro de trabalho, onde os “educadores”, 

por medo dos jovens, passaram a fazer concessões 

indevidas, contribuindo para a total falta de limites dos 

adolescentes que, doravante, passou a reinar nas 

unidades.”(Grifo e aspas da autora); “número insuficiente 

de agentes educacionais e perfil dos agentes contratados 

(...) Além disso, aponta-se alto índice de contratação de 

mulheres, muitas vezes mais jovens do que os próprios 

adolescentes e de compleição física menos avantajadas. 

Relata-se que os adolescentes também se valeram destes 

fatores para estender seus limites e dominar as unidades. 

(sublinhado pela autora); indefinição quanto ao modo de 

atuação dos agentes de segurança (...) ficarem apenas 

restritos à área externa deixa as unidades desprovidas da 

necessária segurança interna. (sublinhado pela autora); 

enfraquecimento da autoridade da Febem nas unidades 
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educacionais e formação de um ambiente altamente 

permissivo (...) relatam-se nos documentos enviados ao 

DEIJ situações das mais estarrecedoras: adolescentes que 

circulam livremente pelas unidades, que invadem os setores 

administrativos, que se recusam a usar os uniformes da 

Febem (...) há unidades onde os funcionários pedem 

autorização aos adolescentes para poder circular; 

esvaziamento das funções exercidas pelos novos 

funcionários e pelos técnicos- Os novos agentes, apesar de 

contratados para exercer atividades educativas juntos aos 

internos, vêm executando apenas tarefas de rotina, tais 

como, abrir portas, acompanhar jovens ao banho, tarefas de 

faxinas, etc. Sinaliza-se, assim, esvaziamento do papel para 

o qual foram contratados; agentes de segurança ficam 

subordinados à divisão de Segurança e não reportam 

aos diretores de unidades – Relatam os diretores e 

técnicos a existência de ‘ dois poderes paralelos’ nas 

unidades, os agentes de segurança não estão debaixo do 

comando do diretor.” 

Terá sido mero descuido que as observações da juíza sobre o esvaziamento do papel dos 

agentes educacionais não tenha merecido destaque, seja como grifo ou sublinhado? Sempre 

que se refere a questões de segurança há um destaque explícito. Será que a lógica do 

cotidiano da Unidade permitiria aos agentes educacionais outro destino na realização de 

suas funções para as quais teriam sido contratados? 

A magistrada, na função social de operadora de direitos da criança e do adolescente, 

expressa a ambigüidade histórica que caracteriza as intervenções públicas no atendimento 

ao adolescente infrator, como se o tempo parasse nos dilemas que se mostram renitentes a 

novas doutrinas e regimes políticos. Suas palavras na página 7 do Ofício, encerrando a 

avaliação que faz da Fundação, dialogam com as usadas pelo promotor que será aqui citado 

mais adiante, quando ele afirma sobre o conteúdo argumentativo dos relatórios técnicos: “É 

útil lembrar ao juiz que a internação não é somente um regime maravilhoso capaz de 
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transformar o ser humano, mas também que, se mantida de forma indevida, tem ampla 

possibilidade de prejudicar o desenvolvimento do adolescente”. Afirma a magistrada: 

Não pode a Febem viver de ‘apagar incêndios’ e perder de 

vista sua função principal que é ‘educar’. NÃO PODE 

TAMBÉM, ETERNAMENTE, OSCILAR ENTRE DOIS 

PÊNDULOS, ORA PAUTANDO SUA ATUAÇÃO POR 

UMA POLÍTICA DE TOTAL CONTENÇÃO DOS 

ADOLESCENTES, ORA PARTINDO PARA SOLUÇÕES 

GERADORAS DE PERMISSIVIDADE DESTES 

PRÓPRIOS ADOLESCENTES. ENTRE ESTES DOIS 

POLOS ANTAGÔNICOS HÁ QUE SE BUSCAR O 

EQUILIBRIO. (o grifo e o sublinhado são da autora).  

O educar, da função principal da Fundação, segue entre aspas, como que deixando no ar 

que este se refere à educação que a internação, como ‘regime maravilhoso’ opera no ser 

humano adolescente. “A RECEITA DO EQUILIBRIO ESTÁ EM CUMPRIR O 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”. (grifo da autora) 

Em outro Oficio, de 21 de julho de 2004, mais de um mês depois do anterior, a mesma 

Juíza de Direito do DEIJ se dirige ao Diretor Técnico do Complexo, advertindo-o sobre as 

“inúmeras irregularidades constatadas por este Juízo por ocasião da visita ‘in loco’ na UI 

(...) desse Complexo”. 

Na Conclusão do Relatório do setor Técnico do Judiciário, anexado ao Oficio, são citadas 

as “graves irregularidades no âmbito daquela unidade educacional, sobretudo ociosidade e 

maus tratos generalizados”. 

A magistrada cita que na sua visita também constatou que “a ociosidade é generalizada e 

que todos os adolescentes vêm permanecendo, durante todo o dia, trancados em seus 

quartos, privados do devido processo socioeducativo”. 

Determina, então, que sejam tomadas providencias imediatas, 

banindo-se por completo a ociosidade e o anômalo 

encarceramento dos adolescentes verificados na inspeção 

judicial; sejam os adolescentes imediatamente reinseridos 
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na escolarização formal, cursos e outras atividades 

pedagógicas, inclusive culturais e lazer; sejam tomadas 

providências administrativas urgentes pela direção a fim de 

assegurar o cumprimento do artigo 125 da Lei 8069/90, 

coibindo por parte de seus subordinados qualquer forma de 

violência ou desrespeito à integridade física ou mental dos 

adolescentes. 

Embora a Lei 8069/90 seja citada em diversos documentos internos, como aqui, parece que 

não consegue ultrapassar a tênue linha de uma referência, sem conseguir impor-se como 

regra para a execução da medida. O Relatório do Setor Técnico do Judiciário aponta que: 

A situação dos adolescentes na data da visita é a que segue: 

estavam todos trancados em seus quartos com menos 

colchões que o número de jovens por quarto, escovando os 

dentes uma vez por mês, faziam suas necessidades 

fisiológicas em recipientes improvisados em seus quartos e 

sem possibilidade de usar o banheiro, todos foram 

obrigados a cortar o cabelo, recebiam suas refeições nos 

quartos e em horários diferentes do usual e a última visita 

dos familiares foi por apenas meia hora. 

A Unidade havia sido palco de uma rebelião no mês de julho, com fugas de internos e 

confrontos entre os adolescentes e os funcionários encarregados da segurança. Na versão 

dos adolescentes que consta no Relatório de Visita do Setor Técnico do Judiciário, a 

ausência de funcionários motivada pela greve que a categoria então deflagrara havia criado 

um clima de descontentamento pela precarização no atendimento a eles. Soma-se a isso a 

informação que os adolescentes tinham de que o Grupo de Apoio (MIB, na linguagem dos 

internos), força de intervenção composta por funcionários de diversas Unidades que agem 

em situações de rebeliões e outros conflitos, entraria na Unidade. Segundo o relato de 

adolescentes, o Grupo de Apoio teria invadido as alas agredindo a todos e fazendo uso de 

fogos de artifícios (rojões) contra os internos. O Relatório aponta que isso ‘esclarece as 

queimaduras, que são diferentes das provocadas por fogo’. 
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A versão da instituição, ouvida pelos técnicos, destaca a situação de preparação de fuga e 

de confronto com os funcionários, que eram poucos devido a greve que a categoria vivia, 

para justificar os acontecimentos e a situação da Unidade quando da visita do Judiciário:  

a fala inicial da direção e técnicos é que um grupo de 

adolescentes estava fazendo um buraco em um dos quartos 

(quarto 6) no intuito de uma fuga e também estavam se 

armando com ferros retirados de um aparador construído 

em alvenaria e assim o Grupo de Apoio entrou na Unidade 

para contê-los. Os 7 adolescentes entrevistados dizem 

desconhecer estas situações, mas apontaram alguns 

aspectos dignos de nota: que uma grande animosidade 

reinante, visto o tratamento dispensado aos jovens, alguns 

deles ficam bastante irados e manifestam seu ódio 

desejando, inclusive, a morte destes funcionários.(...) o 

diretor da Unidade diz que há necessidade de agir com 

segurança, dadas as ameaças aos funcionários. 

Segue-se ao Oficio da Juíza do DEIJ uma série de esclarecimentos e justificativas de 

procedimentos por parte da instituição Febem, tendo a situação de greve e a ausência de 

muitos funcionários como razão para que o atendimento aos adolescentes fosse 

prejudicado. Sobre a ‘ociosidade’ e o ‘enclausuramento’ dos internos nos quartos os 

relatórios da instituição, através da Diretoria Técnica do Complexo, apresentam as grades 

de atividades socioeducativas da Unidade. 

O conjunto de documentos que tratam do assunto é composto por 39 páginas, entre o Ofício 

da Juíza do DEIJ, o relatório de visita da Equipe Técnica do Judiciário, as respostas da 

instituição Febem através da Diretoria Técnica do Complexo e as comunicações internas 

entre esta e os órgãos da Unidade. 

Sobre a existência de poderes paralelos e a última frase da magistrada em citação acima “os 

agentes de segurança não estão debaixo do comando do diretor”, a Comunicação Interna 

(Vol. 26), de 09/03/05, não deixa margens a dúvidas. Notifica à Corregedoria que a Direção 

da Unidade foi informada pelo responsável pelo Grupo de Apoio que este estava assumindo 

“todas as atribuições referentes ao atendimento dos adolescentes”, e que todos os 
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funcionários deveriam ser retirados do pátio, “já que o diálogo entre os educadores e os 

adolescentes, naquele momento, poderia dar margem a distorções acerca do que havia sido 

determinado pelo seu grupo”. 

Em outro documento (Vol. 26), agora para a Divisão de Segurança do Complexo, datado de 

15/04/05, a Direção comunica que: 

Pela presente declaramos que a entrega do controle 

disciplinar desta Unidade, para cumprimento de sanção de 5 

dias, aos cuidados desta Divisão de Segurança, correu 

dentro de absoluta normalidade, sem a ocorrência de 

confrontos ou agressões.  

A eficiência do profissionalismo do Grupo de Apoio 

oriundo do Tatuapé, Grupos Cinza (Coordenador M...) e 

Vermelho (Coordenador R) colaborou para o sucesso desta 

operação, somando de forma positiva a ação do Grupo de 

Apoio deste Complexo, sob o comando do Major H(...). 

A sanção de cinco dias citada está prevista no Regimento Interno das Unidades e se dá com 

os adolescentes na ‘tranca’, isto é, todas as atividades são suspensas e eles permanecem 

trancados em seus quartos. Pode ser aplicada individualmente, quando então o adolescente 

cumpre os cinco dias no quarto de reflexão, ou ainda atingir todos os internos da Unidade62. 

É uma prática comum, pois aparece com freqüência nos documentos. Num manuscrito 

(Vol. 10), datado de 25/09 sem especificar o ano, que parece ter sido escrito numa folha de 

papel que estava à mão durante uma reunião, alguém registra que “os meninos estavam na 

tranca até semana passada”. 

Se no plano institucional era essa a realidade que o olhar do Judiciário via no cotidiano da 

Unidade, no plano físico-estrutural havia, então, uma correspondência com essa realidade, 

como se fossem interdependentes. Um Relatório de Inspeção Técnica, de 07 de outubro de 

                                            
62 No § 5° do Art. 17 do Regimento Interno das Unidades de Internação da Febem, encontramos explicitado 
que “O recolhimento em local adequado, separado dos demais adolescentes é sanção disciplinar aplicável em 
infrações de natureza grave e não poderá exceder a 05 (cinco) dias.” O Documento proíbe sanções coletivas, 
portanto, a situação de ‘tranca’  quando todos ficam impedidos de sair de seus quartos por até cinco dias, 
conforme o corpo de segurança desejar. O presente Regimento foi elaborado quando a Fundação estava 
subordinada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, cujo secretário era o seu presidente. A 
Fundação esteve subordinada à Secretaria da Educação, por um período de dois anos, de 2002 a 2004.  
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2004, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura do Município de São 

Paulo, aponta as seguintes irregularidades na Unidade, observadas na inspeção realizada em 

10/09/2004: 

� Os dormitórios tipo cela, em número de 15, possuem 8 

camas (...). A ventilação se faz por meio de janela tipo 

‘vitreaux’ de pequenas dimensões. O espaço físico é 

extremamente limitado e a circulação de ar é precária, 

sendo que os internos são trancafiados após as atividades. 

� Todos os serviços disponibilizados aos internos são 

realizados de forma precária; 

� Não há procedimentos padronizados no que se refere a 

limpeza dos ambientes; 

� Os chuveiros e sanitários são em número insuficiente para 

atender o número de internos, contrariando o Decreto 

Estadual n° 12.342/78 em seu artigo 88; 

� A troca de roupa não vem sendo realizada de acordo com as 

normas da instituição; 

� O serviço médico não dispõe de livro de controle de 

psicotrópicos, foram encontrados medicamentos vencidos e 

armazenados de forma inadequada junto a material de 

limpeza; 

� As salas de aula estão em péssimas condições de higiene, 

ventilação e iluminação. 

O primeiro e o último item, associados às questões institucionais já aqui discutidas, 

evidenciam a natureza e o lugar da educação desenvolvida na Unidade. 

Não é feita menção aos dois quartos sem janelas usados para isolar os adolescentes ‘em 

seguro’, que são aqueles ameaçados pelos outros internos, seja pela natureza do ato 

infracional cometido ou pela não observância das regras não-escritas elaboradas no regime 

de internação pelos que a vivem, as quais todos os internos devem obediência e pelas quais 

devem zelar. Isso é parte constitutiva do habitus. A outra razão para o isolamento nesses 
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quartos sem janelas, os quartos de reflexão, é a sanção prevista no Regimento Interno para 

punir transgressões às normas da Unidade consideradas indisciplinas graves.  

No conjunto dos 26 volumes compostos pelos diversos documentos encontram-se em todos 

eles os Relatórios de Plantão que, como vimos, são elaborados pelos coordenadores de 

equipe a cada troca de turma nos turnos de 12 horas (07:00h às 19:00h e vice-versa). Em 

todos eles, todos os dias, havia de um a quatro internos nos quartos de reflexão. Ao se 

nomear esses ambientes sem janelas usados para o isolamento de internos como ‘quartos de 

reflexão’ não se pretende o uso de eufemismo para as antigas ‘solitárias’, mas afirmar a sua 

natureza, o que se pretende alcançar ali, para além da punição. Se o sistema jurídico julga e 

pune a conduta criminosa, o penitenciário63 pune a pessoa para produzir nela mudanças. 

Mais uma vez recorro a Abbott para que possamos compreender o que significa o 

isolamento no regime de internação e o que dele se espera: “O confinamento solitário, em 

um presídio, é capaz de alterar a composição ontológica de uma pedra” (idem, p.63). Mas a 

transformação pretendida pelo penitenciário, para a qual, além da própria internação, faz 

uso sistemático do isolamento não é explicitada claramente, a não ser produzir uma 

disponibilidade no indivíduo para obedecer, que não necessariamente se realiza: “Você fica 

sentado, no confinamento solitário, pensando no vazio, não somente sua própria inutilidade, 

mas o vazio da sociedade, dos outros, do mundo” (idem, p. 63). Talvez seja essa a mudança 

alcançada: a de sentir-se não mais pertencendo ao mundo dos homens, a de viver num vazio 

no qual tudo parece inútil: 

“Quando um homem é levado para o presídio, roubam-lhe 

sua vivência da sociedade, tiram-lhe a experiência de um 

planeta vivo feito de coisas vivas. Quando um homem é 

segregado no confinamento solitário, ele é privado da 

convivência com outros prisioneiros, tiram-lhe a 

experiência de viver com outras pessoas.” (idem, p.71) 

Tudo o que tem que ser aprendido e introjetado parece ter como única razão suportar uma 

opressão e um sofrimento dos quais não se consegue entender as razões. Não importa qual 

                                            
63 “A margem pela qual a prisão excede a detenção é preenchida de fato por técnicas de tipo disciplinar. E 
esse suplemento disciplinar em relação ao jurídico, é a isso, em suma, que se chama o ‘penitenciário’ ”. 
(FOUCAULT, 1977:221) 
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o ato infracional ou o crime cometido que justifique ser submetido a tal cotidiano. Mas é 

preciso aprender o gesto possível, o não-gesto obrigatório, a regra que impõe, de forma 

irresistível64, o uso da violência para espancar o outro que compartilha as mesmas 

condições de submissão à prisão, mesmo quando não se deseja ou se está preparado fazê-lo, 

ou ainda para afirmar-se no grupo como uma forma de limitar a possibilidade da violência 

deste grupo contra si, ainda que assim agindo venha a potencializar a possibilidade e a 

intensidade da violência por partes dos agentes de Estado; talvez ter que matar para seguir 

vivo no vazio, esperando o dia, sempre incerto, de sair. “Você aceita a violência, 

submetendo-se a ela para sobreviver, moral e fisicamente” (idem, p.85). 

Hannah Arendt na sua obra Da Violência (1985), ao procurar definir a natureza deste 

fenômeno social e analisar as teorias sobre ela numa perspectiva histórica, refere-se a ela 

em relação ao poder. A autora acreditava que uma séria frustração da faculdade de agir no 

mundo moderno estava entre as causas que levaram à glorificação da violência que ela via 

nos processos de revoltas, guerras e revoluções dos dois últimos séculos. A faculdade de 

agir é própria das relações de poder e é nelas que se realiza. Então se encontra limitada ou 

frustrada pela efetiva ação da violência65 quando é esta que ocupa os espaços até então do 

                                            
64 Ao usar o adjetivo Irresistível não se tem a intenção de negar a vontade de agir do sujeito, sempre presente 
em algum grau no conjunto das relações sociais, mas a de ressaltar a força do habitus, que nesse contexto 
específico inclui a certeza, que deve ser aprendida e introjetada, do uso da força coercitiva do grupo contra o 
indivíduo que de alguma maneira não segue as regras necessárias para a coesão e a defesa do próprio grupo.  
65 O termo violência é referido a situações sociais diversas na amplitude, intensidade, motivações e 
conseqüências: à criminalidade, principalmente nos crimes contra a pessoa; ao terrorismo na visão dos que 
sofrem e dos que cometem o terror; à guerra e à guerrilha, quase sempre de conquistas e de libertação; à 
tortura, privada ou de Estado; às mortes no tráfego de veículos dos centros urbanos; à revoltas em guetos ou 
de movimentos sociais; às revoluções que apontam para um mundo novo no qual ainda não chegamos; à fome 
e à opressão que elas prometem banir; a manifestações naturais, como a tormenta que arrasta margens ou à 
explosão de uma super-nova na periferia do Universo.  Têm em comum a manifestação da força, mas essa não 
pode ser confundida com a violência. É preciso então, para nós, tentar definir em limites mais estreitos o que 
está sendo entendido como violência nas relações sociais, um dos reinos em que ela se manifesta e que é 
aquele nos interessa aqui.  
Hanna Arendt, na obra Da violência, publicada originalmente em 1970 em meio à beligerância da guerra fria, 
busca compreender tanto sua natureza quanto suas possíveis causas na relação instrumental que ela, violência, 
mantém com o poder. Dialogando com vários autores da filosofia política e com experiências históricas 
diversas, Arendt propõe “levantar a questão da violência nos domínios da política” (Arendt,1985:19), 
distinguindo-a do poder, da autoridade, da força e do vigor (p. 24 e 25). A autora centra suas análises na 
violência levada a efeito no espaço público, isto é, na política, referindo-a sempre ao poder, seja quando 
procura definir sua natureza, isto é, o que a faz ser o que é, seja quando vai definir possíveis causas para o seu 
desencadeamento: “... sabemos, ou deveríamos saber, que toda diminuição de poder é um convite à violência 
– quando pouco porque aqueles que detêm o poder e o sentem escorregar por entre as mãos, sejam eles o 
governo ou os governados, encontraram sempre dificuldade em resistir à tentação de substituí-lo pela 
violência” (p. 49). O poder é consentimento derivado da reunião de indivíduos, tirando dessa reunião a origem 
da sua legitimidade. Daí a afirmação de Arendt para uma primeira distinção básica entre poder e violência: a 
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poder e passa, então, a definir as relações sociais. Assim se dá nas relações estabelecidas 

entre indivíduos, grupos, classes, sociedades e entre estes e o Estado, entre este último e a 

sociedade organizada politicamente e as suas instituições. O Estado abstrato e sua polícia 

concreta, de um poema de Octávio Paz. Tanto o individuo subjugado quanto aquele que a 

serviço do todo social nas prisões exerce a subjugação, afirmam seus lugares nas relações 

de poder da instituição na possibilidade ou na efetiva ação da violência que é capaz de 

exercer em tal contexto, como resistência ou para afirmação de interesses. Com a diferença 

que os recursos que estão disponíveis ao agente para o exercício da violência são 

infinitamente maiores, bem como as situações ou possibilidades para a sua efetiva ação, 

além da legitimidade que lhe é conferida. Ambos encontram-se numa situação, que é da 

própria natureza da instituição prisional, de limitação e frustração da faculdade de agir por 

estarem apartados da esfera pública pelas muralhas e telhados de concreto que a aplicação 

de uma justiça impõe. O espaço do poder se estreita, ou se torna impossível, e o espectro da 

guerra de todos contra todos se agiganta apoiando-se no medo tornado público e 

disseminado nas relações sociais. Seja como potencialidade ou como efetiva ação, a 

violência define o cotidiano das relações sociais que na instituição se desenvolvem. “A 

violência, sendo instrumental por natureza, é racional até o ponto de ser eficaz em alcançar 

a finalidade que deve justificá-la” (Arendt, 1985:44). 

Para o regime de internação, como o é para todas as prisões, o Poder do espaço público 

deve cessar sua soberania e sua ação no Tribunal. Daí em diante, a instituição responsável 

pela execução da medida chama para si a soberania das decisões sobre ela e sobre as 

relações com o internado, para poder realizar o que a sociedade dela espera: 

                                                                                                                                     

questão de números. Cita Montesquieu, para quem a tirania, o governo de um só, é a forma de governo mais 
violenta e menos poderosa. O que não pode ser confundido com a idéia de que é possível governar, seja uma 
Nação ou uma instituição do aparelho repressivo de Estado, apoiado apenas na violência ou na capacidade 
para exercê-la. Sobre isso, Arendt, sucinta e imperativa, nos afirma: “Governo algum, exclusivamente 
baseado nos instrumentos da violência, existiu jamais”. (p.27) 
Num estudo posterior, com o título A violência, Michaud (1989) vai procurar defini-la colocando-a nas 
situações sociais diversas, não diretamente em ralação ao poder, ao espaço público: “A violência é, antes de 
tudo, uma questão de agressões e maus tratos. Por isso a consideramos evidente: ela deixa marcas” (p. 8). No 
seu ensaio busca chegar na natureza desse fenômeno para que seja possível uma definição que dê conta da 
violência como estado e como ato. Por isso se refere a diversas situações e contextos sociais: da fome à 
ordem para um bombardeio. 
Nas relações sociais o uso da violência tem sido, historicamente, colocado em ação para subjugar e intimidar, 
para fazer alguém agir contra a sua própria vontade, para realizar determinados objetivos imediatos seja num 
crime urbano ou numa revolução para a tomada de poder, ou ainda para restabelecer certa ordem, para manter 
o poder. Uma vez alcançado seu objetivo, cessa de agir.  
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“Todo aquele ‘arbitrário’ que, no antigo regime penal, 

permitia aos juizes modular a pena e aos príncipes 

eventualmente dar fim a ela, todo aquele arbitrário que os 

códigos modernos retiraram do poder judiciário, vemo-lo se 

reconstituir, progressivamente, do lado do poder que gere e 

controla a punição”.(Foucault, 1977: 219/220). 

Se esta soberania, em algum momento, não consegue se impor para impedir que o poder 

público sobre ela venha interferir, procura então definir os limites e em que condições tal 

interferência pode se dar. É assim que podemos entender a relação da Fundação, órgão 

responsável pela execução da medida de internação, com poderes constituídos do Estado e 

da sociedade civil, conforme explicita a Portaria Normativa nº 20/2000 e 21/2000. (Vol.4) 

assinada pela Presidência da  instituição: 

“Regulamenta o ingresso de integrantes do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, Parlamentares Federais e 

Estaduais, Membros do Conanda, do Condeca, do Condepe, 

dos Conselhos Tutelares, dos Conselhos Municipais de 

Direitos da Criança e do adolescente, integrantes de 

Entidades e Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e de Entidades da Sociedade, e outras, dando 

providências correlatas”. 

Embora no seu Art.1º a Portaria 20/2000 autorize a entrada imediata de membros das 

instituições citadas nas Unidades Educacionais, como a Fundação, em alguns documentos, 

nomeia as Unidades de Internação, no Art. 4º outorga a Febem o poder de 

Verificar a conveniência e oportunidade do ingresso nas 

Unidades Educacionais, considerando a segurança da 

Unidade, o perfil e a rotina dos adolescentes em 

decorrência das atividades socioeducativas, bem como, 

situações de intranqüilidade ou tensão, incumbindo ao 

Diretor de Unidade (...) detectando qualquer situação 

atípica (...) viabilizar o ingresso apenas em áreas que não 

apresentem qualquer risco ao visitante, aos adolescentes e 

aos servidores. 
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A Portaria Normativa 21/2000 inclui um terceiro parágrafo no Art. 4º citado anteriormente 

excluindo os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público das restrições ao 

ingresso nas Unidades, “devendo, no entanto, serem orientados acerca de eventuais riscos 

decorrentes de qualquer situação atípica”. Essa mesma Portaria aprova a alteração em 

artigos da anterior que se referem às Unidades como Operacionais, devendo constar como 

Educacionais. 

A relação da Fundação com as instituições citadas, investidas do poder de zelar pelo 

cumprimento de direitos dos adolescentes (crianças, conforme a Convenção de 1989) 

internados, tem sido pautada por ambigüidades que permitem a um diretor de Unidade 

decidir sobre a possibilidade dos agentes de direitos exercerem o poder constitucional de 

que estão investidos. Mas no seu Art.8º a Portaria é clara: “Fica autorizado o ingresso, 

quando no exercício de suas funções, dos Delegados de Polícia, Oficiais de Justiça e 

policiais Civis e Militares”. Não há nenhuma restrição ao ingresso dos agentes do aparelho 

repressivo-policial de Estado (exclue-se destes os Oficiais de Justiça citados no artigo) às 

Unidades. Nenhuma situação de intranqüilidade ou de tensão é citada para justificar uma 

possível negativa da Fundação ao ingresso destes agentes na Unidade. O que esconder do 

público se a rotina diária é aquela que a Fundação apresenta? 

Mais recentemente esse tema volta à discussão, e novamente com avanços seguidos de 

retrocessos. Após mais uma mudança na subordinação da Fundação às Secretarias de 

Estado, dessa vez, em 2004, saindo da Secretaria de Estado da Educação para a Secretaria 

de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, cujo secretário, o promotor Alexandre de 

Moraes, passava a ser então o seu presidente, há um avanço significativo nas relações 

institucionais entre as organizações estatais e não-estatais de defesa dos direitos e a Febem. 

Pela Portaria Normativa Febem – 76, de 19/10/2004, ficava aprovado o Regimento Interno 

das Unidades de Internação da Febem-SP. Composto por 52 artigos tinha como objetivo 

organizar o cotidiano de todas as Unidades segundo procedimentos comuns sobre: direitos 

e deveres de internos e funcionários; regras de convivência e de atendimento; sanções 

internas possíveis à transgressão; procedimentos administrativos. No seu Art. 46 o avanço 

institucional na abertura da Fundação ao espaço público, avanço inédito e efêmero, como 

veremos a seguir: 
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Art. 46 – Os parlamentares, magistrados, membros do 

Ministério Publico e integrantes do Conselho Tutelar, no 

exercício de suas funções, terão acesso imediato às 

unidades da Fundação, devendo os seus diretores auxiliar 

o exercício das inspeções e fiscalizações pelas autoridades 

competentes e prestar a colaboração que lhe for requisitada, 

inclusive verbalmente. 

§ Os membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB, 

do CONDEPE – Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana, do CONDECA – Conselho Estadual de 

Direitos da Criança e do Adolescente, a presidente da 

AMAR – Associação de Mães e Adolescentes em Risco e o 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de 

Assistência ao Menor e à Família do Estado de São Paulo, 

igualmente, terão imediato acesso às unidades da 

Fundação (FEBEM, 2004: 26).(Grifo meu). 

O impacto esperado por essa medida nas relações de força e de poder que fazem parte do 

‘carcerário’ no interior das Unidades era o de definir mais claramente as relações sociais 

internas, seja entre os funcionários e os internos, seja entre os próprios internos, como 

relações de poder, no sentido dado por Hannah Arendt, pautadas pelo Direito, com a 

conseqüente restrição da possibilidade do uso da violência física. Diante do poderoso 

Estado abstrato e sua polícia concreta, posso erguer minha condição de ser de direitos, 

posto que minhas expectativas e percepções sociais na relação de poder encontram-se 

definidas por essa condição. Quero dizer com isso que, quando introduzimos a questão dos 

direitos nas relações de poder, os seus elementos constitutivos como definidos por Canetti 

(1983), sofrem profundas restrições e mudanças. Já não posso ser agarrado segundo uma 

vontade obscura na relação de poder. Mesmo tendo transgredido alguma lei, é o mesmo 

marco legal que transgrido que me protege de ser arbitrariamente agarrado. Além disso, 

esse marco legal que objetiva Direitos diz em que condições e circunstâncias posso ser 

agarrado...e que devo ser solto.  

Acompanhava a Portaria o projeto Mães da Febem, pelo qual as mães de internos podiam 

entrar e viver o cotidiano das Unidades e denunciar irregularidades. As resistências do 
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‘carcerário’ se manifestaram fazendo uso de rebeliões (ver discussão acima com a Tese de 

Vicentin). Nas duas primeiras semanas de janeiro de 2005 quatro grandes rebeliões 

explodem nos complexos de Vila Maria e do Tatuapé. Na madrugada do dia 15 o 

presidente afasta cerca de 550 agentes de segurança, sob a acusação de fomentarem as 

rebeliões e de maus-tratos. Um exemplo significativo de tal resistência e dos propósitos do 

então presidente está num trecho do livro Cadeia de Chocolate – os funcionários da Febem 

falam (FARIAS & NARCISO, 2005), envolvendo um dos seus autores, então coordenador 

de equipe no Complexo da Vila Maria e o presidente Alexandre de Moraes: 

Quando Alexandre de Moraes visitou a Vila Maria, 

buscando dar resposta pública a uma acusação de maus-

tratos que teriam sido perpetrados por funcionários dessa 

unidade, ele solicitou que todos os internos fossem 

liberados de seus quartos e trazidos para o pátio. Paulo 

Farias informou-o de que o número de funcionários 

presentes era insuficiente para garantir a segurança do 

próprio Moraes e de seus acompanhantes, e que a medida 

contrariava uma deliberação dada pelo próprio presidente 

da FEBEM, como parte do regimento interno criado pela 

Presidência: após uma rebelião, os internos ficariam cinco 

dias sem regalias, trancados em seus quartos. Moraes exigiu 

que sua ordem fosse cumprida, e Paulo, em seu estilo 

direto, disse, apontando para os oficiais da polícia militar 

que acompanhavam Moraes: ‘Ordem absurda não se 

cumpre. Pergunte aí para seus coronéis.’ E ainda exigiu: - 

Em vez de vir aqui dar ordens absurdas, por que o senhor 

não vai lá no Tatuapé, negociar a vida dos funcionários 

reféns que estão sendo ameaçados lá? (p.11/12). 

Algumas observações: a primeira e mais evidente é a da insubordinação de um agente 

público à uma autoridade legitimamente constituída e a qual o agente devia obediência 

legal. Tal insubordinação se deve, provavelmente, à certeza de ser detentor de um saber e 

de um saber fazer ‘carcerários’ que não se encontram subordinados aos princípios de 

legitimação necessários para os poderes constituídos, aqui no caso representado pelo 
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presidente. A segunda, e intimamente ligada à primeira, é que o saber e o saber fazer se 

outorgam a autoridade para decidir sobre qual ordem é considerada absurda, e, portanto, 

que não deve ser obedecida. A terceira, como decorrência e ao mesmo tempo origem das 

duas anteriores, é a crença de que as atividades previstas para os internos e o tempo passado 

fora dos quartos são ‘regalias’, derivando daí que o estado ‘natural’ do período da 

internação seria a ‘tranca’. Uma quarta, menos implícita, diz respeito à possibilidade de os 

internos estarem trancafiados como reféns, tal qual os funcionários na rebelião simultânea 

no Complexo do Tatuapé, como ameaça latente aos outros rebelados ou como uma espécie 

de ‘moeda de troca’ no ‘carcerário’. 

Em junho de 2005 Alexandre de Moraes é substituído pela ex-secretária-adjunta da 

Secretaria da Administração Penitenciária, Berenice Gianella. È criado o GIR – Grupo de 

Intervenção Rápida, formado por agentes penitenciários. Esse grupo passou a ser um dos 

alvos principais de denúncias de maus-tratos e espancamentos a internos. Em 14 de 

setembro de 2005, pela Portaria Normativa Febem – 90, fica revogado o artigo 46 do 

Regimento Interno da Febem, novamente restringindo a entrada de representantes de órgãos 

do Estado e da sociedade civil responsáveis pela garantia de direitos. A Portaria repete a de 

número 20, do ano de 2000, outorgando ao diretor de Unidade o poder de decidir pela 

entrada ou não.  Respondendo á reação pública, a presidente volta atrás, mantendo 

restrições aos membros de Conselhos de Direitos e Tutelares e a proibição apenas às 

organizações da sociedade civil. Estas só poderiam entrar na Unidade se tivessem algum 

tipo de convênio para desenvolver atividades socioeducativas. As mães da Febem não mais 

podem entrar, tampouco as organizações de defesa dos direitos humanos. Mais uma vez, os 

portões fecham-se ao público.  

Seguindo por entre os documentos encontramos no Volume 8 um impresso com o título 

Normas de Conduta e Procedimentos da Unidade de Internação. Embora não esteja 

datado, faz parte do período compreendido pelo conjunto de volumes, ou seja, outubro de 

2004 a junho de 2005. Define como seu objetivo “Nortear e orientar procedimentos a serem 

seguidos pelos adolescentes e pelo quadro funcional desta unidade de Internação. Visa, 

sobretudo, o cumprimento da Medida Sócio-Educativa do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art.121 –ECA)”. 
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O Documento procura regular: o horário de visitas de familiares e/ou responsáveis; ligações 

telefônicas do adolescente (que não recebe visita há 15 dias); número de cartas recebidas e 

enviadas por cada adolescente; direitos e deveres dos mesmos; o que é considerado 

indisciplina; a rotina diária dos adolescentes. Essa última é marcada no tempo e no espaço, 

desde o horário para acordar até o de recolher-se ao dormitório. Começa determinando que 

“os adolescentes deverão revezar-se nas tarefas de copa para que nenhum destes seja 

prejudicado no cumprimento da atividade socioeducativa”. 

“A saída –externa – como recompensa pelo bom comportamento individual do adolescente 

não deverá prejudicá-lo em sua medida socioeducativa”.O que poderia ter de prejudicial à 

medida socioeducativa a saída da Unidade para uma atividade externa, e sendo essa uma 

recompensa pelo bom comportamento? Será que está nessa preocupação, aparentemente 

infundada, que o contato com o mundo exterior, isto é, com a sociedade para a qual o 

adolescente será ressocializado pela medida de internação, fere a crença na educação pela 

privação de liberdade a ele imposta? 

Segue, então, a rotina diária: 

6h às 7:30 h – Despertar, higiene pessoal, limpeza nos 

Módulos; 

- 7h – Formação no pátio para passagem de plantão; 

- Café da Manhã; 

- Organização do refeitório; 

- Atendimento da  enfermaria. 

7:30h às 11:45h Atividades Pedagógicas e culturais 

- Atendimento Técnico. 

12h às 13:30h – Almoço; 

- Higiene pessoal; 

- Organização do refeitório. 

13:45h às 17:30 – Atividades escolares 

- Revista pessoal para voltar ao pátio e quartos. 
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18h às 18:50h – Jantar; 

- Higiene pessoal; 

- Organização do refeitório. 

18:50h às 19:00 Formação no pátio para passagem de 

plantão. 

19h às 20:30h (nesse período não há nenhuma menção 

sobre o que deve ser cumprido. É um tempo sem marcar?) 

20:30 às 21h – Lanche e organização do refeitório. 

21h às 22H – Banho. 

22h – Recolher. 

 

Sobre atividades educativas o documento apresenta a organização do tempo e de quem 

participa: Escola de informática e Cidadania – Turma 1 para adolescentes que estão no 

Programa Aceleração I e II e Ensino Fundamental; Turma 2 para adolescente de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Ambas as turmas são compostas por 10 adolescentes cada, 

indicados pela Instituição. 

Aponta ainda a ocorrência semanal de um grupo de estudos com agentes de educação, do 

qual participam 10 adolescentes da 1ª e 2ª série do Ciclo I e 10 adolescentes da 3ª e 4ª 

séries do Ciclo I. Encontros semanais de 1 hora e meia. Chama a atenção a defasagem 

idade/série, pois a Unidade é para adolescente entre 14 e 16 anos e onze meses.  

Ambas as atividades estava previstas para ocorrer todos os dias, de forma a atender todos 

os adolescentes, mas cada turma tem uma aula semanal de uma hora e meia. O mesmo 

acontece com as aulas de Educação Física, que seguem o mesmo esquema de distribuição 

no tempo. 

Cita um cursinho pré-vestibular, das 19h às 22h, para os alunos do 2º e 3º anos do Ensino 

Médio. Não cita quantos participam, nem quem ministra as aulas. Possivelmente agentes 

educacionais, pois os professores da escolarização formal são de responsabilidade da 

Secretaria de Educação. Mas esse horário está em contradição com os horários 

estabelecidos na rotina diária. 
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São citados, ainda, os seguintes cursos que eram oferecidos: Culinária; pizzaiolo; Macramé; 

Cabeleireiro; Serigrafia; Eletricidade predial; Informática (Fundação Bradesco); 

Atendimento ao cliente (Instituição religiosa); Marcenaria; Percussão, violão e cavaquinho 

(Projeto Guri); Capoeira e Street Dance (Mensageiros); Artes Plásticas; Tapeçaria; Oficina 

de Bonecas; Oficina de Barco; Oficina de Mosaico; Artesanato; Jardinagem; Hidroponia; 

Oficina de carta; Oficina de xadrez para competição. 

Segue o documento regulamentando os horários e turmas para uso da piscina e da sala de 

musculação: cada turma terá direito a vinte minutos e vinte e cinco minutos 

respectivamente. Essas duas atividades de lazer e esportiva podem ser suspensas como 

medidas de punição a infrações de regras internas. 

O documento ainda aponta os dias em que serão realizadas as revistas na Unidade, com 

datas estabelecidas para o ano inteiro. 

Mas a narrativa diária da instituição segue falando da contenção. Dela fala definindo 

procedimentos; atribuindo responsabilidades; estabelecendo restrições e impedimentos; 

impondo regras e punições. Enfim, fala do que ela é ao falar do que ela precisa para ser o 

que é. Na Portaria Normativa nº 73/2004 (Vol.4), tratando da segurança necessária para a 

contenção: 

 “O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO 

BEM-ESTAR DO MENOR- FEBEM-SP, no uso de suas 

atribuições legais, e (...) CONSIDERANDO a necessidade 

de se atualizar os procedimentos de segurança adotados nas 

Unidades Operacionais da Febem/sp, RESOLVE: 

APROVAR as “NORMAS TÉCNICAS DE 

SEGURANÇA” a serem observadas em todas as áreas da 

FEBEM/SP, conforme determinado a seguir.” 

Ressurge a expressão Operacionais na adjetivação das Unidades. A Portaria não faz uso do 

adjetivo Educacionais O Art. 1º reafirma que “A FEBEM-SP tem por finalidade precípua 

de segurança proteger e assegurar ao adolescente e ao jovem, sob sua responsabilidade, os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral prevista 

no Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA.” A última frase parece sem sentido se a 
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finalidade da segurança é garantir os direitos fundamentais da pessoa humana. Como essa 

garantia poderia trazer prejuízo à proteção integral estabelecida pelo Estatuto? 

 Nos seus 55 artigos seguintes encontramos o detalhamento: dos postos de vigilância; do 

que é considerado como vigilância interna e externa; das revistas internas e externas e 

classificadas em rotineiras e especiais (Artigos. 16 ao 25); dos procedimentos e atribuições 

em situações rotineiras e de emergência. Sobre essa última encontramos no Título II - Da 

Ação Interventiva de Segurança, Capítulo I – Das situações emergenciais, que a “ação 

interventiva de segurança será desencadeada quando ocorrer situações emergenciais nas 

Unidades e/ou Complexos”. (Art. 26). 

 O Art. 27 esclarece que 

São consideradas situações emergenciais, os seguintes fatos 

institucionais (grifo meu): 

I- Tentativa de fuga em massa; 

II- Tumultos; 

III- Motins com depredação e incêndio; 

IV- Motins com seqüestro e reféns; 

V- Enquadramento com conseqüência de tumultos 

e/ou motins. 

 

Para enfrentar essas situações, ou fatos institucionais, toda uma organização está montada. 

O Art. 30 estabelece que as Unidades próximas devem enviar no mínimo um funcionário 

para o local da emergência. Os cargos, nessas situações, são renomeados como se a 

Unidade e/ou Complexo fossem um campo de batalha: Comando Geral; Comando de 

Operações e Equipe de Apoio (Art. 32). Os dois primeiros são respectivamente, em tempos 

de paz, a Diretoria Executiva da Febem e a Diretoria de Unidade. A Equipe de Apoio tem 

em sua formação uma Equipe de Negociação, composta de 2 a 3 pessoas, que atuará em 

caso de rebelião com reféns (Art.41). Os “integrantes da Equipe deverão conhecer a 

estrutura da FEBEM-SP, ter noções de gerenciamento de crises, ter bom senso e 

credibilidade”. 
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As atribuições de comando e de cada equipe, bem como os procedimentos estão 

distribuídos entre os Artigos 43 e 56. Neles encontramos que o Comando de Operações 

deve identificar: “os líderes das rebeliões; a quantidade e os tipos de armas portadas pelos 

adolescentes; as dependências da unidade ou Complexo que estão em poder dos rebelados”. 

As Situações Emergenciais referidas estão distribuídas por 30 artigos entre os 56 da 

Portaria Normativa. Pode-se considerar que por serem emergenciais, quando a rotina diária 

se encontraria suspensa, necessitam de uma regulamentação precisa e detalhada de forma a 

ser clara a todos e buscar regulamentar cada procedimento e cada situação. Mas pode-se 

considerar também que a necessidade de tal regulamentação expresse um contexto em que 

a rotina diária seja feita de situações emergenciais de fato ou em potência. 

A Corregedoria Geral, instância na hierarquia da Fundação responsável pelo 

acompanhamento das ocorrências nas Unidades, bem como sobre abertura de processos 

contra funcionários por denúncias de violação de direitos, emite Parecer referente a um 

Comunicado de Ocorrência (Vol. 26). Datado de 31/10/2004.  Aqui há uma discrepância de 

datas injustificável para um órgão com a incumbência que tem uma Corregedoria, além de 

que as datas dos ocorridos têm uma importância crucial em qualquer questão judiciária e no 

caso de adolescentes infratores o erro por um dia na datação pode significar meses de 

confinamento. Na assinatura, consta a data de 19 de abril de 2004 e no recebimento pela 

Unidade o dia 28 de abril de 2005. É bastante provável que a data da ocorrência tenha sido 

a que aparece no título do comunicado da Corregedoria e a que aparece acima da assinatura 

do corregedor esteja equivocada. O que significa que foram necessários seis meses para o 

pronunciamento de tal órgão de fiscalização. 

O comunicado da Corregedoria trata de uma ocorrência em que um adolescente apresentara 

crise nervosa vindo a se auto-lesionar e que a providência tomada foi colocá-lo no quarto 

de reflexão.  “Diante do exposto, esta Corregedoria não vislumbra indicios de falta 

funcional, razão pela qual encaminha à UI, para ciência e ARQUIVAMENTO. Urge 

ressaltar a esta direção que o presente parecer teve por convencimento os documentos 

anexados”. 

Em outra manifestação da Corregedoria, referente à ocorrência de 09/11/2004, encontramos 

o mesmo adolescente, ainda no quarto de reflexão, agora como vítima de uma tentativa de 
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relação sexual por parte de outro adolescente que dividia com ele o quarto de isolamento, 

valendo-se do uso da força física por ter maior compleição. A vítima teria gritado e chutado 

a porta, o que alertou os funcionários que o socorreram. Não fica claro se houve a 

consumação. Mas a Corregedoria termina seu parecer da mesma forma como citado acima. 

As datas das ocorrências citadas mostram que o jovem estava há pelo menos 10 dias no 

quarto de reflexão e não fica claro se de lá havia sido retirado após a última. 

 
2.1. O saber técnico e os relatórios. 

No Volume 25 encontramos dois documentos que tratam da elaboração dos relatórios 

Técnicos sob responsabilidade da equipe técnica, formada por um psicólogo e um assistente 

social. 

Numa publicação de 20 páginas, a Divisão Técnica Interior e Litoral da Febem procura 

orientar os profissionais responsáveis pela elaboração dos relatórios técnicos sobre os 

adolescentes, definindo formas, conteúdos e linguagem para os três tipos ou natureza dos 

mesmos, que são: Relatório Técnico, Relatório de Acompanhamento e Relatório 

Conclusivo. 

Na página 3, sob o título Relatório Técnico, o texto elaborado por uma Assistente Técnica 

da Fundação inicia alertando que 

O relatório técnico é um instrumento importantíssimo, já 

que contribui para decisões fundamentais na vida do 

adolescente, subsidiando a decisão judicial. Reflete o 

atendimento prestado a esse jovem pela instituição mas, 

apesar da grande importância desse instrumento, ele não 

deve tornar-se o foco principal do trabalho técnico, 

priorizando uma ação burocrática em prejuízo do 

atendimento propriamente dito.  

No item Conteúdo, na página 4, duas observações sobre o mesmo se destacam: a primeira 

afirma que “Quem representa é o promotor e quem julga é o juiz. Assim, ‘ julgamento’ a 

partir de juízo de valor, preconceito e moralismo não pode interferir na elaboração do 

relatório”. A segunda alerta que 
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Sempre que possível, ofícios que informem ocorrências 

disciplinares deverão ser encaminhados com parecer 

técnico, buscando-se situar o fato dentro de um contexto 

maior, amenizando-se eventuais de ‘criminalização’ perante 

as autoridades. Lembramos que eventuais ‘desajustes’ às 

normas internas não significam, necessariamente, que o 

jovem volte a infracionar, quando em liberdade. 

Percebe-se a preocupação com uma racionalidade neutra, que deve estar apoiada em 

documentação e observação que permitam a produção de um saber científico sobre o 

individuo. Portanto, a documentação e a observação seriam igualmente neutras e 

científicas. Num laudo psicossocial, enviado à Vara da Infância e da Juventude da Comarca 

de Osasco em 29 de março de 2004, sobre um adolescente que havia cometido homicídio, 

segundo o que se infere da fala citada do mesmo para justificar o ato infracional, aparece 

duas vezes de forma lacônica e num tom imperativo, em meio a parágrafos que discorrem 

sobre condições sociais e familiar, a afirmação “É tatuado”. Sobre essa ‘marca’ no corpo do 

adolescente as técnicas não emitem juízo de valor apoiado em preconceitos, como orienta o 

manual para elaboração de relatórios, mas a afirmação imperativa tem um sentido implícito 

de orientar para uma ‘marca criminógena’ impressa no corpo de forma indelével. O fato de 

o adolescente ter presenciado o assassinato do pai, quando tinha quatorze anos, não 

mereceu o mesmo destaque do que a sua tatuagem na elaboração do laudo que sugeria sua 

internação. 

O texto segue com o detalhamento sobre cada parte que deve compor o Relatório: 

identificação do adolescente com número do processo e a Vara correspondente; introdução 

com a origem dos dados presentes no relatório, trajetória do adolescente até sua entrada na 

unidade, a adaptação do adolescente às normas de convivência da unidade e seu 

relacionamento com os outros adolescentes e funcionários, como se deu a recepção do 

mesmo na unidade; aspectos pedagógicos de acordo com as metas previstas no PPA (Plano 

Personalizado de Atendimento), constando série da matrícula, cursos e oficinas de que 

participa e respectivos objetivos e avaliações, dificuldades enfrentadas pelo adolescente na 

área pedagógica; aspectos sociais em que devem estar descritos a situação familiar, 

econômica, condições de moradia, vinculo familiar, reação da família à internação, 
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possíveis dinâmicas familiares que possam ter contribuído para o ato infracional ou possam 

interferir numa futura sugestão de progressão da medida de internação, como a família 

participa do processo socioeducativo e encaminhamentos feitos junto à família; aspectos 

psicológicos que devem apontar traços comportamentais e de personalidades como: 

desenvolvimento intelectual e emocional, existência ou não de indicadores de descontrole 

da agressividade, adaptabilidade, reações frente à dificuldades ou situações adversas, se há 

alterações constantes do estado de humor, afetividade, criticidade frente à sua situação e 

envolvimento com drogas; conclusão que pode apontar para duas situações: a) Relatório de 

Acompanhamento, que ratifica “a importância do adolescente continuar dando 

prosseguimento ás metas do PPA”; b) Relatório Conclusivo, que parte do “pressuposto de 

que a maioria das metas estabelecidas para o adolescente foram atingidas de maneira 

satisfatória. Nesse caso cabe aos técnicos sugerirem qual a progressão da medida mais 

adequada para o adolescente”. 

Anexado a essa publicação interna encontra-se um texto de 13 páginas, sem data, com o 

título A questão dos relatórios Contribuição da Procuradoria do Estado. Nesse documento 

o (s) autor(es) apontam que “o relatório elaborado pela equipe técnica da Febem é, hoje, na 

peculiar leitura do DEIJ desta capital sobre a medida socioeducativa de internação por até 

três anos, o instrumento por excelência do qual depende a desinternação do adolescente.” 

A crítica aos procedimentos dos juizes das Varas da Infância e Juventude é clara e apoiada 

em fatos, lógica e aparato legal. 

Se para aplicarem a internação prescindem os juizes 

totalmente de um relatório recomendando a medida, 

convencionou-se entre eles, de forma quase dogmática, ser 

indispensável o advento de um relatório técnico, subscrito 

por psicólogo e assistente social, que contenha sugestão 

expressa de desinternação, para que cesse o regime. 

O texto segue saindo da lógica argumentativa para o argumento legal, agora na primeira 

pessoa do singular, o que evidencia a existência de um único autor embora seja apresentado 

como uma contribuição da Procuradoria.  
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Quero, portanto, chamar a atenção para este ponto. O ECA 

em momento algum estabelece a regra de que a 

desinternação do jovem dependa necessariamente da vinda 

de um relatório da unidade executora da medida e, ainda 

mais, que este relatório tenha de conter uma sugestão 

expressa de abrandamento ou extinção da medida para que 

o juiz possa adotar algum destes caminhos. A entidade de 

internação, é lei, tem apenas o dever de dar ciência ao juiz 

dos resultados das reavaliações promovidas 

periodicamente em cada caso (art.94, XIV). Quem tem o 

dever legal de decidir, fundamentadamente, se a medida 

deve ser mantida ou não pelo menos a cada seis meses é o 

magistrado (art. 121, parágrafo 2° do ECA). Repito, em 

nenhum momento se diz que esta decisão fundamentada do 

juiz depende da vinda de relatório e que enquanto não 

houver sugestão técnica expressa de liberação a medida fica 

mantida automaticamente. Ninguém, nem a lei, nem a 

doutrina, nem a jurisprudência assim determina, mas é 

assim que se passa na ‘tradição’ do DEIJ. 

 

As conseqüências desta ‘tradição’ manifestam-se de forma negativa sobre os procedimentos 

processuais preconizados na  Lei 8090 para garantir os direitos de ampla defesa dos 

adolescentes em conflito com a lei. Como o texto aponta, “a defesa no processo de 

execução assume um papel secundário. O defensor não dispõe de nenhum instrumento 

eficaz para obter a liberação de seu cliente enquanto não vier aos autos um relatório técnico 

com proposta de desinternação”. 

O saber sobre o adolescente produzido pela equipe técnica durante o período de internação, 

nas condições em que esta se dá, substitui a ‘fundamentação’ exigida por lei (art. 121, § 2° 

do ECA) para o juiz decidir sobre a continuidade ou não da medida de internação ou ainda 

pela sua progressão para meio aberto. Nessa prática jurídica apoiada na ‘tradição’que o 

autor destaca, o poder para a aplicação da lei segundo um julgamento é apropriado pela 

instituição responsável pela execução das medidas determinadas em juízo.  “Nessa tradição, 
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as equipes técnicas da entidade de internação acabam, de fato, dotadas de um grande poder, 

já que delas depende o primeiro passo indispensável para a desinternação do jovem”. Mas 

esse poder, que é usurpado do sistema operador de direitos, e por isso mesmo ilegítimo, 

apresenta-se ainda mais nefasto posto que limitado a manter o adolescente internado. Para o 

juiz decidir pela desinternação ele não prescinde do relatório técnico que a recomende, mas 

não significa que ele irá decidir em conformidade com a conclusão que lhe é apresentada 

pela equipe técnica. Sua decisão pode ser a da manutenção da internação. Porém, sem a 

recomendação para a desinternação expressa no relatório, “de fato na prática não sai o 

jovem antes dos três anos”. O carcerário, ao produzir um saber específico não sobre a 

conduta da pessoa na prática do ato infracional, mas sobre a própria pessoa, se apropria da 

lei e do poder para julgar.   

No mais, o texto A questão dos relatórios Contribuição da Procuradoria do Estado segue 

com orientações para a elaboração dos relatórios técnicos e estas estão em concordância 

com o manual Relatório Técnico produzido pela Fundação e aqui citado. Ainda sobre o 

texto da Procuradoria vale citar uma das suas 17 orientações para a elaboração do relatório 

pela equipe técnica, pelo que ela nos revela sobre os procedimentos processuais que se 

pretendem científicos e neutros, na medida em que se fundamentariam em observações 

objetivas. Diz o texto do defensor (como se apresenta em determinado momento do texto) 

que o relatório 

deve ser longo. Dificilmente o juiz acreditará que um 

relatório conciso, de duas laudas, é capaz de refletir uma 

boa avaliação do caso pela Febem. Ainda que seja uma 

questão de estilo, a concisão não funciona, não adianta 

insistir. O relatório deve dar a impressão de abundância de 

informações e conter pelo menos cinco laudas. Se for o 

caso, deve-se mesmo adotar formatação e fonte que 

aumentem o número de páginas. 

O que aqui é sugerido é a adoção de uma forma que seja capaz de provocar uma ilusão de 

conteúdo consistente o suficiente para fundamentar a decisão do juiz sobre o destino de um 

adolescente. 
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É importante não perdermos de vista que quem fala é alguém que fala de dentro do 

aparelho de Justiça, é um operador de direito. Na sua orientação de número 10, o autor 

sugere que a equipe técnica deve usar um argumento, nem sempre utilizado, mas de grande 

eficácia para o convencimento, 

que a internação já esgotou, no caso concreto, todo seu 

potencial de promoção do adolescente, (...) atingido o limite 

da medida, a permanência prolongada do jovem passa a ser 

contraproducente, podendo pôr a perder os avanços obtidos 

até então. É útil lembrar ao juiz que a internação não é 

somente um regime maravilhoso capaz de transformar o ser 

humano, mas também que, se mantida de forma indevida, 

tem ampla possibilidade de prejudicar o desenvolvimento 

do adolescente. 

O adjetivo ‘maravilhoso’, dado por um operador de direitos que atua na defensoria ao 

regime de internação, pela capacidade deste em provocar transformações no ser humano, 

por si só não explica a opção dos juizes pela privação de liberdade ao adolescente infrator66, 

mas é esclarecedor sobre o pensamento hegemônico que orienta o atendimento institucional 

aos adolescentes a quem se atribui ato infracional. Revela também que a internação, para 

ser eficaz nessa transformação ‘maravilhosa’, tem que ser exercida num tempo preciso, 

medido, além do qual pode provocar danos àquela pessoa em condição peculiar de 

desenvolvimento, como são consideradas todas as crianças (os adolescentes são 

considerados crianças pela Convenção da ONU) segundo a doutrina de proteção integral.  

A discussão histórica sobre a eficácia das prisões, desde o surgimento destas, sobre a sua 

capacidade de ressocialização ou de educação para o crime está aqui presente, ainda que 

formulada em outros termos e contextos. O autor do texto, ainda na recomendação de 

número 10, nos esclarece sobre uma contradição fundamental que envolve o processo 

judicial que culmina com a internação ou a desinternação: 
                                            
66 Pesquisa do IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), publicada em reportagem do 
jornal Folha de S. Paulo, em 23 de fevereiro de 2007, com base em dados de 2005, revela que cinco em cada 
seis cidades brasileiras não oferecem programas para atender adolescentes infratores em meio aberto, nas 
medidas que o ECA define. A reportagem destaca que a falta de semiliberdade limita a aplicação da lei, o que 
é confirmado na opinião do juiz da Infância e Juventude de Ribeirão Preto, Paulo Cezar Gentili. “Às vezes 
mandamos para a Febem por falta de semiliberdade. Temos dezenas de garotos internados com bom 
comportamento, que podem ir para a semiliberdade”. (Coissi, 2007) 
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Durante o processo de conhecimento, para impedir que o 

jovem receba a medida de internação, um dos argumentos 

utilizados é que esta medida é inoperante, ineficaz, 

marginalizadora, estigmatizadora, com mais possibilidade 

de prejudicar do que auxiliar na sócio-educação. Depois, 

uma vez aplicada a medida de internação, para justificar a 

necessidade de faze-la cessar, a defesa insiste que ela foi 

muito eficaz, que produziu efeitos positivos, que 

transformou o adolescente. Aliás, esse é o discurso das 

equipes técnicas avaliadoras dos jovens: a medida deve 

cessar porque foi eficaz e atingiu seu objetivo pedagógico. 

Esta fala acaba sem dúvida reforçando nos juizes que vão 

aplicar a medida, a convicção de que a internação funciona, 

sim, porque isso é afirmado diariamente na defesa e pelos 

técnicos no processo de execução. Como sair desse 

paradoxo? Não podemos cair na armadilha de superestimar 

os efeitos benéficos da contenção nem deixar de ressaltar 

seus inevitáveis danos ao desenvolvimento da pessoa. 

Se os danos ao desenvolvimento da pessoa são inevitáveis, particularmente quando essa 

pessoa é uma criança, o que é entendido como ‘efeitos benéficos’ e em quem eles se 

manifestam? Seriam ‘benéficos’ para a realização do controle social sobre determinados 

segmentos populacionais identificados como potencialmente aptos para a prática de atos 

infracionais? 

Um documento sem data e assinado pela Encarregada da Área Técnica (Vol. 26) intitulado 

Manifestação Técnica - o único com tal nomenclatura entre todos os que compõem os 

volumes consultados – é um exemplo a ser confrontado com as recomendações do 

promotor citado acima e do ‘arbitrário’ técnico para as decisões do juiz. Começa 

identificando o adolescente G., sobre o qual se refere. É reincidente, mas foi enviado para a 

Unidade em 04/08/04, destinada a primários graves, após uma avaliação na Unidade em 

que estava por determinação judicial. A avaliação considerou, para a transferência, a sua 

compleição física e fragilidade psicológica, bem como sua idade. Mas o que mais chama a 

atenção na Manifestação Técnica são as razões apontadas no Relatório Técnico Conclusivo, 
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enviado ao Deij em 18/05/2005, sugerindo sua desinternação e continuidade de medida em 

meio aberto. (ver manual para elaboração de relatório e a contribuição da procuradoria 

sobre o mesmo). Afirma a Encarregada Técnica que o jovem 

foi sistematicamente orientado pela equipe técnica, que, 

compreendendo as condições a que o mesmo vinha sendo 

submetido ao ponto de exercer liderança sobre os demais 

internos, elaborou Relatório Técnico Conclusivo, visando 

sua desinternação e continuidade de cumprimento de 

medida em meio aberto, afastado do convívio favorável ao 

desenvolvimento de atitudes como a tal liderança. 

Ora, qual a razão para um tratamento tão diferenciado em relação a outras lideranças 

negativas que são transferidas de Unidades e/ou colocadas em quartos de reflexão? Poucos 

dias depois, em 09 de junho, através de um Relatório Técnico Informativo, sobre um 

outro adolescente, a assistente social que respondia pela Encarregada Técnica pede a 

“imediata remoção do mesmo para outra unidade, visto que o desrespeito deve ser 

combatido, e, se continuarmos com esse jovem, estamos incentivando a agressão verbal 

conseqüentemente, prejudicando todos os adolescentes principalmente o próprio”. 

Talvez o relatório conclusivo tenha sido um prêmio, uma troca nas relações de poder 

interno, pois “Embora as atitudes de G. alimentem o ‘ comando’ da unidade pelos internos, 

revelou ação decisiva de defesa da vida de funcionários em motins ocorridos na unidade 

recentemente. Na última avaliação psiquiátrica, recebeu parecer favorável a progressão de 

medida para liberdade assistida”. Este documento evidencia a fragilidade de um pretenso 

saber científico e neutro e a arbitrariedade dos Relatórios Técnicos que embasam as 

decisões de juizes sobre a aplicação de medidas.  

O que é afirmado na última frase do parágrafo acima fica comprovado, em toda a sua 

plenitude, num caso que não faz parte dos documentos sobre a Unidade que compõem este 

capítulo, mas que tem a sua citação como testemunho escrito para a problematização dos 

tais relatórios técnicos que decidem sobre a vida dos internos. 

Em reportagens publicadas no diário paulista Jornal da Tarde, em julho e agosto de 2006, 

vemos a ação do Ministério Público Estadual pedindo novos laudos psiquiátricos ao 
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Instituto Médico Legal sobre o jovem Champinha67, numa tentativa de fundamentar um 

impedimento legal para a sua saída para as ruas após o período máximo de internação na 

Febem. O discurso lambrosiano ressurge publicamente com a intenção de sustentar o 

isolamento indefinido do jovem. Contrariando os laudos produzidos pelos profissionais da 

Febem que apontam um retardo mental moderado no adolescente e que ele é influenciável, 

um psiquiatra forense com 32 anos de trabalho, afirma que os laudos foram feitos por 

pessoas despreparadas, já que as evidências, segundo ele, ‘inclusive físicas’, “mostram que 

Champinha é sim retardo mental, extremamente cruel”. As características físicas do 

adolescente apontadas pelo psiquiatra: implantação baixa de cabelo e tamanho pequeno de 

sua cabeça.  Ao lado de outros exames mais complexos, segundo ele, essas características 

lhe permitem garantir “sem medo de errar” que se trata de um criminoso nato. O promotor 

da Promotoria da Infância e Juventude, responsável pela ação, sustenta que quem comete o 

crime de estupro e assassinato “já perdeu os valores mínimos que guiam o ser humano. 

Quem perdeu esses vínculos é uma pessoa que tem potencial para praticar novos crimes”. 

(Capitelli, 2006 a).  

Se entendemos a educação como um processo socializador - que inclui a inculcação de 

valores para uma convivência societária que pretende ser pacífica - sobre as novas 

gerações, para a qual concorrem diversas instituições e agências sociais,  perguntamos: 

como esse adolescente poderia ter tido acesso a esses valores se sua vida até então esteve 

apartada dessas diversas instituições e agências que tem como função preparar para a vida 

social ? A sua responsabilização pelo ato infracional cometido não pode estar dissociada da 

constatação de que o adolescente não teve efetivado o seu direito a ser educado, segundo o 

que a sociedade tem definido para a educação de suas novas gerações. 

A tragédia Champinha é descolada de todas as condicionantes sociais, como se tais valores 

fossem eles também natos e não aprendidos nas experiências educativas necessariamente 

sociais e nas condições concretas de existência. Champinha é como um tipo ideal 

                                            
67 Então com 16 anos, em 2003, o adolescente e mais dois cúmplices, supostamente por ele liderados, 
assassinaram um casal de jovens que acampavam numa região de Embu-Guaçu, cidade paulista. A jovem 
assassinada também tinha 16 anos, e foi seguidamente estuprada antes de ser morta com 15 facadas desferidas 
pelo adolescente, segundo depoimentos dos cúmplices e do próprio. O crime causou certa comoção na 
população e foi assunto principal na mídia durante vários dias, com a discussão sobre a redução ou não da 
idade penal e a defesa da pena de morte para esses casos. 
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weberiano que parece condensar em si toda a tragédia social e individual que vitimiza 

crianças e jovens empobrecidos na sociedade brasileira.  

Na mesma página, o diário trata do julgamento da jovem de classe média que teria 

arquitetado o assassinado de seus pais e, junto com o namorado e um amigo, executado o 

plano com requintes de crueldade, supostamente para receber uma herança. Não aparece 

nos textos das reportagens sobre o assunto nada parecido com os argumentos forenses 

usados para classificar o adolescente Champinha, nem uma possível ação para endurecer a 

pena para esses casos de crime. Apenas mais um espetáculo para a platéia, no intervalo de 

tempo entre uma telenovela e outra. (Diniz, 2006; Suzane, 2006).  

No dia 5 de agosto de 2006, na primeira página do mesmo diário paulista, encontramos o 

seguinte título para uma reportagem: Nem o povo dos direitos humanos apóia Champinha. 

Podemos fazer algumas inferências a partir desse discurso que apontam para situações de 

exclusão que pretendem ser legais. A primeira é a de que existe um povo dos direitos 

humanos - que tem existência social, cultural e política específica - apartado do povo em 

geral. A segunda tentativa de exclusão do aparato legal em nome de uma outra legalidade é 

a de que o adolescente está, ou é, apartado da sociedade humana para a qual se voltam os 

valores e as práticas que dão sentido concreto aos direitos humanos. Mas na reportagem o 

que vemos é a defesa, por parte do coordenador do Movimento Nacional de Direitos 

Humanos, da necessidade do aumento do período de internação do adolescente, “em nome 

da integridade dele e da sociedade”.(Capitelli, 2006 b).  

Os textos jornalísticos são falas do discurso que quer ser referência não só para punir e 

penalizar o adolescente Champinha, conforme os reclamos da opinião pública que o 

discurso quer dirigir, mas também, e principalmente, referência para o atendimento aos 

adolescentes infratores. Reinvindica-se uma mudança de paradigma, ou melhor, a 

reafirmação dos princípios legal-jurídicos da doutrina da situação irregular que, como 

orientadora do pensar e do agir institucional, naturaliza nas características físicas e sociais 

de indivíduos, pertencentes a determinados segmentos da população e regiões geográficas, 

uma suposta propensão nata ao crime ou ao cometimento de ato infracional. 

No mesmo diário, no dia 8 de outubro, a reportagem Champinha: em cada laudo, um perfil, 

revela toda a incapacidade científica do discurso técnico dos laudos que subsidiam, e que 
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em muitos casos são as únicas fontes, as decisões dos operadores de direito na atribuição 

das medidas socioeducativas. Os diagnósticos são tão diversos que deveriam servir como 

exemplo para que esse mecanismo fosse banido dos processos jurídicos. Vemos que ele é 

‘incapaz de viver em sociedade e que age sem dilema ou culpa’; que ‘não é uma pessoa 

intrinsecamente má ou incapaz de seguir valores sociais’; que ele tem ‘insuficiência mental 

leve, que parcialmente o impediu de compreender a criminalidade do ato, e parcialmente o 

impediu de refrear seu ato’.  

Mas sigamos no absurdo que nos revela interstícios do poder carcerário para submeter à sua 

ordem aqueles que são apanhados e classificados pelas instituições de controle. “O 

psiquiatra forense Miguel Chalub, da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que os 

laudos sempre caminham numa linha subjetiva e dependem dos entrevistadores (...) as 

avaliações são permeadas por ideologias”.(CAPITELLI, 2006c). 

A subjetividade e a ideologia de agentes públicos são colocadas em ação como saber 

científico, pois tanto uma como a outra não podem se revelar como são e o que são. E 

decidem sobre as vidas de crianças e adolescentes sem mais se referir à conduta, mas à 

própria pessoa. É o carcerário formando o ‘delinqüente’, que Foucault (1977) analisa no 

seu estudo sobre prisões.  

Em sua Dissertação de Mestrado, o promotor público da área da infância Flávio Frasseto 

faz um estudo sobre as avaliações psicológicas dos adolescentes privados de liberdade 

feitas pelos profissionais da instituição Febem. Como vimos, são essas avaliações que irão 

subsidiar as decisões da Justiça na aplicação das medidas socioeducativas, interrompendo 

ou mantendo a internação da criança. O autor se debruça sobre uma amostragem de laudos 

com sugestão de internação, encontrando neles a definição de “características psicológicas 

– preditoras de reincidência – que devem ser tratadas com internação”. Na sua crítica à 

medida de internação e a um saber que lhe dá sustentação científica, Frasseto aponta: 

Por meio de sofisticados recursos de classificação, 

comparação, diferenciação, hierarquização, 

homogeneização e exclusão que modelam um real 

traduzido como “o” real, a Psicologia patologiza a 

diferença, converte a pluralidade em desvio. 

Esquadrinhados através de técnicas de exames, os 
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indivíduos ou os grupos “desviantes” são submetidos a 

estratégias de ajustamento pessoal aptas a atender desígnios 

de uma ortopedia social. (FRASSETO, 2005: 40). 

Ora, se esse é o saber colocado nos laudos individuais para subsidiar as decisões judiciais, o 

que cabe à educação? O que é possível esperar de processos educativos pautados nos 

direitos de cidadania no regime de internação se o ato infracional é considerado como 

constitutivo da personalidade desse ser em peculiar situação de desenvolvimento? A 

internação em si mesma, privando-o da liberdade e submetendo-o a um poder disciplinador, 

é que deve operar a mudança na ‘personalidade infratora’. 

O que significa tal saber na atribuição do ‘julgar’ e o deslocamento para outras instâncias 

de poder dessa atribuição que ele imprime no processo penal, ao longo da história da 

constituição do sistema de prisões como punição a condutas criminosas ou infracionais, 

Foucault assim explica: 

(...) O juiz de nossos dias – magistrado ou jurado – faz 

outra coisa, bem diferente de ‘julgar’. 

E ele não julga mais sozinho. Ao longo do processo penal, 

e da execução da pena, prolifera toda uma série de 

instâncias anexas. Pequenas justiças e juizes paralelos se 

multiplicaram em torno do julgamento principal: peritos 

psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da aplicação das 

penas, educadores, funcionários da administração 

penitenciária fracionam o poder legal de punir; dir-se-á que 

nenhum deles partilha realmente do direito de julgar; que 

uns, depois das sentenças, só têm o direito de fazer executar 

uma pena fixada pelo tribunal, e principalmente que outros 

– os peritos – não intervêm antes da sentença para fazer um 

julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juizes. Mas 

desde que as penas e as medidas de segurança definidas 

pelo tribunal não são determinadas de uma maneira 

absoluta, a partir do momento em que elas podem ser 

modificadas no caminho, a partir do momento em que se 

deixa a pessoas que não são os juizes da infração o cuidado 
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de decidir se o condenado ‘merece’ ser posto em 

semiliberdade ou em liberdade condicional, se eles podem 

pôr um termo à sua tutela penal, são sem dúvida 

mecanismos de punição legal que lhes são colocados entre 

as mãos e deixados à sua apreciação; juizes anexos, mas 

juizes de todo modo. (Foucault, 1977:24). 

Ora, para o adolescente internado esse processo histórico de deslocamento e ampliação do 

direito de julgar tem conseqüências imediatas na relação que mantém com os funcionários 

da administração encarregados pela execução da medida socioeducativa de privação de 

liberdade. A legislação que trata da internação estabelece três anos como o prazo máximo 

para que ela se realize sobre o adolescente. Esse tempo não corresponde à conduta 

infracional do indivíduo quando este se encontrava livre na vida em sociedade, mas ao 

saber que a instituição produz sobre a pessoa internada tendo que viver sob regras, normas 

e saberes que se impõem sobre seu corpo e sua alma. 

“Mais complicado ainda é que o psicólogo tem o dever de 

dizer - porque assim dizem os laudos – ao jovem que ele é 

um criminoso em potencial (ainda que nos estado em que se 

encontre) e por isso deve ficar cativo. Os efeitos de tal 

afirmativa a uma pessoa em desenvolvimento parecem 

evidentes” (FRASSETO, 2005: 67).  

Como se defender de um discurso que se apresenta como científico e que assim é entendido 

no processo penal? Não há direito à defesa. Como destaca Frasseto “não há como se 

defender de um laudo psicológico” (idem, p.69). Como científico, o discurso se apresenta 

no processo penal como o que descobre o oculto na pessoa que cometeu o ato infracional 

ou o crime, o que lhe dá a ciência de saber se haverá reincidência ou se o período passado 

na internação modificou o ser que comete crimes num ser sujeito às regras e normas sociais 

exigidas para as subjetividades possíveis existirem na sociedade. Sobre os ombros de uma 

pessoa em singular situação de desenvolvimento a ‘imensidão de forças’ que Abbott nos 

fala em citação adiante, no item 4. A resistência68 então se impõe, porém não se dá só como 

                                            
68 Ver Estudos sobre Resistência, de Flávia Schilling, Dissertação de Mestrado defendida na Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual de Campinas, em 1991. A citação de um breve trecho que é síntese do 
próprio termo e do que ela, resistência, é na situação de internação: “Mentira e verdade: valor positivo e 
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ação para preservação física do corpo, mas também para não se perder a alma que o 

carcerário insiste em fragmentar. A resistência, nesse contexto, se dá como violência ou 

ameaça de seu uso, mas sem descartar estratégias mais sutis, dissimuladoras do real, da 

fala. Ela, a resistência, igualmente deve ser aprendida, inculcada suas estratégias possíveis e 

quando colocá-las em ação.   

 

3. Fugas, rebeliões, furtos, tumultos... 
 

O Relatório de Plantão noturno, 06/03/2005 (Vol. 12) relata a fuga de um interno e a 

tentativa por parte de dois outros que foram impedidos. O caminho da fuga e da tentativa 

foi o telhado. Registra que ambas se deram após um tumulto envolvendo vários 

adolescentes, por volta das 19:20h. No Relatório de Plantão diurno do mesmo dia, a 

coordenação de equipe relata que os adolescentes estavam usando trajes “indevidos, 

fugindo do regime interno” e negavam-se a usar o que a Fundação distribui para uso 

obrigatório. 

Em Comunicação Interna, de 07 de março (Vol. 12), a Direção informa à Corregedoria 

Geral que os coordenadores de turno que saíram com dois adolescentes que haviam tentado 

fuga, para realizar os encaminhamentos exigidos na Delegacia de Polícia, no Pronto 

Socorro e no Instituto Médico Legal, retornaram muito tempo depois sem que tivessem 

cumprido aquilo para o qual saíram com os adolescentes. Alegaram que o segurança que 

dirigia a viatura recusou-se a cumprir o trajeto, pois não havia recebido ordens para isso. O 

destino da saída e o que fizeram, tendo dois adolescentes sob custódia do Estado naquele 

momento sob suas únicas responsabilidades, não aparece em nenhum documento que trata 

do caso.  Vale destacar que os dois adolescentes aparecem em várias ocorrências de 

tentativa de fugas, apontados como lideres de rebeliões e um deles foi apontado como o 

líder responsável pelo espancamento com pedaços de madeira de um coordenador no pátio. 

                                                                                                                                     

negativo entrelaçados. A reação da existência para sobreviver e a afirmação da existência para sobreviver. 
Como comportar essa ambigüidade? Uma primeira certeza: isto que esstamos chamando de ‘resistência’. 
Carrega um valor, provoca e é reação, chama a atenção, perturba, exige uma reflexão, uma atenção. Diz 
coisas. Não pode ser reduzida à teimosia ou obstinação. Questiona os lugares onde acontece: o meu ligar e o 
seu lugar. Coloca em questão” (p. 22/23). 
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Os ferimentos apresentados por um adolescente recapturado foram justificados como sendo 

decorrentes de uma telha que caiu sobre ele. Assim consta nos documentos e no Boletim de 

Ocorrência Policial. Essa é uma recorrência: ferimentos em adolescentes que tentam fuga 

ou são recapturados são registrados como decorrentes de algum acidente no ato da tentativa 

de fuga. O que sempre é confirmado pelos próprios feridos. 

Em Relatório Circunstanciado de 01/12/04 (Vol.12), uma agente educacional relata que no 

dia 22/11/04 ouviu um barulho estranho que vinha de um dos quartos. Dirigindo-se a ele 

verificou que um buraco estava sendo feito na parede. Os agentes de segurança procederam 

a uma revista geral e encontraram objetos que poderiam estar sendo usados para este fim.  

Não foram identificados os responsáveis pelo tal buraco, uma vez que os adolescentes 

estavam transitando por todos os lugares e os quartos encontravam-se abertos. 

Comunicação de Ocorrência, datada de 22/01/05 (Vol. 12), relata a fuga de um adolescente 

e a recaptura de outros dois ainda pelo Grupo de Apoio e Agentes de Segurança. Consta 

que subiram o muro ‘atrás da Pedagogia’. Sobre o fato, consta no Boletim de Ocorrência 

Policial um auto de Exibição e Apreensão no qual são registrados os objetos apreendidos na 

fuga: um lençol (que teria sido usado como ‘tereza’ para escalar o muro) e um espeto de 

ferro, usado como ‘naifa’. 

O Relatório do Plantão noturno, de 05/05/2005 (Vol.19) registra que “mesmo não tendo 

funcionário o plantão foi muito proveitoso e os adolescentes não causaram problema 

nenhum”.O que significa ‘proveitoso’ não pode ser percebido e entendido, pois não há 

menção de nenhuma atividade desenvolvida no período que pudesse ter seus resultados 

assim descritos. Continua o coordenador no seu relato sobre o ‘plantão proveitoso’ 

registrando que “os adolescentes na noite de hoje se comportaram de forma inigualável, ou 

seja, quero ressaltar a forma como todos se comportaram dentro de uma disciplina e 

respeito com os funcionários”. No entanto, no mesmo relatório e destacado como 

‘observação’, o autor relata que após a ronda dos ‘Homens de segurança’ ele fez a sua 

ronda habitual “próximo das janelas dos quartos” e que ao se aproximar da coordenação, 

quando se dirigia ao pátio, por volta das 02:00h, foi surpreendido por um grupo de 

adolescentes que já se encontravam na sala da coordenação. Foi, então, levado para o 
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quarto de nº 6, onde já estava refém outro funcionário. Os internos alegaram que queriam 

fugir e não fariam mal a eles apesar das ameaças.  

No Relatório Circunstanciado feito pelo funcionário que já se encontrava detido no quarto, 

teria sido surpreendido por um grupo de internos armados de ‘naifas’ quando foi atender 

um adolescente que pedira para ele acender seu cigarro. No quarto teve suas roupas 

retiradas. Um outro funcionário teria sido espancado no pátio. Após uma negociação da 

qual participou a Direção, que havia sido chamada à Unidade, a situação teria sido 

normalizada, por volta das 06:h, e todos os jovens colocados em sanção, isto é, na ‘tranca’. 

Madrugada do dia 06/05/2005, 4:00 h: 10 adolescentes fogem da Unidade, após uma 

rebelião; O Boletim de Ocorrência Policial datado de 07/05 registra que dois funcionários 

foram feitos reféns e lista os danos causados: carteiras escolares quebradas, arquivos na 

administração e armários de medicamentos na enfermaria destruídos, subtração de uma 

máquina fotográfica. 

Madrugada de 09/05/2005, 3:40h: 1 adolescente foge.  

Em relatório de troca de plantão diurno, no dia 26 de junho de 2005 (Vol. 23), uma 

coordenadora reclama da decisão do Diretor de Divisão em permitir que os internos 

usassem roupas do ‘mundão’, sem que houvesse tido um acordo com os coordenadores. O 

fato estava gerando animosidades entre os adolescentes e os funcionários que antes haviam 

negado esta reivindicação. Alerta ainda que os adolescentes continuavam a não permitir 

que os quartos fossem fechados à noite, sob ameaças de ‘furar’ funcionários e provocar 

tumultos. A coordenadora continua: “e digo mais, meus funcionários não estão entrando no 

pátio (...) não arrisco em deixar meus funcionários como antigamente sentados no pátio, 

tranqüilos”. 

Relatório de Plantão diurno, 03 de janeiro de 2005 (Vol. 23). Relata que os adolescentes 

exigiam a visita de namoradas no domingo e se preciso tirariam a diretora e o coordenador 

desta unidade. Na revista foram encontrados 4 pedaços de mesa de madeira e cabos de 

vassoura nos quartos. 

Comunicação de Ocorrência (Vol.13), datada de 22/01/05, relata a fuga de um adolescente 

e a recaptura de outros dois ainda pelo Grupo de Apoio e Agentes de Segurança. Consta 

que subiram o muro ‘atrás da Pedagogia’. Sobre o fato, consta no Boletim de Ocorrência 
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Policial um auto de Exibição e Apreensão no qual são registrados os objetos apreendidos na 

fuga: um lençol (que teria sido usado como ‘tereza’ para escalar o muro) e um espeto de 

ferro, usado como ‘naifa’. 

Num Relatório Técnico Informativo (Vol.24) dirigido ao Deij, as técnicas que o assinam 

informam que dois adolescentes tentaram fuga quando retornavam de um atendimento 

médico no Pronto Socorro local. Teriam agredido os funcionários e quebrado vidros da 

viatura que os transportava. Por essa razão haviam sido transferidos para outra Unidade do 

Complexo, para serem acautelados. Como estavam sofrendo ameaças de morte, não 

explicitada por parte de quem, as técnicas pedem providências ao juiz da Comarca. 

Boletim de Ocorrência elaborado pelo Distrito Policial responsável pela região em que se 

encontra a Unidade (Vol.24), em 10/03/2005, relata que 

na data de 08/03/2005 os adolescentes se amotinaram após 

dominar os funcionários (vítimas) e correram em direção ao 

portão principal onde dominaram o agente de segurança A. 

B. e o agrediram. Nesse momento sessenta e seis 

adolescentes tentaram a fuga tomando as dependências do 

complexo, sendo que dezessete conseguiram. 

Os adolescentes que foram recapturados se insurgiram contra os agentes de segurança “que 

precisaram usar de contenção e alguns adolescentes vieram a se ferir”. Segue relatando que 

durante a tentativa de fuga, “na modalidade ‘cavalo doido’”, quando os adolescentes em 

conjunto correm em disparada para um determinado local, como estratégia de 

enfrentamento, muitos foram pisoteados ao caírem “na ânsia de alcançar a liberdade”, o que 

justificaria os ferimentos de muitos. “Para normalização da situação, informa ainda (a 

Direção) que houve uso da força física contra os adolescentes, utilizada pelo corpo de 

segurança, cuja escala de funcionários não fica sob sua responsabilidade.” 

Relatório Circunstanciado de 03 de janeiro de 2005, assinado pela Direção, relata que as 

10:30h do dia 03 de janeiro, os adolescentes se rebelaram no pátio exigindo a visita das 

namoradas aos domingos. Ameaçavam furar e derrubar funcionários. 
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Uma agente educacional relata, em Comunicação de Ocorrência (Vol.26), de 16 de março 

de 2005, um tumulto generalizado entre 22:00h e 23:40h, durante o qual os internos 

gritavam “a casa é nossa, quem manda aqui é nós”.  

A coordenadora do plantão noturno, em Relatório Circunstanciado de 28 de março de 2005 

(Vol.26), relata que a copinha havia sido invadida por três adolescentes que conseguiram 

abrir o cadeado com uma chave mixa e que lá instalaram uma TV e que permaneceram até 

pelo menos três horas da manhã. Os três aparecem numa lista dos adolescentes 

considerados como liderança negativa. 

Em Comunicação Interna (Vol. 26), de 06/05/05, para a Diretoria Técnica, a Direção da 

Unidade comunica a fuga de 11 internos durante a madrugada. 

 

4. Ameaças, agressões, furtos, violência sexual... 
 

Na ata de reuniões de diretores e Divisão Técnica (Vol.6), em outubro de 2004, um dos 

diretores presentes relata o caso de dois adolescentes que chegaram a Unidade que dirige, 

vindos de um outro Complexo. Estariam jurados de morte e se recusavam a entrar na 

Unidade, pois tinham a certeza de que seriam mortos. Foram alojados na sala do setor de 

segurança até que uma solução fosse encontrada. 

Durante o Plantão noturno do dia 06/02/2005, por volta das 23:50h, segundo o Relatório de 

Plantão (Vol. 12), um grupo de adolescentes leva à Coordenação um outro que acabara de 

ser espancado pelos demais. Ordenaram, segundo o autor do relatório, que o mesmo fosse 

retirado do pátio, pois não era digno de conviver com eles. Acusavam-no de ter furtado 

algo da Unidade, embora não explicitassem o que, nem mesmo a Unidade registrara algo 

furtado. De qualquer forma, a ‘verdade’ estava estabelecida pela vontade do grupo. Ouvido 

aquele que fora espancado, quando estava só com o coordenador, que era a terceira vez que 

isso acontecia. A última havia sido no dia 27/01. Mas os nomes dos autores da violência 

não foram revelados em momento algum. O motivo que ele aponta como verdadeiro foi o 

de que havia dito que se houvesse revista iria para a formação e que não iria rebelar-se, 

conforme aparece no Relatório Técnico Informativo, assinado pelas técnicas responsáveis.  
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Em Comunicação Interna (Vol.12), de 11/02/2005, enviado à Divisão Técnica do 

Complexo, a Direção pede uma revista minuciosa considerando “constantes ameaças à 

funcionários; quantidade de naifas vistas no tumulto de hoje e que não foram entregues; 

tumulto realizado pelos adolescentes, provocando agressões físicas em alguns funcionários; 

dois adolescentes ‘seguro’ correndo risco de morte.”   

Em outro documento da mesma natureza enviado à Corregedoria Geral (Vol. 12), de 

24/12/04, a Direção informa que o adolescente K. foi agredido por outros no pátio e 

retirado do convívio. O mesmo adolescente solicita a volta ao convívio, pois a agressão 

teria sido apenas uma briga. Retornando ao pátio é novamente vítima de agressão coletiva. 

Após os encaminhamentos devidos, isto é, ao Pronto Socorro, à Delegacia de Polícia para o 

registro em Boletim de Ocorrência e ao Instituto Médico Legal para exame de corpo delito, 

o jovem é, então, acautelado em outra Unidade. No Boletim de Ocorrência consta que o 

adolescente teria ido ao quarto 13 para tentar acertar sua situação, pois estava sendo 

ameaçado, no ‘seguro’, quando cerca de dezesseis internos o agarraram. Enquanto era 

seguro por uns outros o espancavam até que veio a desmaiar. Quando voltou à consciência 

procurou os funcionários para pedir ajuda. Afirma não poder identificar os agressores. 

Outros documentos registram que foram encontradas 3 ‘naifas’ nas caixas de alimentação 

distribuídas na Unidade. Três adolescentes que eram responsáveis naquele dia, 07/12/04, 

pelo transporte das mesmas, negam envolvimento e um deles afirma que alguns 

adolescentes, que não sabia identificar, pediram que ele as transportasse junto com o lixo, 

mas que não sabia o motivo. O silenciar no carcerário não se restringe a calar sobre fatos, 

mas também deve não perguntar quando diante deles. Não perguntando, não sabe. Não 

saber pode ser garantia de não ser atacado. Aprender isso é preciso. 

A Comunicação Interna (Vol. 12), de 24/12/04, assinada pela Direção notifica a 

Corregedoria uma ocorrência com um adolescente no dia 21, nos seguintes termos: 

O referido adolescente, o qual encontrava-se separado dos 

demais internos para preservar a sua integridade física, 

permanecendo assim no quarto de reflexão, por volta das 

14:00h, quando estava realizando atividade pedagógica ma 

parte administrativa da unidade, alterou-se, ficando nervoso 

e passando a xingar palavras de baixo calão. No momento 
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do fato, a equipe presente tentou acalma-lo, porém o 

mesmo solicitou retornar para o quarto de reflexão, pois 

não queria dar continuidade a atividade que estava fazendo, 

sendo atendida a sua solicitação. Algum tempo depois de 

ter sido encaminhado ao quarto de reflexão, o adolescente 

começou a chamar os funcionários através de gritos, sendo 

que quando os funcionários chegaram lá, surpreenderam-no 

quebrando o vaso sanitário.  

É o que também consta no Boletim de Ocorrência Policial e nos comunicados dos agentes à 

Direção. No dia 23 seguinte, foi transferido para outra Unidade em outro Complexo. 

O que segue agora trata de ocorrências envolvendo o adolescente A.. Segundo Relatório 

Técnico Informativo, de 09/11/2004, assinado pelas técnicas responsáveis (psicóloga e 

assistente social), que inicia apontando a trajetória do adolescente nas Unidades da Febem 

desde maio do mesmo ano. No dia 17/10/04, durante um tumulto entre os internos da 

Unidade em que estava, no mesmo Complexo, o adolescente fora agredido pelos demais. 

Não identificou os agressores. Correndo risco de vida, foi acautelado em outra Unidade e 

em seguida transferido para esta que elaborou os documentos citados. Acusado de ‘delator’, 

foi mantido fora do convívio, no quarto de reflexão. No dia 30/10, 

foi surpreendido pelos funcionários em seu quarto, cortando 

os pulsos com pedaços de caneta (...)disse em tom de 

ameaça que iria se matar se não fosse transferido. Quando 

em atendimento técnico, disse que perdia o controle e tinha 

convulsões e que estava fazendo uso do medicamento 

Gardenal 1 vez ao dia. Observamos mediante atitude de A. 

que nossas orientações não surtiram efeito esperado. (...) 

Aos 31/10/04 por volta das 21:10h, teve nova crise, ocasião 

em que quebrou o chuveiro, rasgou seu colchão, com uma 

colher tentava machucar sua boca e batia a cabeça na 

parede, se autoflagelando.  

Encaminhado ao setor médico para avaliação psiquiátrica no Hospital da Lapa, em 
04/11/04.  
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O profissional que o atendeu optou por mudar a medicação 

Gardenal por Tegretol, a qual ele está tomando três vezes 

ao dia. Em entrevista técnica aos 04/11/04, (...) informou-

nos que seu colega de quarto de reflexão (...) no dia anterior 

havia tentado violenta-lo sexualmente, acrescentou-nos que 

o fato não foi consumado, devido a sua resistência e que 

gritou e chutou a porta. Mencionou-nos que os funcionários 

atenderam ao seu chamado de imediato, ocasião em que 

simulou estar tendo uma crise. Não informou aos 

funcionários a atitude do adolescente S., com receio que o 

fato fosse revelado para outras pessoas.   

O adolescente acusado nega, alegando que o outro é “de pouca mente”. O Boletim de 

Ocorrência Policial, apoiado no laudo do Instituto Médico Legal, registra que o ato foi 

consumado.  

O que era entendido como crise a ser tratada pelo saber psiquiátrico e suas drogas não seria, 

na verdade, a reação possível do adolescente a uma provável situação que vinha ocorrendo 

no isolamento do quarto de reflexão? A necessidade de não revelar o ocorrido pode ter 

ocultado uma recorrência? 

A breve história da internação desse adolescente em Unidades da Febem, conforme nos 

mostram os documentos, é o resultado de ‘arbitrários’ que se entrecruzam, se repelem, se 

legitimam mutuamente. È o ‘arbitrário’ dos internos que subjuga aquele que por esse 

arbitrário é considerado ‘não digno para o convívio’, e a partir desse julgamento sobre o 

julgado tudo é possível; é o ‘arbitrário’ dos agentes que o julgam ser a origem de tumultos e 

então deve ser isolado; é o ‘arbitrário’ do saber técnico que sentencia que “Observamos 

mediante atitude de A. que nossas orientações não surtiram efeito esperado”; é o ‘arbitrário’ 

do saber psiquiátrico que ministra drogas, aumenta doses. Assim vai sendo composto o 

‘arbitrário’ do penitenciário. É sobre ele que Abbott nos fala, e nas suas palavras pode-se 

ver a figura do adolescente A.: 

“(...) o incomensurável poder, a imensidade das forças que 

são mobilizadas para dobrar os homens, embora ninguém 

(nem os administradores, ou os tiras ou o poder público) 
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seja capaz de controlar esse poder, essa força, de modo a 

modificar uma pessoa até que se torne o que consideramos 

uma versão aceitável do ‘Homem Reabilitado’, isto é, o 

bom cidadão”. (Abbott, 1982:42). 

Embora os documentos pesquisados não registrem outros casos semelhantes, não é 

verossímil que se trate de um fato isolado, dados os silêncios daquele que viola e daquele 

que é violado, ambos obedecendo a imperativos do ‘carcerário’. 

Comunicação Interna (Vol. 13), de 16/02/2005, enviada a Corregedoria: A Direção da 

Unidade esclarece que no Boletim de Ocorrência, datado de 11/02/05, que tratava da 

agressão sofrida por um funcionário, não constavam os nomes dos agressores, pois a vítima 

negava-se a identificá-los por temer represálias, uma vez que deveria retornar ao pátio para 

trabalhar com os internos. 

No Relatório de Plantão diurno (Vol. 13), do dia 22/01/05, o coordenador de equipe faz 

uma observação que, ao ser negativa sobre um fato, aponta para uma expectativa sobre as 

relações sociais entre funcionários e internos no cotidiano da privação de liberdade: a 

expectativa da violência à espreita, sempre certa ainda que indefinida no tempo e no espaço 

do interior da Unidade. Este estado permanente e incerto tem que ser aprendido e 

apreendido por todos os que o vivem, é parte do habitus. Para sobreviverem.  Mas a 

observação do coordenador revela também que, no ponto de vista da instituição, há uma 

única origem possível, um só ponto de partida dessa violência: os internos. Assim afirma o 

responsável pelo turno: “Saliento que em nenhum momento os adolescentes que se 

encontravam no pátio tentaram contra a vida ou integridade física de algum agente (...)”. O 

momento do dia a que se refere foi o da ‘formação’ dos adolescentes na quadra para 

contagem nominal, a fim de se verificar quem havia conseguido a fuga. Procedimento que 

não tem uma hora marcada, conhecida por todos. O alarme toca e a ordem é dada para a 

‘formação’. 

Outra observação no relatório nos chama a atenção sobre o cotidiano da medida 

socioeducativa: se o fato narrado se deu às 14:00h e a ordem dada foi para que os internos 

deixassem seus quartos e se formassem no pátio, quais atividades educativas estavam, 

então, sendo desenvolvidas com e pelos mesmos?    
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O Relatório do Plantão noturno (Vol. 16), de 05/04/2005, registra que o dia todo não teve 

água na Unidade, o que motivou ameaças e ‘tumultos’ por parte dos internos. Relata que o 

adolescente D., por ser considerado pelo outros adolescentes indigno de estar no convívio, 

foi espancado no pátio e obrigado a pedir a sua retirada do local, o que foi feito, sendo 

transferido para uma sala na administração. Na enfermagem foram constatados vários 

hematomas pelo seu corpo e um corte na cabeça. Tanto no Boletim de Ocorrência Policial 

quanto na Comunicação Interna à Corregedoria, o adolescente afirma não ser capaz de 

identificar os agressores, embora soubesse que a razão apresentada para a agressão sofrida 

era uma suposta delação que ele teria feito em outra Unidade, o que ele negava.  

No mesmo plantão é relatado que um grupo de internos que fazia ameaças ao grupo de 

funcionários no pátio impediu a saída dos mesmos até que a Direção viesse à Unidade 

conversar com eles. Não foi relatado nenhuma reivindicação, nem o teor da conversa deles 

com a Direção. Embora o plantão noturno registre esses fatos, conclui que “no restante da 

madrugada transcorreu dentro da normalidade”. Ora, pelo que pudemos perceber da rotina 

diária a ‘normalidade’ é o estado do confronto físico, da ameaça, do medo, da violência a 

espreita que pode vir de qualquer lado e em qualquer momento. Os fatos registrados, 

acontecidos na madrugada, ocorreram no pátio no momento em que, pelo Regimento da 

Fundação e da Unidade, os adolescentes deveriam estar trancados em seus quartos. Mas a 

disciplina esperada pelos adolescentes, sobre eles mesmos, é a que se pauta pelas regras não 

escritas e que são definidas no contexto adverso da internação, do carcerário. A 

transgressão a elas é dada a conhecer por uma rede de informações não explicitadas que 

ultrapassa as fronteiras definidas pelos muros e portões da Unidade, de forma que ainda que 

tenha sido transgredida em outra Unidade, o adolescente quando chega transferido já tem 

seu histórico conhecido pelos demais. 

Todos os documentos do Volume 18, com 32 páginas, tratam da agressão sofrida por um 

coordenador de equipe na troca de turno do dia para o noturno. Embora a ocorrência tenha 

se dado no dia 14/04/2005, somente na data de 31/05/2005 o fato foi comunicado à 

Corregedoria Geral e à Divisão Técnica pela Direção da Unidade. Nos autos está que a 

razão para a agressão teria sido um espancamento a um adolescente em 2003, numa outra 

Unidade de Internação, do qual o funcionário, agora coordenador de equipe na Unidade, 

seria um dos autores. Reconhecido por um dos internos que lá estava internado na época, e 
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que tem seu nome freqüentemente citado em ocorrências diversas - de agressões a outros 

internos e a funcionários, liderança em rebeliões, furtos de aparelhos celulares de 

funcionários -, o espancamento sofrido por ele era uma crônica anunciada. É da lei do 

carcerário que assim seja.   

Os documentos apontam que quando o coordenador de turno chegou para o plantão noturno 

entrou na quadra de esportes, por volta das 18:40h, para cumprimentar os agentes 

educacionais que lá estavam com os internos, quando o adolescente B. deu a ordem: “salve 

quadra! Vamos dá uma pá de paulada nesse bico”. Rapidamente alguns adolescentes 

surgiram do pátio com pedaços de pau correndo em direção à quadra.  O funcionário, então, 

teria sido espancado com pés de mesa, soco e pontapés. Os outros funcionários alegam que 

não puderam socorrê-lo, pois um grupo de adolescentes não permitiu que passassem pelo 

portão que os separava da cena. Uma agente educacional relata que quando olhou o que 

acontecia viu o Sr.I. “totalmente desfigurado, ensangüentado, caindo e se levantando 

tentando chegar à saída.”  

Em todos os Relatórios Técnicos Informativos, os internos citados como autores negam a 

participação. Cada um apresenta uma versão para justificar a sua ausência na cena da 

agressão.  Um deles diz que não havia razão para participar do fato, pois aguardava sua 

desinternação para breve, e que não havia sofrido pressão do grupo para participar. Ao 

negar a pressão, o adolescente aponta para um mecanismo indutor para a ação coletiva ou 

individual presente na internação que tem força de lei, com punições próprias àqueles que 

recusam seguir seus ditames não escritos. A negação faz parte do aprendizado, do que deve 

ser sabido por todos. Silenciar, mesmo que isso signifique ser considerado igualmente 

culpado. No dia seguinte, a Unidade sofre intervenção da Divisão de Segurança “e os 

adolescentes cumpriram sanção de cinco dias de ‘tranca’, já que nenhum deles assumiu a 

agressão ao coordenador”. (Relatório Circunstanciado, 15/05/2005, pela Direção). 

Comunicação Interna (Vol. 20), de 12/04/2005. A Direção comunica à Corregedoria que  

Nesta data, através de telefonema anônimo, recebeu 

denúncias muito graves que precisam ser verificadas para 

evitarmos danos às vidas humanas na unidade (...) Uma 

pessoa ligou dizendo que um funcionário do sexo 
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masculino do plantão noturno entraria com uma arma de 

fogo e a entregaria nas mãos dos adolescentes, cuja 

finalidade é a tentativa de fuga e rebelião em breve, antes 

do dia das mães. 

Alerta que algum funcionário está fazendo com que chegue aos adolescentes objetos 

proibidos, como gargantilhas, relógios e roupas.  

Os adolescentes apontaram o funcionário E. G. como o 

responsável por trazer tais objetos. Ressaltamos que nossos 

plantões diurnos contam com uma média de oito 

funcionários, sendo sua maioria mulheres e, em 

determinados dias ficamos sem nenhum individuo do sexo 

masculino nesta U.I. 

Pede ainda solução para os adolescentes que foram retirados do convívio e que estão 

acautelados na administração, pois esta estava sendo permanentemente invadida por outros 

internos que lhes vinham fazer ameaças de morte, “se uma rebelião acontecer e esses 

adolescentes não forem retirados imediatamente da administração as seqüelas serão 

graves.” 

Relatório Circunstanciado de 15/05/2005. Três adolescentes, diante da direção e do 

funcionário E.G. acusam-no de ser o responsável pela entrada dos objetos proibidos – 

gargantilhas, relógios e roupas. Como o funcionário negou, os adolescentes afirmaram que 

ele não entraria mais no pátio. “Disseram ainda que o pressionaram para levar objetos 

porque perceberam que o referido funcionário estava com medo de adentrar ao pátio depois 

das rebeliões e ele acabou por ceder as pressões dos jovens e assim pode entrar no pátio”. 

Em Comunicação Interna para Divisão Técnica e Corregedoria (Vol. 22), de 30/05/2005, a 

Direção alerta que os adolescentes ‘seguros’ estão correndo risco de serem agredidos a 

qualquer momento. Além de estarem causando o maior tumulto nos quartos, ateando fogo 

em colchões e batendo nas portas.” Cita denúncias de um adolescente sobre um 

funcionário, agente educacional, que estaria trazendo drogas para os adolescentes e um 

outro agente de segurança que trouxe um aparelho de celular. Afirma que “o adolescente 

confessou que outra rebelião acontecerá, pois os adolescentes que tomaram a liderança da 

casa, são ligados aos que saíram.” 
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Comunicação Interna (Vol. 20), de 07/06/2005 para a Corregedoria Geral. Comunica que 

no dia 02/06 o pai de um adolescente foi detido no momento da revista por portar no sapato 

substância ilícita e identificada da Delegacia Policial como sendo maconha. É pai de um 

interno tido como liderança negativa pelos funcionários e seu nome aparece freqüentemente 

nas ocorrências que relatam os dias da Unidade, inclusive como líder do grupo que 

espancou o coordenador com pedaços de madeira, no pátio, ocorrência também aqui 

relatada. No dia da ocorrência a Direção emite um Comunicado à Corregedoria alertando 

para a ‘agitação no pátio interno’ provocada pela prisão do pai do adolescente, “o que nos 

causa preocupação quanto à segurança”. 

Relatório Circunstanciado (Vol. 20), de 15/05/2005. Três adolescentes, diante da direção e 

do funcionário E.G. acusam-no de ser o responsável pela entrada dos objetos proibidos – 

gargantilhas, relógios e roupas. Como o funcionário negou, os adolescentes afirmaram que 

ele não entraria mais no pátio. “Disseram ainda que o pressionaram para levar objetos 

porque perceberam que o referido funcionário estava com medo de adentrar ao pátio depois 

das rebeliões e ele acabou por ceder as pressões dos jovens e assim pode entrar no pátio”. 

Em Comunicação Interna (Vol. 24), de 05/05/2005, da Direção da UI para a Corregedoria 

Geral é comunicada a agressão sofrida por um interno por parte de outro. O Boletim de 

Ocorrência do Distrito Policial responsável relata agressão mútua após discussão sobre 

programação de televisão.  

No Relatório de troca de plantão do dia 28 de abril de 2005, abordando o mesmo assunto, o 

coordenador relata que, por volta das 15:00h, dois adolescentes que estavam no quarto de 

reflexão agrediram-se embora os funcionários tentassem, verbalmente, impedi-los até que 

um dos adolescentes, usando um objeto perfuro-cortante, desferiu um golpe com o mesmo 

no pescoço do outro. “No mais tudo correu normal com o fornecimento de janta”. Em 

Relatório do dia anterior, no plantão noturno, o coordenador relata uma agressão mútua 

entre os mesmos, no mesmo quarto de reflexão, também com ferimentos em ambos. 

Em outro Relatório Circunstanciado (Vol. 24), datado de 02/05/05, não especificado para 

quem era dirigido, a Direção se pronuncia sobre a agressão justificando que os funcionários 

que observaram a ocorrência não intervieram por que não tinham coragem para fazê-lo, 

pois um dos adolescentes portava uma tesoura que retirara do setor pedagógico. 
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O adolescente que recebeu o golpe com a tesoura estava cumprindo sua quarta passagem 

pela Fundação, segundo Relatório Informativo sobre ele, de 04/05/2005. Consta que ele 

teria sido agredido por um grupo de internos quando chegou na U.I. O motivo: 

quando ele estava na Unidade de Internação Provisória 

havia participado de uma agressão a um outro interno por 

que este não cumpriu as normas estabelecidas pelos 

próprios internos. Ao chegar na Unidade de Internação teria 

omitido esse fato, sem saber que os jovens daqui já tinham 

conhecimento da referida briga. No código de conduta dos 

próprios internos este tipo de atitude não é aceita. (...) No 

estudo da pasta técnica e nos contatos diários com o jovem, 

percebe-se que o adolescente é estruturado no meio 

infracional. (...) O jovem agressor está em local separado, 

em quarto sem janelas. Na impossibilidade do retorno de D. 

ao convívio no pátio, numa situação que sua integridade 

física estaria ameaçada, continuaremos nos empenhando em 

conseguir uma transferência para o jovem, para que ele 

possa cumprir a medida socioeducativa adequadamente. 

 

No Relatório Circunstanciado (Vol. 25), de 23/06/05, não está citado a quem se dirige, mas 

a autoria é da Direção. Considerada a maioria dos outros relatórios dessa natureza, supõe-se 

que seja dirigido à Diretoria Técnica do Complexo. Relata que, devido às dificuldades 

enfrentadas pela Unidade e pela falta de funcionários do sexo masculino para realizar a 

revista, foi solicitada à Divisão de Segurança que esta a fizesse, o mais urgente possível. 

Destaca “a insegurança vivenciada por todos os funcionários (...) porque os adolescentes 

estavam fazendo várias ameaças. Sendo assim, houve revista na Unidade, em 22/06/05, 

pelo Grupo de Segurança, auxiliado pelo GIR – Grupo de Intervenção Rápida”. Enquanto 

trancavam os adolescentes nos quartos com cadeados, os adolescentes do quarto de número 

17 foram em direção ao grupo que faria a revista, e tentaram agredir os agentes com 

cadeiras. Um dos agentes disparou um tiro com bala de borracha acertando a perna de um 

interno. Este se recusou a fazer o Boletim de Ocorrência, como exige a Corregedoria da 

Fundação e a legislação específica, pois temia que isso iria prejudicá-lo. Termina o 
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relatório que “a revista transcorreu dentro da normalidade, foram encontradas algumas 

barras de ferro, um carregador de celular e alguns excessos de materiais pedagógicos. Além 

de mesas confeccionadas de madeira e ferro retiradas da antiga biblioteca da Unidade”. 

Através de Comunicação Interna (Vol. 26), de 19/03/05, enviada à Sala de Situação e à 

Diretoria Técnica, a Direção da Unidade solicita providências urgentes para a situação de 

um jovem, 20 anos, que estaria correndo risco de morte “devido ao enquadramento e 

tentativa de homicídio de agente educacional e conseqüente confronto com o Grupo de 

Apoio, juntamente com outros adolescentes”. Não é mencionada a origem da ameaça de 

morte, mas os fatos descritos permitem que pensemos não estar nos adolescentes internos. 

A Comunicação Interna ainda destaca que a “unidade está altamente problemática, por 

causa de líderes negativos, além de estarem em ação dividida. Nesse momento estão 

retirando naifas das paredes dos quartos; e acredito se não houver ação imediata 

poderemos ter inúmeros problemas”. 

Em 27/12/04 a Equipe Técnica se dirige à Direção (Vol. 26) solicitando a retirada do pátio, 

isto é, do convívio, de um adolescente que corria risco de vida, pois na última visita o seu 

pai em conversa com outros familiares havia contado o motivo pelo qual seu filho estava 

internado. O ato infracional cometido infringia os artigos 213 e 214 do Código Penal. A 

Comunicação Interna destaca ainda que em 2002, quando foi detido na cadeia pública de 

Manduri-SP pela infração cometida, o adolescente tentara o suicídio, sendo salvo pelos 

policiais de plantão. Ainda na mesma cadeia pública, outros adolescentes que estavam na 

cela tentaram cortar sua orelha após lhe provocarem lesão corporal dolosa, mas foram 

impedidos por funcionários que atenderam o pedido de socorro. 

A mesma Equipe Técnica se dirige à Direção (Vol. 26), em 03/12/04, solicitando 

providências para preservar a vida de dois internos que estariam no ‘seguro’, um por ser 

acusado de delação e o outro por que ‘apresentava comportamento diferente dos lideres 

negativos’. A C.I. destaca que os internos ameaçavam uma rebelião e que iriam atear fogo 

no quarto de reflexão onde os dois se encontravam isolados dos demais, além de agredi-los 

com as naifas. Os dois internos solicitavam que pudessem pernoitar no setor 

administrativo, pois temiam que seriam mortos. Reclamavam que suas refeições não eram 

servidas e que haviam recebido uma refeição com um sabão dentro. A Comunicação 



 182

Interna reafirma que “por entendermos que os adolescentes estão correndo risco de morte, 

solicitamos ‘novamente’ que os mesmos sejam transferidos desta unidade. Considerando 

que a unidade vem enfrentando dificuldades disciplinares, reiteramos a solicitação de 

providências urgentes que o caso requer”. 

Comunicação Interna (Vol. 26), de 14/04/05, para a Diretoria Técnica Relata a agressão 

sofrida por um coordenador no pátio por parte de cerca de trinta adolescentes. 

Um conjunto de 20 páginas (Vol. 20) trata do desaparecimento de um aparelho de celular 

da educadora durante a aula de informática, no dia 03/05/2005. É composto por Boletim de 

Ocorrência do Distrito Policial, no qual a educadora acusa os internos por furto; por 

Comunicação Interna (C.I.) da direção para a Corregedoria; Relato de Ocorrência elaborado 

pela agente; Relatório Circunstanciado assinado pela Direção; Relatórios Técnico 

Informativo sobre os 8 adolescentes envolvidos e seus depoimentos negando participação 

na ocorrência. Os documentos estão datados em vários dias ao longo do mês de maio. 

Outras ocorrências no mês de maio de 2005 sobre desaparecimento de celulares na 

Unidade: dia 10/05/2005 desaparece o aparelho da Direção que estava sobre a mesa. No 

Relatório de Plantão o coordenador alega que os adolescentes estavam na ‘tranca’ 

(trancados em seus quartos) como sanção a tumultos provocados dias antes, portanto não 

poderia ser imputada a eles a responsabilidade pelo desaparecimento. O Boletim de 

Ocorrência Policial registra furto consumado; dia 13/05/2005, desaparece o aparelho 

celular da Coordenadora de Equipe. No Boletim de Ocorrência Policial consta que o 

mesmo foi furtado da sua bolsa que estava no refeitório dos funcionários, que fica num 

prédio exterior à unidade, ao qual somente funcionários têm acesso. 

No Volume 17, 26 páginas, em diversos tipos de documentos, sobre o desaparecimento de 

um aparelho de celular de uma agente educacional, em 15/05/2005, durante a visita 

dominical. 
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5. Atividades escolares na internação... 

 

O que aqui aparece nesse item é parte do que os volumes continham sobre as atividades 

escolares. São na verdade, resistência ao penitenciário e nele está a origem de todas as 

dificuldades que enfrentam para que possam se realizar como são propostas. No Volume 9 

encontramos uma ata de reunião entre a Direção e a equipe escolar formada pelos 

professores. Sem data precisa, é de março de 2005. Eis o que registra a ata: 

 

Pauta: Integração e medidas disciplinares. 

Em função de problemas ocorridos na UI durante os 

últimos dias, foi solicitada pelos professores a presente 

reunião durante o horário das aulas. Foram levantadas 

questões referentes à disciplina em sala de aula as quais 

vêm prejudicando o andamento do processo ensino-

aprendizagem, tais como: utilização de skate, rede e bola de 

vôlei pelos adolescentes durante o horário escolar, bem 

como cigarros e o não uso de camisetas dentro das salas de 

aula. Alguns alunos constantemente Têm chamados a 

outros para que se retirem das salas por longos períodos 

para tratarem de assuntos não pertinentes à escola. 

 

Nas Normas de Procedimentos (Vol. 3) do agente de segurança interna, encontramos: 

 

Item 5. No inicio das atividades escolares o posicionamento 

dos agentes de segurança será nos corredores visualizando 

todas as salas de aulas dando um suporte aos agentes 

educacionais, sabendo que a autoridade responsável pela 

disciplina nas salas de aulas será do professor. 

 

Em Comunicação Interna para Divisão Técnica e Corregedoria (Vol. 22), de 30/03/05, a 

Direção da Unidade comunica que “devido às últimas semanas conturbadas nas unidades 
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deste Complexo (...), tivemos nossas atividades externas canceladas e as aulas do ensino 

formal também canceladas”. 

Em papel com timbre Governo do Estado de São Paulo – Correio Eletrônico, datado em 

06/05/2005 (Vol. 24), Unidades de Complexos da Febem são informadas que nos dias 09 e 

10 daquele mês estariam sendo iniciados os cursos em parceria com o Centro Paula Souza69 

e as Unidades que não estivessem em condições de iniciar deveriam se pronunciar naquele 

mesmo dia. 

No dia anterior, documento idêntico convocava as Unidades parceiras do CDI-SP (Comitê 

para a democratização da Informática) a participarem da Capacitação para a Proposta 

Político-Pedagógica para Educadores e Coordenadores de EIC (Escola de Informática e 

Cidadania). 

Em oficio endereçado à Fundação no dia 02/05/2005, uma entidade da sociedade civil, 

ligada a uma Associação Evangélica, que oferecia cursos profissionalizantes em Unidades 

do Complexo, comunica que não prosseguirá ministrando os cursos de marcenaria iniciados 

em março “até que possamos garantir uma assiduidade e cumprimento das normas 

estabelecidas”. As justificativas apresentadas para a suspensão do curso foram: “atrasos 

constantes no inicio das atividades; faltas consecutivas (motivos alegados: sanções 

disciplinares; faltas de parâmetros adequados para as oficinas, não participação nas 

atividades propostas); falta por motivo de rebeliões”. 

No Relatório de troca de plantão de 28 de abril de 2005, o coordenador relata que as aulas 

de Educação Física e outras atividades programadas para a manhã não foram realizadas 

“pois os menores estavam dormindo” e a professora responsável só pode ministrar aulas 

por volta das 10:00h. 

O documento que segue poderia estar distribuído por entre os cinco subtítulos do capítulo, 

na medida em que é uma síntese de todos eles no sentido de os conter. Poderia ter sido 

colocado no item 4, pois é evidente o predomínio da ameaça de violência e desta em fato  

na narrativa. Optou-se por citá-lo no item que trata das atividades escolares, segundo o 

conjunto dos documentos, exatamente porque sobre elas não se pronuncia. Mas é nesse 

                                            
69 Instituição educacional que congrega as escolas públicas de ensino técnico e profissionalizante do estado de 
São Paulo. 
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silêncio da narrativa da Direção que podemos buscar indícios do lugar das atividades 

escolares e educativas na execução da medida de internação.  Excetuando-se a crença que a 

pessoa que ocupava a Direção expressa no último parágrafo do documento, o seu conteúdo 

está presente em todas as páginas do capítulo, e para além deles, na pesquisa toda. A 

citação na íntegra tem aqui, então, a sua razão de ser. O documento tem o título de Relato 

sobre situação da UI nos meses de abril e maio de 2005, e encontra-se no Volume 26. É 

endereçado pela Direção da Unidade à Diretoria Técnica.  

 

A intenção deste documento é mostrar a dificuldade que 

encontramos para desempenharmos regularmente a rotina 

da unidade de internação (...). No dia 18 de abril, por falta 

de funcionários de segurança, o adolescente J.S. 

encontrava-se na administração, em acautelamento por ter 

sua integridade física ameaçada pelos demais internos, 

enquadrou a Diretora (...) e agentes educacionais com o 

intuito de evitar sua saída da administração e fosse 

encaminhado para o quarto de reflexão que fica ao lado dos 

quartos dos demais adolescentes do convívio, sabendo pois 

que lá corria risco dos jovens invadirem por ser uma área de 

praticamente livre acesso, abrirem o cadeado para agredi-lo, 

como já haviam tentado antes. Por desespero, aparente, o 

jovem manifestou com o enquadramento o pânico evidente. 

No entanto, após a Diretora conversar com o adolescente 

(...) este se acalmou e entregou o objeto cortante que havia 

improvisado como arma branca e foi para a sala de 

atendimento técnico, onde estava ficando há alguns dias por 

zelo dos funcionários da unidade. (...) Por diversas vezes os 

adolescentes invadiram o quarto de reflexão e a parte 

administrativa da unidade. Sendo que os educadores não 

têm condições alguma para contê-los dentro da unidade, 

visto os enquadramentos que já sofreram e 

conseqüentemente a liberação dos portões que dão acesso à 

parte exterior da unidade (...). 
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O que a Direção relata nesse trecho do documento pode ser encontrado em quase todos os 

outros que nesse capítulo são citados. Continua sendo a fala da instituição sobre ela própria, 

como ela se vê em relação aos adolescentes nela internados, e sobre estes na internação. No 

seu Microfísica do Poder, Foucault (...) sustenta que para “compreender o que são as 

relações de poder, talvez devêssemos investigar as formas de resistência e as tentativas de 

dissociar estas relações” (p.234). Se entendermos o uso da violência ou a ameaça de usá-la 

por parte dos internos, como estão presentes nos documentos, como resistência nas relações 

de poder no interior da Unidade, então poderemos entender que estas relações de poder se 

estabelecem apoiadas no uso da violência ou na potencialidade de sua efetivação a qualquer 

momento, mas sempre que tais relações de poder encontrem-se em situação de instabilidade 

nas condições concretas em que elas se dão. As relações de poder no interior da Unidade 

comportam as resistências possíveis e correspondentes a elas, num jogo em que o uso da 

violência como potência ou como ação é parte integrante. São aprendidas, vividas e 

reproduzidas implacavelmente, realizam-se como habitus diversos e específicos na 

mediação entre a Unidade como estrutura estruturante para a contenção e as práticas dos 

indivíduos - agentes, internos e funcionários - que no interior dessa estrutura estruturante 

vivem partes de suas vidas nas relações sociais que ela determina. O tempo dos internos 

para desenvolverem e consolidarem tais saberes e práticas não é o mesmo que o dos 

funcionários. Quando os meninos chegam à Unidade estes já estão lá, e lá eles ficarão 

quando o período da internação é interrompido. 

 

A fragilidade da unidade, tanto em sua estrutura física 

como eu seu quadro funcional, nos remete a uma situação 

permanente de apaziguamento de conflitos e tumultos, 

muitas vezes conquistada com muito diálogo por parte de 

todos os funcionários que são obrigados a aprenderem  a ter 

argumentos pertinentes a convencimentos e estratégias 

constantes para garantir que não venhamos a ter o caos 

instalado na unidade.(...) Enfrentamos diversas vezes 

invasão da sala de coordenação e da administração depois 

dos adolescentes ameaçarem os educadores (...) denotamos, 

por conseguinte, que sem agentes de segurança dentro da 
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unidade acompanhando as atividades oferecidas pelos 

educadores aos adolescentes não conseguiremos preservar a 

integridade física dos adolescentes, teremos ocorrências as 

quais não conseguiremos evitar. 

A presença dos agentes de segurança no interior da Unidade, como pedido pela Direção, é 

entendida como garantia para relações de poder que supostamente não mais existem no 

cotidiano da internação, mas que devem ser reafirmadas.  

Pedimos em reuniões de Diretores com a Direção do 

Complexo agentes de segurança dentro da unidade, porém 

percebemos que não há como resolver este problema sem 

termos efetivamente pessoas que estejam preparadas para 

exercerem o papel de segurança no convívio dos 

adolescentes (...) hoje temos poucos coordenadores e 

poucos agentes educacionais apresentando ainda receio de 

entrarem no pátio para desenvolver as atividades do 

cotidiano da unidade, além de recusarem fazer todas as 

funções antes realizadas pelos agentes de apoio técnico. (...) 

E outras vezes demonstra-se incomodo de funcionários que 

não concordam em ter de cumprir ou por ver outrem fazer 

uma atividade que não é exatamente educativa como, por 

exemplo, abrir e fechar e portões. (...) 

Implementar mudanças na postura do jovem exige um 

desempenho muito acentuado de todas as pessoas que 

trabalham na Febem. (...) não queremos mais ter 

ocorrências negativas que nos levem a nos sentirmos 

impotentes depois de termos nos dedicado tanto para que os 

adolescentes entendam o porque estão aqui, que são 

indivíduos, que fazem parte desta sociedade e devem 

entender bem o que é ser cidadão livre e que devem 

respeitar os direitos de propriedades das demais pessoas. 

Solicitamos assim, pessoas comprometidas com a 

sociedade que venham trabalhar como educadores; como 

agentes de segurança; como enfermeiros; médicos; 
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dentistas; técnicos da área de psicologia, da assistência 

social; coordenadores de equipe e com estes conseguirmos 

trabalhos eficazes junto à comunidade e junto às famílias. 

Assim sendo, pessoas que não venham prejudicar o trabalho 

do colega que acredita na preparação do adolescente na 

volta á sociedade; que seja insistente nas boas ações e 

entenda o Estatuto da Criança e do Adolescente como um 

dever há ser cumprido por todos nós que trabalhamos nesta 

unidade. 

Mais uma vez o Estatuto da Criança e do Adolescente é citado num documento interno, 

mais uma vez aparece como uma referência que não se efetiva. Nesse último parágrafo 

vemos mais uma vez a crença de que se trata de ter ou não ter ‘pessoas comprometidas com 

a sociedade’. Crença compartilhada por muitos que vêm tentando fazer das Unidades de 

Internação da Febem um espaço para a Educação, como é entendida segundo os 

documentos internos que dela tratam, e para a afirmação de direitos dos adolescentes. 

Como se as pessoas que lá na Unidade se encontravam não estivessem realizando o que a 

instituição delas espera, como se fossem elas, pela ‘falta de comprometimento com a 

sociedade’, que fazem a instituição ser o que é. A instituição, e no caso singular, a Unidade, 

funciona como estrutura estruturante que impõe condutas, saberes, valores e certezas para 

ser o que ela é e para se reproduzir como tal. 
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CONCLUSÕES, OU CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A questão do atendimento à criança e ao adolescente em conflito com a lei aparece pela 

primeira vez no Brasil como política de Estado durante o Império, com o Código Penal de 

1830. Não estava presente no horizonte político-ideológico de então uma idéia de proteção 

a esse segmento etário da população a partir de direitos enunciados, tampouco estava 

presente o que se entende por Direitos Humanos, pois ambas as referências só surgiriam no 

plano internacional, como elementos culturais na construção de visões de mundo, um 

século depois e no Brasil após quase dois séculos. Os vários instrumentos legais que se 

seguiram, já na República, para legislar sobre as crianças e os adolescentes, então definidos 

socialmente como ‘menores’, tinham uma característica comum: voltavam-se para os seres 

que faziam parte das classes sociais empobrecidas, vistas como ‘classes perigosas’, com um 

ideário e práticas que vão ser mais tarde sistematizados na Doutrina da Situação Irregular 

do Código de Menores de 1979, no momento em que o Brasil vivia mais um período de 

ditadura na sua historia republicana. Dessa forma inseriam-se como mais um dos 

instrumentos de controle social na estrutura de dominação que se afirmava para organizar, 

manter e reproduzir as desigualdades sociais na formação social brasileira. 

A definição da idade mínima para a responsabilização penal, por decorrência de ato 

infracional ou crime cometido, oscilou ao longo de mais de um século e meio, com avanços 

e recuos. Mas não era só a idade mínima a ser estabelecida para a possibilidade de 

responder a processos penais que ocupavam as mentes de legisladores, políticos, jornalistas 

e reformadores sociais de toda ordem. Era preciso saber se no ato do crime cometido ou 

atribuído, a criança ou o adolescente apresentava condições de discernimento, o que 

poderia levá-lo aos processos penais conferidos aos adultos.  Idade, discernimento e 

situação social formavam os elementos da equação para o controle social sobre um 

segmento etário em condições de pobreza e que crescia em números nas ruas e bairros das 

cidades. Fosse em colônias agrícolas, em reformatórios, em cadeias públicas ou em 

estabelecimentos industriais, os pequenos seres deveriam ser educados para viver os ‘bons 

costumes públicos’ necessários para a integração social.   
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Quando nos confrontamos com os números que delineiam o perfil sócio-econômico 

daqueles que estão em situação de privação de liberdade nas Unidades da Febem/SP, 

percebemos que o paradigma da situação irregular, embora só objetivado no Código de 

Menores de 1979, mas que vinha orientando as políticas de atendimento às crianças aos 

quais se dirigia desde o começo do século XX, ainda está presente em nossos dias, como 

um fantasma que não se exorciza, nas práticas e visões de mundo do aparato jurídico-

policial em relação às nossas crianças e aos nossos adolescentes empobrecidos, desafiando 

as transformações jurídicas, filosóficas e pedagógicas introduzidas com o ECA, que tem 

como uma das suas conquistas fundamentais exatamente a superação de tal paradigma, ao 

afirmar os princípios da Doutrina de Proteção Integral, sob a qual encontram-se todos os 

adolescentes e crianças, seres considerados em peculiar condição de desenvolvimento.  

O cumprimento da lei, quando esta se refere ao atendimento à criança e ao adolescente a 

quem se atribui ato infracional ou se considera em situação de risco social, se esgota no 

momento em que aqueles são apanhados pelos órgãos do aparelho repressivo de Estado. A 

partir daí, a violação da lei é prática cotidiana do próprio Estado no atendimento a eles, seja 

diretamente, seja nas condições concretas de existência que ele, Estado, produz e garante. A 

violação primeira, fundamental para todas as outras começa bem antes: nas condições 

concretas de existência que se dão na situação de pobreza. Sobre esta violação fundamental 

dos Direitos Humanos ergue-se um conjunto de outras sobre os corpos expostos daqueles a 

quem não se reconhece Direitos. Principalmente e de forma específica sobre os que se 

encontram sob a guarda do Estado para serem educados na internação, num processo que 

começa na negação das condições de educabilidade exigidas para realizar o que a Nação 

definiu para a Educação das suas novas gerações. É o que podemos constatar nas análises 

possíveis a partir dos testemunhos escritos que têm como temas a situação de privação de 

liberdade de adolescentes nas Unidades de Internação da Febem/SP e as condições de 

educabilidade de crianças e adolescentes na sociedade brasileira.  

A privação de liberdade prevista na legislação como medida socioeducativa de internação 

se dá como contenção, isto é, como prisão, e esta para existir enquanto tal exige um aparato 

repressivo-arquitetônico que determina as relações sociais no campo específico definido 

pela instituição responsável pela execução da medida. E nessas relações sociais repressivas 

e específicas do campo, processos educativos, como habitus, se desenvolvem, envolvendo 
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todos, internos e agentes, os que deles participam. Educar para valores e atitudes, ethos, 

pautados pelos princípios da cidadania e dos Direitos Humanos encontra resistências e 

limites impostos por um contexto de contenção repressiva própria das prisões. Dilema ou 

problema fundamental que os programas educacionais da instituição Febem/SP se propõem 

superar. Mas seus limites nessa ação essencialmente política e ideológica antes de ser 

pedagógica, já se encontram neles mesmos. Os dados coletados nos documentos que tratam 

das diretrizes e dos princípios enunciados para os programas, incluindo o que consta no site 

da instituição, apontam para duas direções básicas: o oferecimento da escolaridade formal e 

ações do que é considerado como educação profissional. Na composição das grades de 

atividades encontramos também as de natureza culturais e esportivas sob a responsabilidade 

das secretarias de governo específicas. Na análise não foi possível identificar articulações 

entre essas atividades nem entre elas e as ações de escolaridade, com exceção ao Projeto 

Educação e Cidadania elaborado para ser desenvolvido nas Unidades de Internação 

Provisória. Além disso, ou para reiterar a ausência de articulações entre as ações 

consideradas como atividades educativas, essas ações sejam elas quais forem, e seus 

possíveis resultados, não são considerados na elaboração dos laudos técnicos que irão 

subsidiar a decisão judicial. Para essa elaboração uma referência fundamental é o 

Regimento Interno ou as normas disciplinares estabelecidas antes da formulação do 

regimento comum a todas. Ali estão o que deve ser aprendido e o poder soberano de 

suspender todas as atividades desenvolvidas como escolares e/ou educativas.   

Temos, nessa situação institucional e social, a afirmação e a confrontação de habitus 

distintos e mesmo antagônicos: de um lado, aqueles enunciados nos programas educativos 

que pretendem desenvolver com e nos internos; de outro, aqueles que se desenvolvem na 

organização do campo para a contenção, aqueles desenvolvidos e impostos aos que vivem o 

‘carcerário’. Os códigos não escritos compartilhados pelos internos, próprios dos sistemas 

prisionais, não admitem transgressões e quando elas ocorrem ou entende-se que tenham 

ocorrido, as punições definidas são impostas de forma inexorável. A disciplina esperada 

pelos adolescentes, imposta por eles sobre eles mesmos, é a que se pauta pelas regras não 

escritas e que são definidas no contexto adverso da internação, do ‘carcerário’. Para os 

internos, as leis desses códigos são soberanas. Nenhuma regra ou referência legal está 

acima delas. O aprendizado interiorizado, inculcado como habitus começa antes da 
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internação, tendo suas primeiras aulas no convívio, mesmo de forma indireta, com as 

atitudes, valores e procedimentos exigidos no mundo do crime, nas condições de 

educabilidade possíveis nas condições concretas de existência garantidas e reproduzidas 

pelo Estado que os pune.  Na sempre tensa e diária relação de negociações entre os internos 

e os agentes está presente o reconhecimento por parte destes últimos e por parte da própria 

instituição, da legitimidade de tais códigos. Nesse caso, é parte do habitus compartilhado 

entre internos e agentes. O Estado, através de uma das suas instituições, torna-se cúmplice 

dos sentenciados para que a instituição possa ser o que é. Tanto o individuo subjugado 

quanto aquele que, a serviço do todo social nas prisões, exerce a subjugação afirmam seus 

lugares nas relações de poder da instituição na potencialidade de ou na efetiva ação da 

violência que é capaz de exercer em tal contexto, como resistência ou para afirmação de 

poder e de interesses. Com a diferença que os recursos que estão disponíveis ao agente para 

o exercício da violência são infinitamente maiores, bem como as situações ou 

possibilidades para a sua efetiva ação, além da legitimidade que lhe é conferida como 

agente de Estado. 

Sustentamos acima que se há internação há privação compulsória de liberdade que se dá 

como contenção. Quando esta se realiza como resposta social e legal da sociedade e do 

Estado a uma conduta considerada crime ou ato infracional, é prisão. Para efetivá-la como 

tal é preciso uma arquitetura específica e pessoas para obrigar os sentenciados a cumprirem 

a pena que lhes foi atribuída.  Como afirmado e demonstrado na análise dos testemunhos 

escritos acima, as relações de poder no interior da Unidade em que se dá a internação 

comportam as resistências possíveis e correspondentes a elas, num jogo em que o uso da 

violência como potência ou como ação é parte integrante. Potência e ação de violência que 

ocupam a todo momento o espaço do Poder para restabelecê-lo por um breve instante que 

em seguida exige que novamente sejam colocadas nas relações sociais internas para mantê-

lo. O espaço do poder se estreita, ou se torna impossível, e o espectro da guerra de todos 

contra todos se agiganta apoiando-se no medo tornado público. Quando não é possível o 

Poder, portanto a Política, o uso da força na forma de violência se impõe. É como se o 

Poder, entendido na sua dimensão de possibilidade humana de agir de comum acordo, 

segundo Hannah Arendt, se apresentasse nesse campo apenas como manifestação rápida de 

uma idéia fora de lugar. Quando Hobbes afirma o permanente estado de guerra de todos 
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contra todos no estado de natureza, está afirmando também uma visão de mundo que os 

homens neste estado têm sobre as relações entre si e sobre a própria condição humana na 

existência social. O ‘carcerário’ na sua lógica institucional instaura a possibilidade de tal 

estado e de tal visão de mundo. Não há Direito, não há o público.  A noção de lei que é 

referência na sociedade inclusiva para o convívio é substituída, ou subsumida nas, por leis 

próprias do ‘arbitrário carcerário’ que se sustentam no uso sistemático da força na violência 

coercitiva e punitiva. São aprendidas, vividas e reproduzidas, realizam-se como parte de 

habitus: uns compartilhados entre internos, outros entre funcionários, e ainda outros por 

ambos, na mediação entre a instituição, entendida como campo estruturado e estruturante 

para a contenção, que executa a medida de internação e os indivíduos que nela vivem parte 

de suas vidas. 

Por que, então, ainda não superamos o dilema histórico de educar e punir os adolescentes 

autores de atos infracionais com a privação de liberdade sem os processos educativos 

próprios da penalização das prisões? O que os testemunhos escritos, como narrativas sobre 

o cotidiano da instituição onde se dá a internação, nos revelam na análise sobre eles é que a 

internação se realiza como prisão, com as relações sociais e os processos educativos que 

nessas relações se desenvolvem, inerentes ao campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 194

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

ABBOTT, J. H. No Ventre da Besta. Rio de Janeiro, Francisco Alves Editora, 1982. 

ABRAMO, P. Pesquisa em Ciências Sociais. In: HIRANO, S. (Org.). Pesquisa social: 

projeto e planejamento. São Paulo, T. A. Queiroz, 1979, p. 21-88. 

ANDERSON, P. Além do neoliberalismo. In: SADER, E. & GENTILI, P. (Org.). Pós-

neoliberalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p.9-23. 

ADOLESCENTE MORRE ESPANCADO HORAS APÓS CHEGAR EM CADEIA DE 

SP. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u110304.shtml> 

Acesso em 21/06/2005. 

ARAUJO, C. As marcas da violência na constituição de identidades de jovens da periferia. 

Educação e Pesquisa, jan./jun. 2001, vol.27, n° 1, p. 141-160. 

ARENDT, H. Da violência. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1985. 

ARROYO, M., BUFFA, E. & NOSELA, P. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? 

São Paulo, Cortez, 2000. 

ASSIS, S. G. Traçando caminhos em uma sociedade violenta: a vida de jovens infratores e 

de seus irmãos não-infratores. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. 

APPLE, M. W. Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

______. Política cultural e educação. São Paulo: Cortez, 2000. 

BENEVIDES, M. V. M. Cidadania e direitos humanos. In Cadernos de Pesquisa, 

Fundação Carlos Chagas, São Paulo, n. 104, p. 39-46, jul. 1998. 

______. O desafio da educação para a cidadania. In: AQUINO, J. (Org.). Diferenças e 

preconceitos na escola. São Paulo: Summus, 1998a, p.153-169. 

BELLIGNI, S. Hegemonia. In: BOBBIO, N., MATTEUCCI, N. & PASQUINO, G. 

(Orgs.). Dicionário de política. Brasília: EdUnB, 1991, p. 579-581. 



 195

BOBBIO, N. O conceito de sociedade civil. Rio de Janeiro: Graal, 1982. 

_______ O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. São Paulo: Paz e Terra, 

1986. 

_______ Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

_______ A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

BONNEWITZ, P. Primeiras lições sobre a sociologia de P. Bourdieu. Petrópolis: Vozes, 

2003. 

BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 

____________   (Coord.). A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1997. 

___________. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. In 

NOGUEIRA, M. A. & CATANI, A. (orgs.) Pierre Bourdieu – Escritos de Educação. 

Petrópolis: Vozes, 2004, p. 40-64 

___________ O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

BOURDIEU, P. & PASSERON, J. C. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema 

de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 

BRASIL. Senado Federal. Lei nº 6.697/79. Código de menores: comparações, anotações, 

histórico. Brasília, 1982. 

_______ Congresso. Lei nº 9.394, de 25.12.1996. Dispõe sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional. São Paulo: Imprensa Oficial, 1998. 

_______ Parâmetros Curriculares Nacionais. Ministério da Educação. Brasília, 1999. 

_______ Mapeamento da situação das unidades de execução de medida socioeducativa de 

privação de liberdade ao adolescente em conflito com a lei. Ministério da Justiça; 

Ministério do Planejamento/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.Brasília, 2002. 

_______ Radar Social. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea.Brasília, 2005. 

BRITO, F. B. Ecos da Febem – história oral de vida de funcionários da Febem. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade 

de São Paulo. 2002. 



 196

CADEIA ABRIGAVA 20 JOVENS DURANTE REBELIÃO. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2403200605.htm Acesso em 24/03/2006. 

CAMPOS, M. Onde nascem os infratores da Febem. Jornal da Tarde, São Paulo, 27 

outubro de 2004. Caderno A, p. 8. 

CANETTI, Elias.  Elementos do Poder.  In: Massa e poder.   Brasília: Melhoramentos/ 

UNB, 1983. 

CAPITELLI, M. Novo laudo para Champinha. Jornal da Tarde, São Paulo, 25 de julho de 

2006. Caderno A, p. 7. (2006 a). 

___________ Champinha deve seguir isolado. Jornal da Tarde, São Paulo, 5 de agosto de 

2006. Caderno A, p. 7. (2006 b). 

___________ Champinha: em cada laudo um perfil. Jornal da Tarde, São Paulo, 08 de 

outubro de 2006. Caderno A, p. 9. (2006 c). 

CARRANCA, A. Vêm da Zona Leste 40% dos que chegam à Febem. O Estado de S. 

Paulo, São Paulo, 11 de junho de 2006. Cidades, p. C3. 

CASTRO, L. R. (Org.). Subjetividade e cidadania: um estudo com crianças e jovens em 

três cidades brasileiras. Rio de Janeiro: 7Letras, 2001. 

CASTRO E OLIVEIRA, R.M.F. A Irregularidade de uma situação: a política da infância e 

da adolescência no Brasil. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, 2004. 

CARTA DE SÃO PAULO. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA. São Paulo, 21 de setembro de 2000. Disponível em: 

http://www.andi.org.br/noticias/templates/templates_pauta.asp?articleid=6847&zoneid=18 

CENPEC. Módulo introdutório - Educação e Cidadania. Proposta Pedagógica. São Paulo, 

Secretaria de Estado da Educação, 2001. 

COISSI, J. Cidades se omitem em relação a jovens infratores. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 23 de fevereiro de 2007. Cotidiano, p. C5. 

COMPARATO, F. K. O princípio da igualdade e a escola. Cadernos de Pesquisa, São 

Paulo, Fundação Carlos Chagas, n. 104, p. 47-57, jul. 1998. 



 197

CONSTANTINO, L. Só 59% concluem o ensino fundamental. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 12 de março de 2003. Cotidiano, p. C1. 

COUTINHO, C. N. A democracia como valor universal. São Paulo: Ciências Humanas, 

1980. 

CURY, M. et al. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: comentários jurídicos e 

sociais. São Paulo: Malheiros, 1992. 

DEL PRIORI, M. História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2000. 

DESTRUINDO O FUTURO: TORTURA NA FEBEM. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/denunciar/justicaglobal/destruindofuturo.html Acesso em 

19/06/2006. 

DINIZ, L. Suzane vai tentar absolvição por morte de pai. Jornal da Tarde, São Paulo, 25 de 

julho de 2006. Caderno A, p. 7. 

DIAS, F. Educação e Cidadania: na busca de uma nova hegemonia. Dissertação de 

Mestrado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

_______Os direitos humanos, o direito a ser educado e as medidas socioeducativas. In: 

SCHILLING, F. (Org.) Direitos humanos e educação: outras palavras, outras práticas. São 

Paulo: Cortez, 2005. p. 237-248. 

DURAND, J. C. G. (Org.). Educação e hegemonia de classe. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1972. 

ESCÓSSIA, F. Mais crianças vivem com mulheres pobres. Folha de S. Paulo, São Paulo, 8 

de março de 2002. Cotidiano, p. C6. 

FARIAS, P. S. & NARCISO, L. Cadeia de Chocolate – os funcionários da Febem 

falam.São Paulo, Arte e Ciência, 2005. 

FAUSTO, B. Crime e cotidiano: a criminalidade de São Paulo – 1880-1924. São Paulo, 

Brasiliense, 1984. 

FEBEM MANDA 131 ADOLESCENTES PARA A PRISÃO. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 8 de abril de 2006. Cotidiano, p. C4. 



 198

FERNANDES, H. R. (Org.). Mills, o sociólogo-artesão. In: Wright Mills: sociologia. São 

Paulo: Ática, 1985, p. 7-37. 

FERNANDES, F. ROLLI, C. Ricos crescem e concentram mais renda. Folha de S. Paulo, 

São Paulo, 2 de abril de 2004. Dinheiro, p. B1. 

FERRAREZI, E. Evolução das políticas dirigidas à infância e à adolescência: a Secretaria 

do Menor de São Paulo e a introdução de um novo paradigma. Dissertação de Mestrado. 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1995.  

FIGUEIREDO, C. M. P. A Febem vai bem: o que atrapalha... são os menores. Revista Lua 

Nova. São Paulo, número 3, abril junho, p. 87-93. 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1977. 

_______________Microfísica do Poder.Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

FRASSETO, F. A. Avaliação psicológica em adolescentes privados de liberdade: uma 

crítica à execução da medida de internação. Dissertação de Mestrado. Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.  

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR – FEBEM/SP. Unidades de 

Internação - Regimento Interno. São Paulo, Febem/SP, 2004. 

GENTILI, P. (org.) Pedagogia da exclusão. Petrópolis, Vozes, 1996. 

GIROUX, H. Pedagogia radical. São Paulo: Cortez, 1983. 

______. Teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis: Vozes, 1986. 

GOMES, C. A. A educação em perspectiva sociológica. São Paulo: EPU, 1989. 

GRACIANI, M. S. Pedagogia social de rua. São Paulo: Cortez, 1999. 

GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

______. Concepção Dialética da História. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986. 

______. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1976. 

GRUPPI, L. O Conceito de Hegemonia em Gramsci. Rio de Janeiro: Graal, 1980. 



 199

HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes, 1987. 

IGNATIEFF, M. Instituições totais e classes trabalhadoras: um balanço crítico. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v.7, pp. 185-193, março/agosto.1987. 

ILANUD – INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

PREVENÇÃO DO DELITO E TRATAMENTO DO DELINQUENTE. Adolescentes 

acusados de atos infracionais em São Paulo. São Paulo, 2001. Disponível em: 

www.ilanud.org.br. Acesso em maio de 2004. 

JOZINO, J. Tortura deixa menino cego. Jornal da Tarde, São Paulo, 28 de novembro de 

2006. Caderno Cidade/Polícia, p. 6A. 

KOWARICK, L. As lutas sociais e a cidade. São Paulo, Paz e Terra, 1988. 

LASSALLE, F. Que é uma Constituição? São Paulo: Kairós, 1985. 

LEFORT, C. Pensando o político. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.                      

LEFEBVRE, H. A re-produção das relações de produção. Porto: Escorpião, 1973. 

LOYOLA, M.A. Pierre Bourdieu entrevistado por Maria Andréa Loyola. Rio de Janeiro: 

EdUerj, 2002.  

LUPPI, C. A. Agora e na hora de nossa morte: o massacre do menor no Brasil. São Paulo: 

Brasil Debates, 1981. 

MARCÍLIO, M. L. Visita à Febem: o ‘novo olhar’. Disponível em: 

http://www.braudel.org.br/imprensa/artigo118.htm Acesso em: 24/11/2006. 

MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 

MARTINS, J. S. (Org.). O massacre dos inocentes: a criança sem infância no Brasil. São 

Paulo: Hucitec, 1993. 

MENINA CONFIRMA REBELIÃO NO DIA 11 PASSADO NA FEBEM EM S. PAULO. 

Folha de S. Paulo, 23 de agosto de 1988, Cidades, C.3. 

MICELI, S. (org.) Pierre Bourdieu: A economia das trocas simbólicas. São Paulo: 

Perspectiva, 1974. 

MICHAUD, Y. A violência. São Paulo: Ática, 1989. 



 200

MILLS, W. Cultura e política. In: FERNANDES, H. F. (Org.). Wright Mills: sociologia. 

São Paulo: Ática, 1985. p. 164-173. 

______. La elite del poder. México: Fondo de Cultura Económica, 1973. 

MOSCA, J. J. AGUIRRE, L. P. Direitos humanos: pauta para uma educação libertadora. 

Petrópolis: Vozes, 1990. 

NAKANO, M. Jovens vidas: associatividade e subjetividade – um estudo de jovens do 

Jardim Oratório. São Paulo, 1995. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 

NAVAES, M. B. Marxismo e direito. São Paulo: Boitempo, 2000. 

NEM O POVO DOS DIREITOS HUMANOS APÓIA CHAMPINHA. Jornal da Tarde, 

São Paulo, 5 de agosto de 2006. Caderno A, p. 1. 

ORTIZ, R. Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática, 1983. 

PALMA FILHO, J. C. Cidadania e educação. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, Fundação 

Carlos Chagas, n. 104, p. 101-121, 1998. 

PAOLI, M. C. & OLIVEIRA, F. Os sentidos da democracia. Petrópolis: Vozes, 1999. 

PENTEADO, G. 14,8% dos presos já passaram pela Febem. Folha de S. Paulo, São Paulo, 

10 de dezembro de 2002. Cotidiano, p. C4. 

PEREIRA, I. O adolescente em conflito com a lei e o direito à educação. Tese de 

Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2006. 

PINHEIRO. P. S. e GUIMARÃES. S. P. Direitos Humanos no século XXI. Brasília, Senado 

Federal, 2002.  

POULANTZAS, N. As classes sociais no capitalismo de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

_____________ O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 1980. 

_____________ Hegemonia y dominacion en el Estado Moderno. México, Ediciones 

Pasado e Presente, 1985, 6ª ed. 

PUC/SP. Mapa da Exclusão/Inclusão Social 2000. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2000. 



 201

QUINNEY, R. Class, State, crime. Nova York: Longman, 1980. 

RESISTÊNCIA EMPERRA DESCENTRALIZAÇÃO. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 jul. 

2003. Cotidiano, p. C3. 

RIGI, M. F. C. Osasco e Cotia rejeitam nova Febem. O Estado de São Paulo, São Paulo, 21 

fev. 2006. Metrópole, p. 1. 

RODRIGUES, G. A. Os filhos do mundo – a face oculta da menoridade (1964-1979). São 

Paulo, IBCCRIM, 2001. 

ROSA, F. A. M. (Org.). Direito e conflito social. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

SADER, E. Quando novos personagens entraram em cena. São Paulo: Paz e Terra, 1988. 

SANTOS, M. A. C. dos. Criança e criminalidade no inicio do século. In: DEL PRIORI, M. 

História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2000. p. 210-229. 

SARTORI, G. A teoria da democracia revisitada. São Paulo: Ática, 1994. 

SÊDA, E. Construir o passado. São Paulo: Malheiros, 1993. 

_______ Infância e Sociedade: Terceira Via. Novo paradigma da criança na América 

latina. São Paulo, Adês, 1998. 

SEGUNDO R. Notas sobre o direito da criança. Teresina, 2003. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.Br./doutrina/texto.asp?id=3626>. Acesso em: 15 fev. 2006. 

SHILLING, F.I. Estudos sobre Resistência. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 

Educação. Universidade de Campinas, 2001. 

____________Marx e Foucault: um estudo sobre o papel da violência, das leis, do Estado e 

das normas na construção do operário disciplinado. Plural; Sociologia, USP, São Paulo, 4: 

42-59, 1997. 

SILVA, R. A construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2001. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/aj/ecaooo8.htm>. Acesso em: 15 fev. 2006. 

SOARES, P. Casas em favelas já chegam a 2,4 milhões. Folha de S. Paulo, São Paulo, 13 

de novembro de 2003. Cotidiano, p. C5. 



 202

SPÓSITO, M. P. A produção de conhecimento sobre juventude na área de Educação no 

Brasil. International studies on law and education, São Paulo, v. 4, p. 37-54, 2001. 

SUZANE E CRAVINHOS DEVEM CONHECER SUA SENTENÇA HOJE. Folha de S. 

Paulo, São Paulo, 21 jul. 2006. Cotidiano, p. C3. 

TELLES, V. S. Direitos sociais, afinal do que se trata? Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

THIOLLENT, M. Crítica metodológica, investigação social e enquête operária. São Paulo: 

Pólis, 1987. 

 ______. Metodologia em pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1998. 

UNICEF. Relatório da Situação da Infância e Adolescência Brasileiras.Brasília: UNICEF, 

2003.  

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO. Dossiê: elementos para uma história da violência 

contra a infância. Bragança Paulista: Horizontes, 1999. 

VIANA, N. Eu acuso! Disponível em: 

http://carosamigos.terra.com.br/da_revista/edicoes/ed90/febem.asp Acesso em 05/04/2007. 

VICENTIN, M. C. A vida em rebelião: histórias de jovens em conflito com a lei. Tese 

(Doutorado em Psicologia)– Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Pontifícia 

Universidade Católica, São Paulo, 2000. 

VOLPI, M. Sem liberdade, sem direitos: a privação de liberdade na percepção do 

adolescente. São Paulo: Cortez, 2001.  

WACQUANT, L. Os condenados da cidade – estudos sobre marginalidade avançada. Rio 

de Janeiro: Revan, 2001. 

ZALUAR, A. Condomínio do diabo. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 1994. 

 


