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Haiti1
Quando você for convidado pra subir no adro
Da fundação casa de Jorge Amado
Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos
Dando porrada na nuca de malandros pretos
De ladrões mulatos e outros quase brancos
Tratados como pretos
Só pra mostrar aos outros quase pretos
(E são quase todos pretos)
E aos quase brancos pobres como pretos
Como é que pretos, pobres e mulatos
E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados
E não importa se os olhos do mundo inteiro
Possam estar por um momento voltados para o largo
Onde os escravos eram castigados
E hoje um batuque um batuque
Com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária
Em dia de parada
E a grandeza épica de um povo em formação
Nos atrai, nos deslumbra e estimula
Não importa nada:
Nem o traço do sobrado
Nem a lente do fantástico,
Nem o disco de Paul Simon
Ninguém, ninguém é cidadão
Se você for a festa do pelô, e se você não for
Pense no Haiti, reze pelo Haiti
O Haiti é aqui
O Haiti não é aqui
E na TV se você vir um deputado em pânico mal dissimulado
Diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer
Plano de educação que pareça fácil
Que pareça fácil e rápido
E vá representar uma ameaça de democratização
Do ensino do primeiro grau
E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital
E o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto
E nenhum no marginal
E se, ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual
Notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco
Brilhante de lixo do Leblon
E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo
Diante da chacina
111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos
Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres
E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos
E quando você for dar uma volta no Caribe
E quando for trepar sem camisinha
E apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba
Pense no Haiti, reze pelo Haiti
O Haiti é aqui
O Haiti não é aqui

1

Letra da música “Haiti”. Composição e interpretação de Caetano
http://www.youtube.com/watch?v=EDB2nZSbkLg. Acesso em 23/10/2012
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RESUMO

KETELHUT, MARCOS ROGÉRIO CHIESA. RESSOCIALIZAÇÃO: DEPOIMENTOS
DE PROFESSORES E MÃES DE ADOLESCENTES DA FUNDAÇÃO CASA.
Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura). São Paulo: Universidade
Presbiteriana Mackenzie, 2012
Muitos são os fatores que levam um adolescente a cometer um ato de transgressão na
sociedade atual. Considerando-se que é considerado um ser em formação, pois não é ainda
adulto, mas não é mais criança, têm um lugar privilegiado nos vários discursos acerca da sua
formação e educação. Apesar dos vários discursos (médicos, psicológicos, históricos, sociais e
culturais, dentre outros) muitos, ainda, cometem atos considerados de violência e acabam
cumprindo medidas socioeducativas, em privação de liberdade, sendo matriculados
compulsoriamente em uma escola vinculadora, após a sentença de um juiz de direito. É,
portanto, relevante pesquisar as concepções acerca desse processo, uma vez que a educação na
escola regular formal é considerada uma etapa importante na vida de todos os indivíduos. Este
estudo fundamenta – se em autoridades que vem estudando a situação de adolescentes
transgressores e os processos de ressocialização dentro de instituições, dentre os quais
Goffman (2007) que aborda a questão do estigma, Dubar (2005) e Berger e Luckmann (1985)
a (re)construção das identidades pessoais e profissionais, Becker (2008) e Velho (1981) na
questão do desvio. Esta pesquisa buscou analisar a concepção de professores que lecionaram
para alunos que estiveram internados na Fundação CASA e a concepção de mães desses
adolescentes, que estiveram nessa instituição, na cidade de São Paulo, a respeito do processo
de ressocialização desses adolescentes. Partindo de depoimentos, de três ex-professores da
Fundação Casa e de três mães de ex internos nessa Fundação, os dados foram analisados no
sentido de responder à pergunta que direcionou esta investigação: verificar se a escola e a
internação contribuíram para a ressocialização desses adolescentes. A análise e reflexão sobre
esses dados mostrou que de um lado, os professores oscilaram na afirmação de que suas aulas e
a própria Fundação CASA tenham contribuído de alguma forma no processo de ressocialização
de seus alunos. De outro lado, as mães foram unânimes na afirmação de que acreditam na real
possibilidade de ressocialização de seus adolescentes, que estiveram internados em uma
unidade da Fundação CASA.
Palavras-Chave: Adolescente, Desvio, Educação, Fundação CASA, Ressocialização.

ABSTRACT

KETELHUT, MARCOS ROGÉRIO CHIESA. RESOCIALIZATION: STATEMENTS OF
TEACHERS AND MOTHERS OF TEENAGERS FROM FUNDAÇÃO CASA.
Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura). São Paulo: Universidade
Mackenzie.
There are many factors that lead a teenager to commit an act of transgression in society
today. Considering that are regarded as forming, as it is not yet adult but not a child anymore.
Many speeches have concerned their training and education. In spite of various discourses
(medical, psychological, historical, social and cultural rights, among others) many still commit
acts considered violent and end up, deprived of liberty, being compulsorily enrolled in a school
with socialization, and educational measures, after a sentence by court of law. It is therefore
important to research the conceptions of this process, since the regular formal school education
is considered an important step in the life of every individual. This study is based in authorities
who have studied the situation of young offenders and the processes of socialization within
institutions. Such as Goffman (2007) which addresses the issue of stigma, Dubar (2005) and
Berger and Luckmann (1985) on the (re) construction of personal and professional identities,
Becker (2008) and Velho (1981) on the issue of deviation. This study aimed to analyze the
concept of teachers who have taught students who have been admitted to the CASA
Foundation and the conception of mothers of these teenagers who were interned in the
Fundação CASA, in São Paulo, about the process of rehabilitation of these adolescents. Based
on the testimony of three former Fundação CASA professors and three mothers of adolescents
who were interned in Fundação CASA, the data were analyzed in order to answer the question
that guided this research: to determine whether the school and the internation contributed to the
rehabilitation of these adolescents. The analysis and reflection on these data showed that on the
one hand, teachers varied in the statement that their own classes and Fundação CASA have
contributed somehow to the process of resocialization of their students. On the other hand,
mothers were unanimous in their assertion that they believe in the real possibility of
rehabilitation of their adolescents who were admitted to an Fundação CASA.
Keywords: Adolescent, Deviation, Education, Fundação CASA, Resocialization.

INTRODUÇÃO

Em todo o caso o futuro parecia vir a ser muito melhor.
Pelo menos o futuro tinha a vantagem de não ser o presente,
sempre há um melhor para o ruim.
Clarice Lispector
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Esta dissertação focalizou a ressocialização de adolescentes.
Ressocialização compreendida, nesta dissertação, a partir da circunscrição de
socialização – processo pelo qual os indivíduos de uma determinada sociedade/cultura são
preparados para participar dos sistemas sociais, compartilhando, para tanto, a linguagem, os
símbolos, as idéias, os valores e as próprias relações que são constitutivas de tais sistemas.
Os dados de investigação deste estudo foram os depoimentos de professores que
lecionaram em escolas da rede pública de ensino, estado e município de São Paulo e na
Fundação CASA a adolescentes considerados infratores2 e mães desses adolescentes em
processo de ressocialização, na Fundação CASA, na cidade de São Paulo.
No interior de uma unidade da Fundação CASA há a intersecção de várias instâncias do
poder público, através de várias Secretarias do Estado de São Paulo, como: Educação, Saúde,
Esporte, Assistência Social, Justiça e Defesa da Cidadania e também empresas do poder
privado. Não há decisões, dessa forma, que possam ser tomadas pelos familiares ou mesmo
pelos adolescentes internados, todas são externas aos adolescentes ou mesmo familiares.
A relevância deste estudo é múltipla, conforme segue. Primeiro porque o adolescente é
um ser considerado em formação e participará de várias atividades propostas (obrigatórias)
pela instituição, portanto, passível de modificações em suas atitudes e subjetividade. Segundo,
está internado e foi considerado infrator, pois recebeu uma sanção do ponto de vista legal por
ter cometido um ato, considerado de violência. Terceiro, tem um tempo pré-determinado, ou
seja, não ultrapassará os três anos de internamento ou 21 anos de idade, quando será posto em
liberdade novamente.
Em uma Unidade de Internação (U.I.), encontram-se professores de ensino (regular e
profissionalizante), agentes (de saúde, educação e segurança), coordenadores (de educação e
segurança), pessoal administrativo, direção e outros serviços terceirizados, além do próprio
adolescente e de sua família que participa (ou deveria participar) ativamente do processo,
inclusive nos momentos de visita.
No que se refere à questão educacional, o adolescente é matriculado compulsoriamente
no ensino regular (no seu respectivo ano e série), através de uma escola vinculada à unidade a
qual ele está inserido e também às oficinas ofertadas por uma empresa terceirizada, divididas
em educação profissional, arte, cultura e esportes, também obrigatórias.
Propos-se verificar ao longo da pesquisa a relação existente entre os adolescentes
internados e duas instâncias externas a Fundação CASA, com as quais, os adolescente têm e/ou
2

É utilizado o termo infrator, entendido como aquele que infringiu uma lei, apesar de implicar o conceito de
desvio e crime. Todos ligados ao conceito de violência.
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tiveram contato, que são a mãe e a escola. O foco, portanto, recaiu sobre a relação existente
entre os professores da educação formal que lecionaram para alunos da Fundação CASA e os
depoimentos de mães de adolescentes que cumpriram a medida socioeducativa.
As perguntas diretrizes para as quais esta investigação buscou respostas foram: Quais
são as concepções dos professores e das mães dos adolescentes sobre a situação educacional?
Essas concepções admitem uma (possível) mudança de comportamento, uma vez que há a
tentativa de ressocializá-los, quer quando estão no interior da Fundação CASA, quer quando
estão inseridos em uma escola formal externa?
É evidente que a educação3 se faz necessária, da mesma forma que as sociedades são
pautadas pelo trabalho, sendo dois instrumentos imbricados que deveriam possibilitar aos
indivíduos um mover-se constante no interior de uma determinada sociedade/cultura. Todo o
processo educativo, entretanto, objetiva, em primeira instância, o acesso ao mercado de
trabalho. É, pois, de relevância central saber como ocorre esse processo de ressocialização,
uma vez que há uma escolha “a priori” das instituições (CASA e escola), através de seu
discurso oficial e das leis vigentes, em inserir o adolescente no mercado de trabalho.
Esta problemática envolve inúmeras outras questões, como as que seguem. Será
possível, de fato, ressocializá-los, tendo em vista que há certo número de adolescentes
reincidentes?4 O que ocorre durante este processo de ressocialização nas escolas formais, após
a saída destes adolescentes da Fundação CASA sob a condição de Liberdade Assistida5? Qual é
a contribuição, se há, do adolescente estar no interior de uma unidade da Fundação CASA,
ficando privado da sua liberdade, sob a ótica de algumas mães? Essas perguntas são aqui
citadas com o intuito de evidenciar a complexidade imbricada na ressocialização. Não foi,
porém, objetivo desta dissertação levantamento e análise de dados referente ao comportamento
desses adolescentes após a saída da Fundação CASA.
As escolas formais são instituições que promovem um nível de uniformização entre
alunos, mas não a ponto de fazer com que percam suas individualidades. Como se processa a
subjetividade de um adolescente que, aparentemente, está (ou esteve) em fase de reconstrução
de sua individualidade, por meio de uniformizações impostas pela instituição CASA? Estas são
algumas questões imbricadas nesta pesquisa, cujo objetivo não é o de respondê-las.
3

4

5

Entende-se educação como um processo mais amplo de formação de valores e desenvolvimento integral,
situado no tempo e espaço, não restrito apenas a educação formal. Niskier (1996) faz um levantamento
histórico no livro Educação brasileira: 500 anos de História – 1500-2000.
De acordo com o site www.casa.sp.gov.br, há uma menor taxa de reincidência na Fundação CASA na
atualidade (12,8%) devido a descentralização e construção de novas unidades de atendimento no interior do
Estado, quando se compara com as taxas de reincidência de adolescentes da antiga FEBEM (29%).
Designa-se Liberdade Assistida ou L.A. apenas para os adolescentes que já cumpriram uma (ou mais)
medida(s) socioeducativa(s) na Fundação CASA e que, portanto, estão sob esta condição.
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Nossa hipótese era a de que os cursos ofertados formalmente não propiciaram a
ressocialização, uma vez que era notada uma taxa de reincidência.
Frente a essa problemática, foram definidos os objetivos desta pesquisa, conforme
segue.
Objetivo geral:
- Verificar como ex-professores da Fundação CASA e mães de adolescentes que
estiveram internados concebem o processo de ressocialização desses adolescentes.
Objetivos específicos:
- Verificar como os ex-professores concebem as condições oferecidas por ele como
professor e pela sua disciplina – de educação formal – para o processo de
ressocialização dos adolescentes dessa instituição.
- Verificar como as mães de adolescentes que estiveram internados na Fundação CASA
concebem as condições oferecidas para o processo de ressocialização dos seus filhos;
pela família; pelas escolas que frequentaram; pela Fundação CASA.
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1.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Eu não posso me tornar eu mesmo sem um outro,
eu tenho que me encontrar num outro
para encontrar um outro em mim.
Mikhail Bakhtin
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1.1.

SOCIALIZAÇÃO/RESSOCIALIZAÇÃO

De acordo com Houaiss (2009), re, do latim, significa 1) 'retrocesso, recuo': recorrer; 2)
'repetição': reafirmar; 3) 'sentido contrário': reagir.
Retomando esses significados, ressocialização pode ser compreendida como: recuo em
um processo, recorrendo, em sentido contrário, para repetir etapas em que uma pessoa deveria
ter sido preparada a participar, reagindo a impossibilidades. Ressocialização pode ser
compreendida também como o afirmar outras possibilidades para participar dos sistemas
sociais compartilhando a linguagem, os símbolos, as idéias, os valores e as próprias relações
que são constitutivas de tais sistemas.
Ressocialização é, pois, entendida como um “continuun” no processo de aprendizagem
humana, que não tem um fim em si mesmo, mas que ocorre de modo dialético e dialógico com
a sociedade/cultura mais ampla.
Socialização e ressocialização constituem processos contínuos, de uma vida inteira, que
começa com o nascimento da criança e termina com a morte – processos em que os indivíduos
participam ativamente da construção e reconstrução dos mesmos processos de sua própria
socialização. A ressocialização tem lugar quando uma pessoa desempenhou um papel passivo
de apenas receptáculo da sociedade/cultura mais ampla, sem ter sido preparada e sem ter tido
condições próprias de participar do sistema no qual está inserida.
Neste sentido, ressocialização deve ser entendida como uma parte do processo contínuo
de socialização que implica aprender e, às vezes, desaprender alguns papéis6.
Goffman, citado por Johnson (1997, p.198-199) define ressocialização como:

um processo mais drástico de derrubada e reconstrução de papéis individuais e
do senso, socialmente construído, de self. A doutrinação forçada de
prisioneiros políticos, por exemplo, ou a “desprogramação” de ex-conversos a
cultos religiosos, são exemplos de ressocialização, como também a tentativa de
reabilitar indivíduos que organizaram grande parte de suas vidas em torno do
crime ou de extenso abuso de drogas e álcool. Uma vez que a ressocialização é
um processo drástico que requer grande controle sobre seus sujeitos, ela com
freqüência ocorre em sistemas rigidamente controlados, como prisões e
hospitais.

São várias as esferas de socialização na atualidade, passando pela família, pela escola,

6

Goffman (2009) define as relações sociais no nível da representação de papéis. O autor se utilizada da
metáfora teatral para afirmar que, em determinados contextos, estamos no palco, na platéia ou nos bastidores.
Portanto, papel é uma resposta tipificada de uma ação também tipificada, sendo, portanto, uma representação
do “eu” em um determinado contexto de interação social.
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pelos meios de comunicação de massa e também pelos amigos. É, portanto, quase impossível
não passar por tais esferas, se não todas, ao mesmo tempo, quando se focaliza a
ressocialização.
As sociedades estão em constante transformação, e, portanto, novas formas de
sociabilidade são criadas e recriadas constantemente. Se um indivíduo é fruto de uma
determinada sociedade/cultura e das escolhas dos indivíduos de outrora, esta mesma
sociedade/cultura atual depende das escolhas feitas pelos seus atuais integrantes, pois, do
contrário, estaríamos apenas recontando uma história.
Cabe uma ressalva quanto ao conceito de ressocialização, pois, quando se afirma que
alguém será ressocializado, este conceito traz implícitos dois pressupostos: de um lado, um
básico de que houve uma socialização anterior; de outro lado, pressupõe a idéia de que algo
não foi cumprido na sua totalidade, ou, em outros termos, de que não foi cumprido
adequadamente. Sugere, pois, que se inquira sobre o que é ter uma boa socialização e como se
processa uma ressocialização, no caso de não ter havido socialização.
Berger e Luckmann (1985, p. 178) ao analisarem os processos de socialização afirmam
o que segue.

... esta abstração dos papéis e atitudes dos outros significativos concretos é
chamada o outro generalizado. Sua formação na consciência significa que o
indivíduo identifica-se não somente com os outros concretos, mas com uma
generalidade de outros, isto é, com uma sociedade.

A identidade não é algo imutável e fixa. A identidade profissional, da mesma forma, se
constrói com base na significação e na revisão social da profissão, assim como na revisão das
tradições. Pimenta (2002, p.77), referindo – se à identidade profissional do professor afirma:

constroi - se, também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e
autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, com base em seus valores,
em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, em suas
representações, em seus saberes, em suas angústias e anseios, no sentido que
tem em sua vida o ser professor.

1.1.1. Violência, desvio, transgressão

Não é tarefa fácil tentar definir o que chamamos normalmente de violência. Do ponto
de vista meramente filosófico, Malmesbury (2004) definiu–a, em seu Leviatã: a guerra de
todos contra todos, em que primeiro, os homens são movidos por desejos e surgindo uma
determinada concorrência e a instabilidade gerada por esta expõe cada um aos riscos de um
15

entredevoramento universal em seu estado de natureza.
Do ponto de vista psicanalítico, Boudon e Bourricaud (2002, p.606) definem a
violência a partir de Freud (1856 - 1939), como gênese da personalidade adulta, ou seja,

até a resolução do conflito edipiano, a criança seria movida pelo desejo de
assegurar a afeição materna para uso exclusivo; esse desejo engaja-a num
duplo conflito – com seus irmãos e irmãs, por um lado, com seu pai e sua mãe,
por outro; esse conflito que, diante do princípio da realidade, acha
normalmente saída na socialização da criança pode acompanhar-se no
inconsciente individual por um desejo de matar aqueles que se opõem à
realização de nosso desejo mais ou menos completamente recalcado; mesmo
adulto, esse desejo pode ser reativado por ocasião das frustrações difusas e das
agressões abertas a que o indivíduo está exposto ao longo da vida.

Ainda segundo os dois autores, Boudon e Bourricaud (2002, p.607) definem a
violência, do ponto de vista sociológico como um estado de anomia, para caracterizar

a situação em que o sistema normativo perdeu todo ou parte de seu rigor e de
sua eficácia. Os direitos e as obrigações deixam de ser efetivamente sancionados
porque as pessoas não sabem mais a que estão obrigadas, não reconhecem mais
a legitimidade das obrigações a que estão submetidas.

Segundo esses autores, a violência está no horizonte da vida social.
Por seu turno, o conceito de violência está associado aos de crime e desvio. Giddens
(2001, p.173) define crime como “uma conduta não-conformista que infringe uma lei” e desvio
como “uma não-conformidade com determinado conjunto de normas que são aceitas por um
número significativo de pessoas em uma comunidade ou sociedade”.
Ainda segundo Giddens (2001, p.173), a sociologia do desvio investiga “a conduta que
se encontra além do domínio da lei criminal, ou seja, por que determinados tipos de conduta
são amplamente considerados desviantes e como essas noções de desvio são aplicadas de
maneira diferenciada às pessoas dentro da sociedade”.
Becker (2008, p.18-21) faz um levantamento das várias concepções correntes de
desvio. Uma primeira concepção está ligada à estatística, “que define como desviante tudo que
varia excessivamente com relação à média”. Uma segunda está ligada a patologia “revelando a
presença de uma doença (...) numa analogia médica”. Uma terceira, subjacente a anterior,
funcional, considera que, “a sociedade, ou uma parte da sociedade” produz processos que
diminuem sua estabilidade. E uma quarta concepção relativística, que identifica “o desvio
como a falha em obedecer a regras do grupo”.
Entretanto, para além das definições acima, sua definição (2008, p.21-22) está ligada a
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sociedade, no sentido de que

grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja infração constitui desvio, e
ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como outsiders. Desse
ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas
uma conseqüência da aplicação por outros de regras e sanções a um „infrator‟.

Becker (2008, p.37) afirma que,

é muito mais provável que a maioria das pessoas experimente impulsos
desviantes com freqüência. Pelo menos em fantasia, as pessoas são muito mais
desviantes do que parecem. Em vez de perguntar por que desviantes querem
fazer coisas reprovadas, seria melhor que perguntássemos por que as pessoas
convencionais não se deixam levar pelos impulsos desviantes que têm.

Ainda segundo o mesmo autor (2008, p.22), o que as pessoas rotuladas de desviantes
têm em comum é a “partilha do rótulo e a experiência de serem rotuladas como desviantes”.
Velho (1981, p.27-28) partilha das concepções de Becker sobre desvio. Nesse sentido, o
desviante é
um indivíduo que não está fora de sua cultura mas que faz uma „leitura‟
divergente. Ele poderá estar sozinho (um desviante secreto?) ou fazer parte de
uma minoria organizada. Ele não será sempre desviante. Existem áreas de
comportamento em que agirá como qualquer cidadão „normal‟. Mas em outras
divergirá, com seu comportamento, dos valores dominantes. Estes podem ser
vistos como aceitos pela maioria das pessoas ou como implementados e
mantidos por grupos particulares que têm condições de tornar dominantes seus
pontos de vista.

Fazendo uma junção entre o indivíduo e a sociedade/cultura, Velho (1981, p.28) afirma
que “trata-se de reconhecer nos atos, aparentemente „sem significado‟, „doentes‟, „marginais‟,
„inadaptados‟ etc., a marca do sociocultural”.
Portanto, o conceito de desvio é mais amplo que o de crime, não sendo, portanto,
sinônimos. Vivemos sob o signo de regras e normas que são dadas “a priori” por uma
determinada sociedade/cultura, na qual somos inseridos desde que nascemos. Em qualquer
sociedade/cultura, porém, ninguém descumpre todas as regras, da mesma forma que ninguém
age de acordo com todas elas.

1.1.2. Instituições e controle social

As sociedades são geradoras de instituições e estas nascem das necessidades criadas
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pelas atividades humanas, ou simplesmente pelo trabalho7 humano. É assim com a educação,
com a família e com o Estado, sendo este último congregador e propiciador de outras
instituições, ao mesmo tempo em que é uma instituição.
É, portando, a partir do Estado que nascem os ordenamentos jurídicos do ponto de vista
da ordem legal.

É nele que repousam as instituições de caráter punitivo - instituições

denominadas totais, isto é, que controlam ou buscam controlar a vida dos indivíduos a elas
submetidos, substituindo todas as possibilidades de interação social por "alternativas" internas.
Foucault (1987, p.163) analisa o surgimento das prisões e seu regulamento no final do
século XVII na França, assim concebendo-as:
espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os
indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores
movimentos são controlados, onde todos os acontecimentos são
registrados, onde um trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a
periferia, onde o poder é exercido sem divisão, segundo uma figura
hierárquica contínua,...

Foucault (1987, p.170) ainda revela que o espaço arquitetônico do panóptico8 é
polivalente em suas aplicações: serve para emendar os prisioneiros,
mas também para cuidar dos doentes, instruir os escolares, guardar os
loucos, fiscalizar os operários, fazer trabalhar os mendigos e ociosos. É
um tipo de implantação dos corpos no espaço, de distribuição dos
indivíduos em relação mútua, de organização hierárquica, de disposição
dos centros e dos canais de poder, de definição de seus instrumentos e
de modos de intervenção, que se podem utilizar nos hospitais, nas
oficinas, nas escolas, nas prisões.

Goffman (2007, p.17) define uma instituição total através de três atributos básicos
constantes em todas elas:
todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob uma
única autoridade, cada atividade diária do participantes é realizada na
companhia imediata de um grupo relativamente grande outras pessoas e
todas as atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários,
pois uma atividade leva, em tempo predeterminado, à seguinte, por um
sistema de regras formais explícitas e um grupo de funcionários.

7

8

Trabalho é aqui entendido conforme Braverman (1987, p.53) define, ou seja, “o trabalho que ultrapassa a mera
atividade instintiva é assim a força que criou a espécie humana e a força pela qual a humanidade criou o
mundo como o conhecemos”. Em outros termos, uma ação entre o homem e a natureza.
Panóptico é entendido como um modelo e precursor do sistema prisional, sendo Jerremy Benthan (17481823) o seu idealizador. Consistia em uma construção periférica em formato de anel. No centro, uma torre
vazada com janelas que se abrem sobre a parte interna do anel. Este é dividido em celas e a partir da visão (de
um vigia) na torre central, é possível controlar toda a periferia. De acordo com Foucault (1975, p.166), basta
trancar em cada cela “um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar” para que este
dispositivo “induza no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o
funcionamento automático do poder”.
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Para Foucault (1975), as relações estabelecidas tem como pressuposto um determinado
tipo de poder autoritário, a partir do diagnóstico da especificidade e singularidade da sociedade
racional moderna, engendrado por mecanismos complexos de controle social que estão na base
da sociedade disciplinar, particularizando esta mesma sociedade que controla a si mesma, na
medida em que se desenvolvem técnicas disciplinares.
Goffman (2007) considera que, as relações tem como pressuposto o contato face-a-face
nas (das) situações mais ordinárias, cotidianas e triviais dentro dos vários quadros de interação
social. Assim sendo, é no domínio da interação que se deve apreender a lógica das regras e não
nas estruturas sociais invisíveis.
Embora os dois autores possuam embasamentos e posições diferentes, suas idéias
complementam-se e contribuem para a compreensão de como se constroem as subjetividades
na sociedade/cultura.
Apesar de todas as definições assinalarem os fechamentos e limitações nessas
instituições totais (prisões), compartilham uma idéia em comum: que o princípio fundamental é
“melhorar” os indivíduos e prepará-los para que desempenhem um papel adequado e correto na
sociedade/cultura de acordo com as regras e normas vigentes quando forem libertados. Cabe
assinalar um ponto de vista compartilhado pelo senso comum: que tais instituições são vistas
como um meio de intimidação ao crime.

1.2.

ADOLESCÊNCIA
Adolescência9 é concebida de diferentes formas. Na história de tradição ocidental, a

idéia de infância e adolescência tem sofrido uma série de modificações. Devemos entendê-la
como algo particular, por não existir desde sempre e em todas as sociedades/culturas.
Ariès (2006, p.16), em seu estudo histórico sobre a criança e a vida familiar no Antigo
Regime nos mostra que a idéia de infância e seu corolário adolescência é uma construção
social do ocidente, afirmando que em “cada época corresponderiam uma idade privilegiada e
uma periodização particular da vida humana: a juventude é a idade privilegiada do século
XVII, a infância , do século XIX, e a adolescência, do século XX”.
9

Nesta pesquisa é utilizada a categoria adolescência, por se tratar de uma ordem legal baseada no direito e estar
vinculada a uma instituição prisional. Subjacente a esta categoria, é utilizada a categoria aluno para se referir
a relação do adolescente internado com o(a) seu(sua) professor(a) na (da) Fundação CASA e filho, quando se
referir a relação do adolescente com a sua mãe, tia, avó ou responsável. Quando for geral, é utilizado apenas
adolescente.
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Mead (1979, p.123), ao estudar a concepção de crianças, adolescentes e sexualidade nas
culturas10 Arapesh, Mundugumor e Tchambuli, assegura que não existe, na sociedade Arapesh,
uma relação de poder e de subserviência entre as diferentes gerações ao afirmar que “os mais
velhos e os mais novos, o pai que envelhece e a criança pequena, são situados ao mesmo nível
de sentimento Arapesh”.
O adolescente está em contato com dois mundos possíveis, a infância de um lado e o
mundo do adulto do outro. De modo que, quando observamos os adolescentes, sempre usamos
os parâmetros do mundo adulto para confrontá-los e percebemos que eles não são passivos ou
meros receptáculos da sociedade/cultura a qual estão inseridos, mas produtores da própria
identidade, subjetividade e cultura.
A adolescência, de um lado, é marcada por um período de descobertas, passível de
experimentação e, de outro lado, de uma constante cobrança de responsabilidades. Apesar da
sua delimitação temporal, não devemos entendê-la como algo fixo e imutável, uma vez que é
fruto de transformações sociais, culturais, políticas e históricas.
Para ilustrar a importância de pesquisas tendo como referencial o que comumente
chamamos de adolescência, Cardoso e Hambúrguer (1994, p.473) afirmam que:

Atualmente, é quase impossível delimitar a juventude como uma faixa
etária. Essa noção descreve uma situação intermediária e bastante
alargada entre a infância e a maturidade, isto é, entre a dependência
quase total (crianças) e a independência esperada para os adultos. Não
é a idade, mas sim a transitoriedade que caracteriza o jovem. O
retardamento da juventude e prolongamento da infância é o resultado
(talvez indireto) de processos globais de transformação e acomodação
das sociedades industriais contemporâneas. São muitas as razões que
explicam a presença acentuada do jovem. As mais óbvias são: a
extensão do sistema escolar obrigatório e o aumento do tempo
necessário para a preparação profissional em qualquer nível; o mercado
de trabalho e as políticas estatais que regulam a entrada no sistema
produtivo.

Bauman (2009, p.21) ao discorrer sobre as modificações sociais e culturais impostas
pela modernidade, passando de um mundo sólido para o que o autor chamou de modernidade
líquida, afirma que:

Quando a solidariedade é substituída pela competição, os indivíduos se
sentem abandonados a si mesmos, entregues a seus próprios recursos –
10

Cultura é uma expressão polissêmica. Entretanto, pode-se conceituar cultura como tudo o que é produzido pelo
ser humano em determinado período histórico, em termos materiais e não-materiais. De todo modo, entende-se
também que o termo cultura é uma invenção e, conforme afirma Wagner (2010, p.39), a(s) cultura(s) “existem
em razão do fato de terem sido inventadas e em razão da efetividade dessa invenção”.
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escassos e claramente inadequados. A corrosão e a dissolução dos laços
comunitários nos transformaram, sem pedir aprovação, em indivíduos
de jure (de direito); mas circunstâncias opressivas e persistentes
dificultam que alcancemos o status implícito de indivíduos de facto (de
fato).

É fato que há uma tensão na díade pais e filhos. Estes manifestam, no período chamado
adolescência, ora um comportamento considerável aceitável por todos, até mesmo blasé11, ora
um comportamento considerado transgressor, inclusive do ponto de vista da legalidade,
comumente chamado pelo senso comum de atos de violência cometidos por adolescentes.
Nesse sentido, Adorno (2002, p.65) questiona as preocupações da sociedade
contemporânea no que diz respeito a um aumento real ou uma sensação de aumento real do
número de casos de violência perpetradas por adolescentes, cuja propagação se dá,
majoritariamente pelos meios de comunicação de massa. Segundo o autor, há que se cotejar o
que é mito e o que é realidade, ou seja,
o quanto existe de compatibilidade ou de descompasso entre o
sentimento geral de insegurança que, em determinados momentos e em
conjunturas determinadas parece se acentuar, e o efetivo movimento de
registros de ocorrências criminais provocadas por adolescentes e
jovens? Afinal de contas, quem são esses personagens: anjos ou
demônios? Vítimas ou algozes? Carentes de proteção social e legal, ou
carentes de sanção penal rigorosa?

Da mesma forma, é problemática a visão que se tem ao descrever a situação dos
adolescentes inseridos no mercado de trabalho. Há uma idéia geral no senso comum, aliada às
disciplinas das ciências humanas e biológicas (pedagogia e psicologia, principalmente, mas não
só) de que é prejudicial ao adolescente e à sua formação biopsicosocial estar inserido no
mercado de trabalho, se isso dificultasse e o mesmo não dispusesse de um tempo para a sua
educação, para a sua família e para o seu lazer12.
Há outra interpretação das comunidades, as quais muitas vezes tais adolescentes
trabalhadores estão inseridos, dissonante da visão do senso comum e da ciência; de que será no
(e pelo) trabalho que o adolescente formará sua personalidade, assim não estará ocioso,
11

12

Conforme Houaiss, comportamento que exprime completa indiferença pela novidade, pelo que deve comover,
chocar. Simmel (2012, s/p) caracteriza o conceito de comportamento blasé para indicar o viver nas grandes
cidades, pois tudo é feito por desconhecidos para desconhecidos. O autor afirma que “a incapacidade, que
assim se origina, de reagir aos novos estímulos com uma energia que lhes seja adequada é precisamente aquele
caráter blasé, que na verdade se vê em todo filho da cidade grande, em comparação com as crianças de meios
mais tranqüilos e com menos variações”.
Há um artigo, parte de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo das autoras Beatriz Rosana Gonçalves Oliveira e Maria Lúcia
do Carmo Cruz Robazzi, cujo título é “O trabalho na vida dos adolescentes: alguns fatores determinantes para
o trabalho precoce” que discute a problemática da inserção dos adolescentes no mundo do trabalho.
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portanto, longe dos vícios13, além do fato de que poderá ajudar na composição da renda
familiar.
O debate acerca do trabalho do adolescente remonta no Brasil à primeira república, pós
1888, como ilustram as afirmações de Passetti (1999, pp.354 - 355)
(...) em 1927, aparece o Código de Menores regulamentando o trabalho
infantil até que, com a Constituição de 1934, determinou-se a proibição
ao trabalho de menores de 14 anos sem permissão judicial. (...)
Fechavam - se os trinta primeiros anos da República com um
investimento na criança pobre vista como criança potencialmente
abandonada e perigosa, a ser atendida pelo Estado. Integrá-la ao
mercado de trabalho significava tirá-la da vida delinquencial, ainda
associada aos efeitos da politização anarquista e educá-la com o intuito
de incutir-lhe a obediência.

Tal debate tem a ver com as discussões sobre como são construídas as identidades14,
que a um só tempo são individuais e coletivas, além de indissociáveis. É sempre marcada pela
incerteza, sendo também (re)construída, a todo momento. Em outros termos, nunca saberemos
quem somos a não ser pelo (e através do) olhar do outro.
Essas questões sobre benefícios e prejuízos do trabalho para o desenvolvimento do
adolescente estão imbricadas no processo educacional embasado pela filosofia e política
educacional nacional.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB de 20 de
dezembro de 1996 é finalidade da educação “o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art.2º.).
1.2.1. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA15.

No caso da legislação do Estado de São Paulo, há a Lei No.8.074 de 21 de outubro de
1992 que cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA,
que é um órgão deliberativo e controlador das políticas de atendimentos dos direitos da criança
e do adolescente. Compõe – se de dez representantes do poder Público: Secretarias da Justiça
e da Defesa da Cidadania, de Emprego e Relações do Trabalho, Segurança Pública, Educação,
Saúde, Cultura, Promoção Social, Esportes e Turismo, Defensoria Pública e Assembléia
13
14

15

Refere-se aos vícios ligados ao uso das drogas consideradas ilícitas (maconha, crack e cocaína).
Claude Dubar (2005) faz um debate interessante acerca das várias teorias sobre como ocorre a construção das
identidades profissionais em seu texto “A socialização – Construção das Identidades Sociais e Profissionais”.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem
por objetivo proteger integralmente a criança e o adolescente, aplicando medidas e expedindo
encaminhamentos. Foi criado no dia 13 de julho de 1990, tendo como inspiração a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
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Legislativa; e de dez representantes da sociedade civil, sendo que estes últimos são eleitos
através de edital público.

1.3.

FUNDAÇÃO CASA
Na sociedade ocidental moderna, o adolescente é considerado um ser “em formação”.

Daí a existência de uma instituição propiciadora de medidas sócioeducativas aos adolescentes
considerados transgressores como a Fundação CASA16, antiga FEBEM, no Estado de São
Paulo.
De acordo com a Portaria Normativa Nº 136/2007 e seus artigos, que regem
internamente a Fundação CASA, têm como objetivo e princípio do atendimento socioeducativo
promover, no Estado de São Paulo,

o atendimento ao adolescente em cumprimento de medida sócioeducativa e daquele que se encontra em internação provisória, com
eficácia, eficiência e efetividade, de acordo com as leis, normas e
recomendações de âmbito nacional e estadual e o atendimento deverá
garantir a proteção integral dos direitos dos adolescentes, por meio de
um conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, Estado e dos Municípios.

E ainda de acordo com a Portaria, têm a missão de aplicar medidas sócio-educativas de
acordo com as diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) prestando assistência a
adolescentes de 12 a 21 anos incompletos em todo o Estado de São Paulo.
Como se afirmou no início, as sociedades estão em constante transformação, e,
portanto, novas formas de sociabilidade são criadas e recriadas constantemente. Se um
indivíduo é fruto de uma determinada sociedade/cultura e das escolhas dos indivíduos de
outrora, esta mesma sociedade/cultura atual depende das escolhas feitas pelos seus atuais
integrantes, pois, do contrário, estaremos apenas recontando uma história.
De acordo com pesquisa preliminar, o poder público do Estado de São Paulo
aparentemente está em sincronia com as diretrizes adotadas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), que, em seu Capítulo IV – Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e
ao Lazer, afirma:

16

A Fundação CASA (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) está ligada a Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. Sua história remonta a FEBEM
(Fundação para o Bem-Estar do Menor).
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Artigo 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes diversos
direitos. Em seu parágrafo único, tal artigo ainda afirma que “é direito
dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como
participar da definição das propostas educacionais.
Artigo 54 – É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a
ele não tiveram acesso na idade própria;
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino
médio;
III ao VII (...) (Grifo nosso)

Ainda de acordo com o Artigo 54, há no inciso 2º. a informação de que: “o não
oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa
responsabilidade da autoridade competente”.

E o artigo seguinte aponta para uma co-

participação dos pais ou responsáveis:
Artigo 55 – Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus
filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

Portanto, os internos da Fundação CASA são matriculados nas escolas (formal e
profissionalizante) e entende-se que é a partir destas relações, não mais como internos, mas
como alunos, e destes com seus professores que podemos vislumbrar alguma possibilidade de
(re)socialização e do desenvolvimento de seus conhecimentos.

1.3.1. O adolescente da Fundação CASA

Inúmeros componentes podem levar um adolescente, ou mesmo um adulto, a cometer
um ato de transgressão: sociais/culturais, psicológicos, econômicos, políticos. Considerando-se
somente a sociedade brasileira, alguns serão passíveis de punição e outros não, assim como,
para um mesmo ato considerado violento, alguns indivíduos serão punidos e outros não.
Ilustra, essa parcialidade nas punições, o ato dos adolescentes de classe média alta de
Brasília que atearam fogo e mataram o índio pataxó Galdino Jesus dos Santos, em Brasília, no
ano de 1997. De acordo com reportagem do site www.globo.com, publicada em 19 de janeiro
de 2001, “em novembro de 2001, quatro dos cinco jovens foram condenados a 14 anos de
prisão. Mas tiveram privilégios no cumprimento das penas e, desde 2004, estão em liberdade.
O único menor de idade no grupo, então com 17 anos, ficou detido apenas três meses numa
instituição”.
Ainda de acordo com reportagem do site,
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Durante o cumprimento da pena, os jovens conseguiram autorização da
Justiça para trabalhar. A autorização era para que saíssem do Presídio
da Papuda exclusivamente para trabalhar e estudar. Reportagem do
Correio Braziliense publicada em 2003 mostrou três jovens
descumprindo a determinação. Foram flagrados dirigindo pelas ruas da
capital, namorando, freqüentando bares e bebendo cerveja.

São inúmeros os casos em que adolescentes (ou mesmo adultos) são punidos de acordo
com lei vigente, da mesma forma que muitos outros possuem um abrandamento da pena. De
modo que é possível pensar que, se há uma lei e esta iguala todos sem distinção, como
interpretá-la, pois quando a mesma é aplicada, desiguala, tornando as assimetrias visíveis? Que
explicações podem ser apresentadas para que um adolescente compreenda e aceite punições
frente desigualdades visíveis?
Quando um adolescente transgrediu a regras ou normas sociais, este deve ser punido de
acordo com a lei vigente através de seus inúmeros dispositivos, inclusive o Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA.
No que se refere à dinâmica de autuação, quando um adolescente cometeu um ato
infracional, o mesmo é levado a uma delegacia e, posteriormente, dependendo da sanção de um
juiz de direito, será encaminhado para uma instituição ou será posto em liberdade17.
Diferentemente de outros teóricos da área educacional cognitivista, Vigotski (18961934) enfatizou a interação social como veículo fundamental para a transmissão dinâmica (de
inter para intrapessoal) do conhecimento social, histórico e culturalmente construído Esse
psicólogo-médico-educador ressaltou a importância das atividades mediadas dos educadores e
instituições educacionais para uma reconstrução interna dinamizada por meio de interações
sócio-históricos e culturais.
No caso dos adolescentes da Fundação CASA, tal interação ocorre em vários níveis,
como por exemplo: nas relações que eles possuem, em um primeiro momento, com o aparato
jurídico institucional (juízes, advogados, técnicos, dentre outros), em um segundo momento
com as equipes internas de cada unidade (coordenação, técnicos, psicólogos, assistentes
sociais, segurança, dentre outros) e entre os próprios internos. Posteriormente, entre os internos
e os professores.
O foco desta pesquisa recaiu sobre a mediação que ocorre entre os professores da

17

Para uma discussão mais abrangente, há o artigo “Uma etnografia das Varas Especiais da Infância e da
Juventude”, de Paula Miraglia, extraído da tese de mestrado da mesma autora, cujo título é “Rituais da
Violência – a FEBEM como espaço do Medo em São Paulo”, defendida no departamento de Antropologia
Social da Universidade de São Paulo, em abril de 2002.
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escola formal e os alunos matriculados em uma das escolas (vinculadas e vinculadoras)
internas a Fundação CASA, em contínuo contato com outros adolescentes da escola regular,
em interação e aproximação com a individualidade dessa diversidade de adolescentes.
Optou-se por coletar dados sobre a convivência familiar, sobre a escola regular e sobre
a Fundação CASA, por ser, o espaço educativo dos adolescentes. Em segundo, apesar das
formalidades dos horários, regras e normas de convivência em uma sala de aula, tal espaço
constitui um lugar18 em oposição ao não-lugar, que é a característica básica da própria
instituição CASA como um todo, na qual os adolescentes internados sabem que estão
temporariamente privados da sua liberdade e que, em alguns meses estarão fora da instituição.
Segundo Bourdieu (2007, passim),
o espaço social encontra – se inscrito ao mesmo tempo nas estruturas
espaciais e nas estruturas mentais que são, por um lado, o produto da
incorporação dessas estruturas, o espaço é um dos lugares onde o poder
se afirma e se exerce, e, sem dúvida, sob a forma mais sutil, a da
violência simbólica como violência desapercebida: os espaços
arquitetônicos, cujas injunções mudas dirigem – se diretamente ao
corpo, obtendo dele, com a mesma segurança que a etiqueta das
sociedades da corte, a reverência, o respeito que nasce do
distanciamento ou, melhor, do estar longe, à distância respeitosa, são
sem dúvida, os componentes mais importantes, em razão de sua
invisibilidade (...), da simbólica do poder e dos efeitos completamente
reais do poder simbólico. (...) não há espaço, em uma sociedade
hierarquizada, que não seja hierarquizado e que não exprima
hierarquias e as distâncias sociais, sob uma forma (mais ou menos)
deformada e, sobretudo dissimulada pelo efeito de naturalização que a
inscrição durável das realidades sociais no mundo natural acarreta:
diferenças produzidas pela lógica histórica podem, assim, parecer
surgidas da natureza das coisas...

É evidente que se sendo seres sociais, entende-se interação social como a relação entre
duas ou mais pessoas que intercambiam informações, implicando reciprocidade e supondo um
envolvimento ativo, trazendo experiências e conhecimentos, em constante processo de
socialização.
Na Fundação CASA, se o adolescente é retirado do convívio social mais amplo (da
família, da escola, dos meios de comunicação de massa, dos amigos ou da rua19), mesmo que
temporariamente, por outro lado, ele passa a desfrutar do convívio com outros indivíduos
(inclusive adolescentes), que também são frutos desta mesma sociedade/cultura.
18

19

Augé (1994) estabelece uma distinção básica entre os diversos não-lugares propiciados pela sociedade atual
(supermodernidade, segundo o autor), marcados essencialmente pelo transitório, dos lugares que são definidos
pelo fixo.
Não se pode esquecer que é possível encontrar adolescentes internados na Fundação CASA que não possuem
uma casa no sentido strictu do termo e todos os componentes ligados a esfera da família, como pai e/ou mãe
e/ou irmãos, passando a conviver e a desfrutar da rua como único espaço possível de convivência.
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Apesar da uniformização20 que a própria instituição impõe a esses adolescentes que
possuem diversas procedências e experiências anteriores, há um fio que os liga: o fato de
estarem privados da liberdade.
Em oposição à privação da liberdade, tem-se a idéia ligada ao senso comum21 de que a
liberdade é um direito22. Nesse sentido do senso comum, a rua aparece como espaço
privilegiado para se pensar a questão da liberdade, quando se compara ao confinamento da
Fundação CASA.
Vive-se em uma sociedade que se fez (e se refaz) pelo uso da palavra. Nesse sentido,
alguém livre, mas que não dispõe de um arcabouço mínimo de letramento, pode ser
considerada uma prisioneira de si mesmo. Segundo Craidy (1998, p.38)

o analfabeto que vive na sociedade letrada é alguém que não tem
direito à palavra, ao menos enquanto escrita, socialmente dominante
nas instituições sociais: portanto, só pode construir uma identidade de
excluído; por outro lado, aquele que percebe a si mesmo como
excluído do ponto de vista sócio-econômico será também induzido a
ser analfabeto.

Dessa forma, foi imprescindível (re)conhecer todo este processo, pois o adolescente
passou pela privação de sua liberdade, ficando alguns meses, no máximo anos23, e novamente
estará em uma situação de liberdade, desta vez Assistida, voltando a ter maior autonomia sobre
o seu corpo e suas ações.
A questão da ressocialização envolve também outras implicações, dentre as quais a
capacidade de lidar com as adversidades. Convida a pensar sobre como os adolescentes
processam tais eventos, tanto do ponto de vista de seu passado como de seu presente no interior
da Fundação CASA, uma vez que estar presente significa estar preso e, portanto, tal condição
pode constituir um evento traumático e estigmatizante.
É provável que os adolescentes, em sua maioria, já vivam sob o signo de algum estigma
antes da sua entrada na Fundação CASA. Adolescentes, que, pelo contexto de vida, ficaram à
margem do sistema social. Vivemos sob a ótica do trabalho estruturado pelo sistema capitalista,
que produz um contínuo exército industrial de reserva, ou seja, uma quantidade de indivíduos
20

21

22

23

Grosso modo, entende-se uniformização como “tornar uniforme”, daí os vários dispositivos regulatórios
internos, como por exemplo, o próprio uso do uniforme e a sincronia das atividades, dentre outros.
Por senso comum entende-se as prenoções de uma determinada realidade, portanto, nosso olhar nunca é
neutro, sendo imediatista, superficial, acrítico e cheio de preconceitos. O conhecimento científico parte do
senso comum. Entretanto, é necessário um afastamento dos juízos de valor presentes no senso comum.
Expresso na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu Título II, Dos Direitos e
Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Artigo 5º.
O adolescente pode ficar internado por no mínimo 3 meses e no máximo 3 anos, não podendo completar 21
anos.
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que não são absorvidos pelo sistema de trabalho, ficando a disposição do mesmo para uso
posterior.
Goffman (1998, p.13) afirma que “um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar
a normalidade de outrem, portanto, ele não é em si mesmo, nem honroso nem desonroso”.
Como esclarece esse autor, o estigma pode ser considerado como um déficit no manejo das
fachadas individuais e, portanto, as identidades têm a ver com determinados ideais
psicossociais, como “brancos, heterossexuais, casados, jovens, ter emprego fixo e/ou boa
saúde”. Nesse sentido, todos os indivíduos da nossa sociedade/cultura possuem um ou outro
atributo estigmatizante, ou marcas que predispõem à exclusão social
Há um debate amplo acerca do que predipõe à exclusão social, dentre os quais um dos
mais fortes estaria ligado à pobreza. Por outro lado, o conceito de exclusão é problemático
para explicar as atitudes e comportamentos dos adolescentes da Fundação CASA, pois não se
pode imaginar como determinante para os atos considerados violentos apenas as causas
econômicas. Isso constituiria uma simplificação da problemática, que requer atenção a outras
características que se manifestam no cotidiano das subjetividades, através da identidade,
afetividade, sociabilidade, consciência e inconsciência.
O fenômeno da violência urbana nas sociedades capitalistas é complexo e exige uma
compreensão multifatorial, portanto, não devemos observá-lo apenas como uma falha do
sistema (capitalista), mas como próprio produto do funcionamento de um sistema que produz
(e reproduz) tais experiências.

1.3.2. Rastreamento de pesquisas sobre a Fundação CASA

São várias as pesquisas que têm o adolescente e a violência como objeto de estudo.
Efetuou-se um rápido rastreamento das pesquisas de Conclusão de Curso (TCCs), Mestrado e
Doutorado concluídas e disponíveis a consulta pública24, destacam-se os títulos “Reintegração
psicosocial do delinqüente juvenil. Estudo de caso”, de Virgínia Perez Hollaender, efetuada em
1978 e “Educação diferenciada: Serviço educacional destinado ao menor em situação irregular
de direitos e de fato”, de Lídia Gomes Moledo de Souza, efetuada em 1982, dentre outras.
Apesar do fato de que a maioria das pesquisas foi efetuada na antiga FEBEM e não na
Fundação CASA, versam sobre a importância da reintegração do adolescente na sociedade
mais ampla através dos processos educacionais.
24

As pesquisas rastreadas estão disponíveis no EFCP/CPDOC (Escola para Formação e Capacitação Profissional
/ Centro de Documentação), da Fundação CASA.
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Apesar da contribuição das inúmeras pesquisas realizadas ou em andamento, é recente a
modificação imposta pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo aos
projetos da pasta, especificamente a Fundação CASA, no que diz respeito à matrícula do
adolescente internado, uma vez que anteriormente ele já entrava participando da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), e agora o mesmo é matriculado regularmente na escola formal, além
da série/ano, no bimestre da sua entrada.
Tal fato se torna relevante, uma vez que, se o adolescente é matriculado no bimestre da
sua internação, o mesmo poderá continuar seus estudos na escola formal a partir do bimestre
que sair, dentro da sua série/ano. Daí a relevância de uma pesquisa que atente para as
especificidades da escola formal dentro da Fundação CASA, apesar da sincronia que há entre
todas as escolas da rede pública.

29

2.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Eu faço diferença para outros além de mim.
O que digo e sou e faço tem importância. [...]
O mundo à minha volta seria mais pobre,
menos interessante e promissor se eu subitamente deixasse de existir.
Zygmunt Bauman
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Esta pesquisa foi externa à Fundação CASA, a respeito da ressocialização de
adolescentes que estiveram internados nessa instituição.
Das cinco divisões da Fundação CASA, a Regional III – Metropolitana Leste 2 (Brás),
é a focalizada nesta investigação.

Esta, por sua vez, é composta por uma Unidade de

Atendimento Inicial (UAI), denominada UAI Gaivota; por seis Unidades de Internação
Provisória (UIP), denominadas UIP Itaparica, UIP Rio Paraná, UIP Rio Turiassú, UIP Rio
Nilo, UIP Rio Tocantin, UIP Topásio; por duas Unidades de Internação (UI), denominadas UI
Juquiá e UI Rio Tamisa – UI36; uma NIASA, uma Seção Administrativa e uma Supervisão
Técnica.
A escolha pela unidade da Regional III – Metropolitana Leste 2 (Brás) ocorreu, em
primeiro lugar, pelo fato deste pesquisador ter participado como professor das disciplinas de
humanidades no ensino médio e fundamental II, durante o anos letivos de 2010, 2011 e 2012, o
que gerou maior proximidade com o tema da pesquisa. Em segundo lugar, é considerada, em
nível nacional, uma unidade referência no processo de ressocialização de adolescentes em
conflito com a lei.
Evidentemente, deve-se situar as unidades de internação da Regional III dentro de
contexto maior de unidades de internação, não apenas na cidade, mas em todo o Estado de São
Paulo. Isto quer dizer que em cada unidade (nova ou antiga) há especificidades. Não se está,
portanto, referindo às (novas) unidades implantadas pelo Governo do Estado de São Paulo, que
de acordo com as novas diretrizes de funcionamento (www.casa.sp.gov.br), afirma:

o novo modelo de descentralização está apoiado na parceria com a
sociedade civil e no modelo arquitetônico das casas. No entanto, o
principal avanço do programa é garantir que os jovens sejam atendidos
próximos de suas famílias e comunidades.

Ainda de acordo com as novas diretrizes,
as novas casas têm capacidade máxima para receber 56 adolescentes –
40 deles em internação e 16 em internação provisória. Com a
capacidade reduzida, é possível fazer um trabalho de atendimento
individualizado com os jovens. Esteticamente, os novos centros
lembram escolas, em contraposição à imagem prisional dos complexos
da antiga Febem. Eles têm três pisos, com salas de aula e recreação,
dormitórios, consultórios médico e odontológico e uma quadra
poliesportiva (no último andar).

Não é este o modelo das unidades que compõem a Regional III – Metropolitana Leste 2
(Brás), que, apenas para ilustrar, chegam a ter mais de 100 adolescentes/alunos em uma mesma
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unidade.
No que se refere à escolha dos entrevistados, optou-se por um quadro composto por
professores das disciplinas de humanidades da escola regular que lecionaram no interior da
Fundação CASA para alunos ali matriculados e de mães de adolescentes que também estiveram
internados na mesma Fundação.
Quanto aos professores da escola regular, optou-se por três professores da área de
Ciências Humanas e/ou Linguagens e Códigos (História, Geografia, Sociologia, Filosofia,
Língua Portuguesa, Inglesa ou Arte) no ensino médio e/ou no Fundamental II, pelo fato de
tratarem diretamente das questões próximas da compreensão do ser humano.
Tal escolha não se fez aleatória. No caso da área de Ciências Humanas e Linguagens e
Códigos, tal escolha se deveu ao fato de que as disciplinas desta área, de certa forma,
desnaturalizam a realidade social/cultural, ao mesmo tempo em que estranham esta mesma
realidade, a qual todos estão inseridos.
Como ilustra Sartori (2001, p.13),

o homem reflete sobre o que diz. E não apenas a comunicação, mas
também o pensamento e o conhecimento que caracterizam o homem
como animal simbólico são construídos em forma de linguagem e pela
linguagem. A linguagem não é só um instrumento para ele se
comunicar mas também para pensar.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (2000, p.13), o ensino das
Ciências Humanas é essencial para que “os riscos da fragmentação ou da perda de referências
existenciais, responsável por variadas formas de reação violentas e destrutivas” não ocorram.
Ainda de acordo com os PCNs (2000, p.13), é tarefa das disciplinas das humanidades
“compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela
intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e aos processos
sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos”.
A análise das respostas para as questões abertas, após a gravação e transcrição, foi por
meio de levantamento de categorias e categorização das afirmações dos professores e das
mães.
Foi realizada análise qualitativa das respostas aos questionários e interpretados de
acordo com o referencial teórico.

2.1.

SUJEITOS DA PESQUISA
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A pesquisa ocorreu com três professores que lecionaram para adolescentes internados
na Fundação CASA, na cidade de São Paulo e no ensino regular e três mães de adolescentes
que estiveram internados na Fundação CASA.
Quanto às mães, a opção foi pela escolha das que se dispuseram participar desta
pesquisa, em finais de semana alternados, nas proximidades da Fundação CASA. A escolha
por finais de semana alternados se deveu basicamente ao fato de que foi imprescindível que
uma mãe entrevistada não tivesse contato com outra sujeito da pesquisa, o que poderia
interferir nas respostas.
Foram utilizados nomes fictícios de professores, de mães, dos adolescentes e de outros
indivíduos citados, garantindo-se, portanto, a privacidade dos entrevistados.
Quadro 1. Caracterização dos professores de educação formal
Sujeitos

Joana

Pedro

Josefa

Identificação

Ex Professor de Ciências
Humanas e Linguagens
e Códigos
Ex Professor de Ciências
Humanas e Linguagens
e Códigos
Ex Professor de Ciências
Humanas e Linguagens
e Códigos

Quadro 2. Caracterização das mães ou responsáveis pelos adolescentes
Sujeitos

Ana

Maria

Lúcia

Identificação

Tia de adolescente ex
internado na Fundação
CASA
Mãe de adolescente ex
internado na Fundação
CASA
Mãe de adolescente ex
internado na Fundação
CASA

Foi solicitada aprovação do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética da Universidade
Presbiteriana Mackenzie após o que foi dado prosseguimento à pesquisa. Foi apresentada a
Carta de informações e assinatura de Consentimento livre e esclarecido aos entrevistados
(professores, mães e adolescentes maiores de idade, autores dos desenhos que ilustram a
dissertação) antes da realização da investigação.
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2.2.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada nas proximidades da Fundação CASA, no bairro do Brás, na
cidade de São Paulo.

2.3.

COLETA DE DADOS E REGISTRO

Para a coleta dos dados, foi realizada uma entrevista com roteiro pré-definido tendo
sido os depoimentos de cada um dos sujeitos da pesquisa, gravados, após a autorização dos
mesmos. O Roteiro de Entrevista dos professores encontra-se no Apêndice no. 1 e o Roteiro de
Entrevista das mães no Apêndice no. 2.

2.4.

ANÁLISE DE DADOS

Foi realizada análise qualitativa dos depoimentos registrados. A organização desses
dados, dos ex-professores da Fundação CASA e de mães de ex-internos nessa instituição, foi
realizada seguindo a diretriz do que se buscou com a investigação. Retomou-se, para isso, os
objetivos da pesquisa.
O objetivo central foi o de verificar como os sujeitos da pesquisa conceberam o
processo de ressocialização dos adolescentes dessa instituição. Os objetivos específicos
estiveram voltados para verificar o que professores e mães, respectivamente, exprimiram do
processo de ressocialização dos adolescentes da Fundação CASA: os professores fazendo
considerações sobre si como pessoa e à sua disciplina; as mães sobre o ambiente familiar, sobre
as escolas em que os filhos estudaram e sobre a Fundação CASA.
Da organização à reflexão sobre os dados registrados foram realizadas as etapas
apresentadas a seguir.

Releitura do material pesquisado.
2.4.1.

Levantamento de Categorias a partir da leitura das respostas aos itens do roteiro da
entrevista.

2.4.1.1. Levantamento de Categorias dos professores.
2.4.1.2. Levantamento de Categorias das mães.
2.4.1.3. Levantamento de Categorias convergentes.
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2.4.2.

Organização do Quadro 1 de Categorização das respostas dos professores às questões
do roteiro da entrevista.

2.4.2.1. Descrição do Quadro 1.
2.4.2.2. Comentários interpretativos do Quadro 1.
2.4.3.

Organização do Quadro 2 de Categorização das respostas das mães às questões do
roteiro da entrevista.

2.4.3.1. Descrição do Quadro 2.
2.4.3.2. Comentários interpretativos do Quadro 2.
2.4.4.

Organização do Quadro 3 de categorias convergentes a partir da leitura dos Quadros 1
e 2.

2.4.4.1. Descrição do Quadro 3.
2.4.4.2. Comentários interpretativos do Quadro 3.
2.4.5.

Reflexões sobre os dados analisados, validadas a partir do referencial teórico.

2.4.1. Levantamento de Categorias a partir da leitura das respostas aos itens do roteiro
da entrevista.

2.4.1.1. Levantamento de categorias dos professores.
1) Como era a sua relação com os alunos da Fundação CASA.
2) A disciplina ministrada contribuiu para a não reincidência.
3) Na Fundação CASA era mais fácil lecionar para o Ensino Fundamental ou Médio.
4) A escola deveria ter feito algo antes para inibir o comportamento.
5) Apoio de outros professores e por que deixou a Fundação CASA.
6) Difícil trabalhar com alunos da Fundação CASA, mais do que em outras escolas.

2.4.1.2. Levantamento de categorias das mães.
1)Como era (é) a sua relação com o seu filho/sobrinho/neto antes da internação. Durante a
internação mudou algo. E depois da internação.
2)Qual era (é) a expectativa para quando ele saisse (sair). Alguma proposta para ele.
3)Como é a relação dele com o pai/padrasto/tio antes da internação. E depois, mudou algo.
4)Ele estava estudando. A escola deveria ter feito algo, antes, para inibir o comportamento.
Você recebia reclamações da escola dele.
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5)Você acha que a internação contribui(u) de alguma forma para melhorar o comportamento
dele. Como. O que você observou.
6)O que você acha que fez com que ele viesse para a Fundação CASA. O que faltou. De quem
é a responsabilidade.
2.4.1.3. Levantamento de categorias convergentes
1)Relação.
2)Expectativas para o futuro e contribuição da disciplina ministrada para a não reincidência.
3)Escola formal externa deveria ter feito algo para inibir o comportamento do adolescente,
evitando o comportamento desviante.
4)Apoio da Fundação CASA no processo educativo e sua contribuição (ou não) na
ressocialização do adolescente/aluno internado.

2.4.2. Organização do Quadro 1 de Categorização das respostas dos professores às
questões do roteiro da entrevista.

QUADRO 1: CATEGORIZAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES
PROFESSORES
Professora
Professor
Joana
Pedro
CATEGORIAS

1) COMO ERA A SUA
RELAÇÃO COM OS
ALUNOS DA FUNDAÇÃO
CASA

Relação estritamente,
profissional;
orientação e
conhecimento para
mudar de vida;
convivência sem
problema / sem
agressões.

Relação boa e próxima,
para o aluno perceber a
importância do estudo
para a vida dele. De
transformação de uma
sociedade. O conteúdo
tem aplicabilidade na
própria vida e inserção
dele no mercado de
trabalho / fazê-los
refletir sobre o
comportamento dele
diante dos desafios que
a vida apresenta / a
consciência da
existência do outro /
próxima deles.

Contribuía para formar
cidadãos críticos;
diferentes famílias
valores, ética, respeito
ao outro – um cidadão
/ à questão ambiental.

Não tenho como medir
se isso foi determinante
ou não; há facilidade de
abordar temas mais
abertos; CASA não
permite diálogo fora da

Professora
Josefa
Relação pedagógica era
tranqüila; por
limitações, por questão
de segurança não tinha
a proximidade que as
vezes você tem com o
aluno da escola regular;
eles também percebiam
que tinha também
minhas limitações, em
função da onde eu
estava, questão de
segurança – estabelece
uma relação de respeito
- talvez não fosse a
ideal, um pouco
limitada pelas
condições - esperava
mais, mas não podia,
enfim.
Desenvolver uma
mentalidade
construtiva, porque ele
já vem destruído e se eu
reforçar isso, é lógico
que ele vai sair e a
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sala de aula;
acompanhamento,
contato com alguém da
área da pedagogia; os
seguranças são muito
ostensivos.
2) SUA
DISCIPLINA
CONTRIBUU PARA A
NÃO REINCIDÊNCIA.

3) NA FUNDAÇÃO CASA
ERA MAIS FÁCIL
ENSINO FUNDAMENTAL
OU MÉDIO.

4) ESCOLA DEVERIA TER
FEITO ALGO, ANTES,
PARA INIBIR O
COMPORTAMENTO.

Ensino médio mais
fácil; fundamental
muita defasagem;
necessário alfabetizar.

Médio a gente tinha
mais facilidade - me
identifico melhor com
essa faixa etária.

Projeto de prevenção
evitaria, creio que 60%
dessas internações;
passar valores; projeto
com família é
importante.
Ex: Jovem aprendiz;
fazer trabalho / se não
fizer vão se envolver /
mostrar conseqüências;
Escola da prefeitura molecada carente.

Difícil de eu responder
plenamente;
educador percebe um
desvio de conduta, de
um não rendimento, a
primeira atitude é
chamar para uma
conversa e ver o que
está acontecendo,
persistindo procurar o
professor coordenador;
é melhor chamar o pai,
a mãe, como é que é a
história dele de vida;
objetivo é inseri-lo na
sociedade e capacitá-lo

tendência é que ele saia
e reincida no mesmo
erro; gostaria de
acreditar que ele não
volte, mas ele volta;
busquei usar a palavra
como instrumento dele
se comunicar,
estabelecer uma relação
com as pessoas, - você
usar a palavra pra
expressar suas
necessidades, pra
expressar seus
pensamentos, eu acho
que eles são
embrutecidos,
vocabulário curto, não
conseguem tem
sensibilidade para saber
se expressar; ao
começarem a falar
percebe que tem
pessoas que se
preocupam, que ouvem,
porque é uma troca a
interlocução, é isso, um
fala, o outro escuta,
depois debate; a palavra
tem esse poder, pode
haver uma mudança,
inclusive da concepção.
O nível é o mesmo,
aquela percepção de
mundo que eles não
têm, eles vêm
embrutecidos da mesma
forma; Se você pegar
um aluno da 8ª.série de
um escola regular e um
aluno do 3º.ano, eles
tem, praticamente, a
mesma mentalidade,
que é muito rasa.
Transferência de
responsabilidade, ela
deixou de ser uma
instituição com o
objetivo principal que é
uma instituição de
ensino e conhecimento,
não de disciplina; a
escola não cumpre mais
esse papel, de
formação, o olhar para
aluno para que ele
possa ser estimulado,
agregar conhecimento e
valores, para ser um
cidadão de bem, está
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para o trabalho,
procurar o aluno e
acompanhá-lo.

5) APOIO DE OUTROS
PROFESSORES E
POR QUE
DEIXOU A
FUNDAÇÃO CASA.

Sempre valorizei
trabalho dos meninos e
quis conhecer os
familiares; criticado
pelos colegas; deixei a
CASA porque Estado
deixou de fazer meu
pagamento.

Da Fundação e da
comunidade escolar.
Contato com os pais, eu
tive muito pouco, eu me
recordo bem, três
contatos com os pais,
foram três alunos, que
por coincidência eles
estavam de saída;
não havia costume de
reunião com pais. Ano
passado pela primeira
vez; com psicólogos e
assistentes sociais
infelizmente eu não
tive; faltou.

fora. E a escola passou
a ser uma entidade
filantrópica, está bem
ou mal, está se
socializando. Até
porque uns saem de
casa, chegam no portão
da escola e não entram;
governo culpa a
sociedade, a sociedade
culpa a escola e a
escola culpa os pais,
que na verdade, são os
primeiros responsáveis,
eles não são os únicos,
mas são os primeiros
responsáveis, porque
toda a formação de
princípios, de valores,
ético, moral, que nós
adquirimos, vem de
casa; não ouvir, porque
você não faz nada,
porque você não vai ser
nada na vida, porque
você vai ser como o seu
pai, então, a escola é
um refugo.
Da escola onde eu dava
aula, não havia essa
interação; se você
monta um projeto de
ressocialização, você já
é coibido aí, porque o
seu projeto não é
aplicado - cumpre um
protocolo; funcionários
da Fundação impedem
realmente você de
desenvolver o seu
trabalho, aparato
repressor do aluno; ele
é mais um alí pra conter
o aluno e não
desenvolver o seu
trabalho pedagógico;
com as mães, eu tive
pouco contato;
agora com os colegas, a
gente se unia, os
mesmos problemas
não há um mesmo,
como é que eu diria, o
mesmo discurso,
porque ela não tem
material, ou não tem
isso, ou o aluno não
pode trazer isso, não
pode trazer aquilo, mas
se a gente não puder
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desenvolver o nosso
trabalho, do que vale
essa medida
sócioeducativa?

6) DIFICIL TRABALHAR
COM ALUNOS DA
FUNDAÇÃO CASA, MAIS
DO QUE EM OUTRAS
ESCOLAS.

Na CASA alunos
passam pelo PEC –
Projeto Educação e
Cidadania - trabalha
módulos Família,
Trabalho, Justiça,
Saúde e Educação;
respeito imposto pela
instituição - mais fácil
trabalhar; pais apoiam
filhos que estão dentro;
são15 alunos por sala;
cada unidade diferente;
reincidentes graves
gravíssimos de 17, 18 e
19 anos, até 20 é mais
difícil de se trabalhar,
fora agressividade com
os professores, falta de
respeito.

Não é qualquer
professor para trabalhar
na CASA, é muito mais
educador; o processo é
de ressocialização responsabilidade dele
ali se agiganta;
é o conhecimento da
transformação da
mentalidade;
difícil; um gerente da
biqueira, do ponto de
tráfico, interno da
CASA, que ganha,
vamos lá, de R$
8.000,00 a R$
10.000,00 por mês,
querer fazer curso de
panificação, ofertado na
CASA para acordar as 3
horas da manhã, para
abrir uma padaria,
amassar uma massa e
fazer o pão para ganhar
um salário mínimo;
alunos que estão lá
internos, eles eram aqui
de fora, do mundão; na
CASA identificado
como um aluno que está
necessitando de ser
trabalhado para ser
reintegrado na
sociedade com os bons
valores;
Vai exigir mais do
professor. Ele não vai
ser só pra ser um
transmissor de fórmula,
mas sim encontrar uma
forma de,
pedagogicamente,
didaticamente,
conquistar o aluno.

Não há diferença. São
os mesmos. Por
questões de estrutura
familiar, por influência,
por falta de perspectiva,
falta de referência; a
gente procura, as vezes
até mesmo, nós sermos
referências para esse
aluno, no momento em
que ele está na unidade
regular e na Fundação
CASA; a falta de
perspectiva; você acaba
tendo que abordar
temas semelhantes, se
você está lá dentro, é
lógico que com mais
cuidado, maquiando um
pouco o seu discurso,
porque na verdade,
poderia até ter um
discurso mais
contundente, mais
firme, mais crítico, pra
que eles pudessem, de
repente, sabe aquela
coisa, vamos a
revolução, eles são
quase animalizados,
discurso que eles tem lá
dentro e aqui fora,
dizem os educadores,
você não tem que
procurar o culpado,
você é o responsável
pelo seu aluno e lá
dentro da Fundação nós
somos os responsáveis
por eles?

Fonte: Entrevistas com ex professores da Fundação CASA.

2.4.2.1.Descrição do Quadro 1

O quadro um - organizado para registrar a categorização dos dados coletados na
entrevista com os professores - é composto de quatro colunas, subdivididas, horizontalmente
em oito fileiras. A primeira fileira da primeira coluna está subdividida com uma linha obliqua
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que inicia no primeiro vértice superior do Quadro e termina no vértice inferior da primeira
fileira da primeira coluna. Na parte superior dessa fileira da primeira coluna, subdividida pela
linha obliqua está escrito PROFESSORES e na parte inferior está escrito CATEGORIAS. Na
segunda coluna na primeira fileira está escrito Professora Joana; na terceira coluna na primeira
fileira está escrito Professor Pedro; na quarta coluna na primeira fileira está escrito Professora
Josefa.
Na segunda fileira da primeira coluna está a primeira pergunta feita na entrevista aos
professores. Na segunda coluna na segunda fileira estão registrados os itens destacados da
resposta à primeira pergunta da Professora Joana. Na terceira coluna na segunda fileira estão
registrados os itens destacados da resposta à primeira pergunta do Professor Pedro. Na quarta
coluna na segunda fileira estão registrados os itens destacados da resposta à primeira pergunta
da Professora Josefa.
Na terceira fileira da primeira coluna está a segunda pergunta feita na entrevista aos
professores. Na segunda coluna na terceira fileira estão registrados os itens destacados da
resposta à segunda pergunta da Professora Joana. Na terceira coluna na terceira fileira estão
registrados os itens destacados da resposta à segunda pergunta do Professor Pedro. Na quarta
coluna na terceira fileira estão registrados os itens destacados da resposta à segunda pergunta
da Professora Josefa.
Na quarta fileira da primeira coluna está a terceira pergunta feita na entrevista aos
Professores. Na segunda coluna na quarta fileira estão registrados os itens destacados da
resposta à terceira pergunta da Professora Joana. Na terceira coluna na quarta fileira estão
registrados os itens destacados da resposta à terceira pergunta do Professor Pedro. Na quarta
coluna na quarta fileira estão registrados os itens destacados da resposta à terceira pergunta da
Professora Josefa.
Na quinta fileira da primeira coluna está a quarta pergunta feita na entrevista aos
professores. Na segunda coluna na quinta fileira estão registrados os itens destacados da
resposta à quarta pergunta da Professora Joana. Na terceira coluna na quinta fileira estão
registrados os itens destacados da resposta à quarta pergunta do Professor Pedro. Na quarta
coluna na quinta fileira estão registrados os itens destacados da resposta à quarta pergunta da
Professora Josefa.
Na sexta fileira da primeira coluna está a quinta pergunta feita na entrevista aos
professores. Na segunda coluna na sexta fileira estão registrados os itens destacados da
resposta à quinta pergunta da Professora Joana. Na terceira coluna na sexta fileira estão
registrados os itens destacados da resposta à quinta pergunta do Professor Pedro. Na quarta
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coluna na sexta fileira estão registrados os itens destacados da resposta à quinta pergunta da
Professora Josefa.
Na sétima fileira da primeira coluna está a sexta pergunta feita na entrevista aos
professores. Na segunda coluna na sétima fileira estão registrados os itens destacados da
resposta à sexta pergunta da Professora Joana. Na terceira coluna na sétima fileira estão
registrados os itens destacados da resposta à sexta pergunta do Professor Pedro. Na quarta
coluna na sétima fileira estão registrados os itens destacados da resposta à sexta pergunta da
Professora Josefa.

2.4.2.2.Comentários interpretativos do Quadro 1.

O Quadro 1 propicia acompanhar os sentimentos e concepções dos professores (que
lecionaram) a respeito de seus alunos, das situações de educação na Fundação CASA, sobre as
escolas que frequentou e das condições oferecidas à ressocialização de seus alunos.
No que diz respeito à relação do professor em uma unidade de internação da Fundação
CASA com os seus alunos (adolescentes internados), fica evidenciada, na resposta dos três
entrevistados que a relação era marcada por uma certa proximidade e profissionalismo.
Embora a professora Joana assinale a sua atuação docente como estritamente profissional, em
seguida afirma que sua atuação objetivava “uma orientação para a vida”. O professor Pedro
pontua no sentido de uma transformação, não só da vida do aluno/adolescente, assim como da
sociedade. Já a professora Josefa, apesar de afirmar que sua relação com os alunos era
tranqüila, aponta para a problemática das limitações impostas pela segurança. De um modo
geral, percebemos que a tônica das respostas esteve concentrada na questão da proximidade
com os alunos, pois apesar da Professora Joana não explicitar se tinha uma relação de
proximidade, subtende-se que tinha. Já para o professor Pedro a relação era de proximidade e
para a professora Joana, a relação não era próxima, como na escola regular.
Quanto a questão de saber se a sua disciplina contribuía de alguma forma para a não
reincidência, apenas a professora Joana apontou a possibilidade de formar cidadãos críticos,
incutindo “valores, ética, respeito ao outro e à questão ambiental”. Já o professor Pedro
apontou uma certa dificuldade em mensurar se a sua disciplina contribuía efetivamente.
Segundo este professor, apesar de sua disciplina estar aberta a diversos temas, a Fundação
CASA não permite um diálogo extra-classe, sentindo também uma certa dificuldade, por conta
do caráter ostensivo da segurança. Já a professora Josefa apontou para o “embrutecimento” e
“destruição” que chegam os adolescentes por ter um vocabulário curto. De um modo geral, os
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professores acreditam que suas disciplinas abrem uma porta para o diálogo. Entretanto, apesar
de acreditarem no poder dialógico de suas disciplinas, os professores necessitam acreditar que
eles não reincidirão.
Quando questionados se há uma diferença em lecionar para alunos do ensino
Fundamental I, II e Médio, os professores Pedro e Joana apontaram para uma certa facilidade
em lecionar para o Médio, exceto a professora Josefa que afirmou não ver diferença, uma vez
que para esta professora “eles tem, praticamente, a mesma mentalidade, que é muito rasa”.
Será que o aluno (da Fundação CASA, inclusive) se comporta de forma diversa, dependendo
da série/ano/sala em que está matriculado, facilitando ou não o trabalho do professor,
independentemente da idade que possui?
Após, os professores foram indagados sobre se as escolas exteriores deveriam ter feito
algo que inibisse o comportamento do aluno, a fim de que fosse evitada a infração e
conseqüente internação. A professora Joana acredita que sim, era possível ter feito um trabalho
anterior, de prevenção, demonstrando “valores” ou realizando projetos com a “família”, por
exemplo. O professor Pedro seguiu a mesma linha, apontando para o “histórico de vida” e
contato com o professor coordenador e o pai. Já a professora Josefa apontou certa dificuldade,
uma vez que para esta professora, a escola se transformou em uma “entidade filantrópica”.
Nesse sentido, há, na visão desta professora, uma transferência de responsabilidade, sendo que
o “governo culpa a sociedade, a sociedade culpa a escola e a escola culpa os pais”.
De um modo geral, os professores apontaram a necessidade da interação familiar, quer
seja com projetos ligados a família (professora Joana), histórico de vida (professor Pedro) e a
formação de princípios, de valores, ético, moral, que nós adquirimos, vem de casa (professora
Josefa).
No que diz respeito ao apoio de outros professores, profissionais da Fundação CASA e
ou mães/familiares de alunos, a professora Joana apontou que foi criticada por outros colegas
de trabalho por valorizar o trabalho dos seus alunos e de incentivá-los. Teve, também, contato
com mães de alunos no sentido de conhecer a história de cada um. O professor Pedro teve um
contato eventual com familiares de seus alunos, pois afirmou que “não havia costume de
reunião de pais”. Teve apoio da Fundação CASA e da comunidade escolar. Entretanto, apesar
de afirmar que teve apoio da Fundação CASA, sentiu falta de contato dos técnicos e
profissionais (assistente social e psicólogo) ligados diretamente aos adolescentes, da unidade
em que estava. Já a professora Josefa não sentiu a interação de uma forma positiva na unidade
em que estava, alegando ainda que os “funcionários da Fundação impedem realmente você de
desenvolver o seu trabalho” pelo “aparato repressor do aluno”, além de ter considerado que o
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professor “é mais um alí pra conter o aluno e não desenvolver o seu trabalho pedagógico”.
De modo geral, os professores não tiveram contato com familiares dos alunos, a não ser
em casos eventuais, como os professores Pedro e Joana. Percebemos que não é a regra o
contato dos professores com os familiares dos seus alunos, em reuniões de pais e mestres,
assim como ocorre nas escolas da rede regular. No que diz respeito aos motivos pelos quais os
professores se desligaram da Fundação CASA, encontramos a falta de pagamento do Estado
(Professora Joana), passou em concurso público (Professor Pedro) e não afirmou o motivo
(Professora Josefa).
Por fim, os professores foram indagados sobre as dificuldades e as especificidades de se
trabalhar com os alunos da Fundação CASA, a professora Joana respondeu que é mais fácil
trabalhar com os alunos da Fundação CASA, comparando-se com as escolas externas, uma vez
que os “pais apoiam os filhos que estão dentro”, além de serem apenas “15 alunos por sala”.
Esta professora ainda aponta para a questão da violência. Segundo ela, às escolas externas à
Fundação CASA contém “agressividade com os professores” e “falta de respeito”. Já o
professor Pedro apontou para uma dificuldade no sentido de que é necessário operar uma
“mudança de mentalidade”. Segundo este professor, o trabalho docente se “agiganta” no
interior de uma sala da Fundação CASA. Este professor aponta um exemplo da dificuldade,
quando afirma que um de seus alunos era “o gerente da biqueira, do ponto de tráfico que
ganhava de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 por mês”, portanto, “não ia querer fazer curso de
panificação, ofertado na Fundação CASA para acordar às 3 horas da manhã, abrir uma padaria,
amassar uma massa e fazer o pão para ganhar um salário mínimo”. Ainda segundo este
professor, é necessário que o docente encontre uma “fórmula” própria, não sendo possível ser
apenas um “repassador de conhecimentos”, portanto, muito mais um “educador”.
Já a professora Josefa não vê diferenças entre lecionar na Fundação CASA e nas
escolas externas. Entretanto, aponta para uma falta de perspectiva. Segundo esta, o trabalho do
professor possui temas semelhantes. Entretanto, afirma que, apesar dos temas serem os
mesmos, há um maior cuidado na abordagem quando se leciona no interior da Fundação
CASA, além de uma “maquiagem”. Para esta professora, o que “poderia até ter um discurso
mais contundente, mais firme, mais crítico, pra que eles pudessem, de repente, sabe aquela
coisa, vamos a revolução, eles são quase animalizados” e tratados com “preconceitos”.

2.4.3. Organização do Quadro 2 de Categorização das respostas das mães às questões do
roteiro da entrevista.
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QUADRO 2: CATEGORIAÇÕES DAS RESPOSTAS DAS MÃES
MÃES
Mãe/Tia
Mãe
Ana
Maria
CATEGORIAS
Relacionamento bom
até mudarem para
Mongaguá; mudanças
nas amizades internação numa das
casinhas - veio pra cá
outra medida, fiquei
responsável; aqui ficou
mais tempo, coloquei
ele na escola: tive que
acompanhar a escola;
chamado duas vezes na
semana na Penha por
psicólogos, assistente
social; na casinha,
chega 3 da manhã,
minha irmã,
conversando com ele,
passou mal. Agredi ele.
Foi descontrolado pra
Era bem complicada,
casinha; lá, não
porque falava e
1) COMO É A SUA
podiam saber, os
explicava as coisas e ele
RELAÇÃO COM O SEU
outros menores, que a
não ouvia; aconteceu
FILHO/SOBRINHO/NETO
tudo isso. Eu falava
ANTES DA INTERNAÇÃO. mãe dele tinha passado
mal, se não, ele tomava
para não ir para a rua,
DURANTE A
outra coça; Ele tava
com certos colegas;
INTERNAÇÃO MUDOU
usando muita droga;
agora ele ta me
ALGO. E DEPOIS DA
foi pra lá pra Penha,
obedecendo mais, me
INTERNAÇÃO.
nervoso. Entrava duas
ouvindo mais.
horas da madrugada,
três, a hora que ele
chegasse, ele entrava.
Isso é errado, né;
terminou os estudos
comigo na época;
passou de maior e foi
preso de novo,
cumpriu no cadeião de
Santos. Pegaram ele
com um fragrante, em
Mongaguá, daí
levaram ele de novo,
nervoso ora tomava
muito banho, comia
muito, ora não comia
nada; drogado cada
um tem um sintoma
diferente do outro.
Ele voltar a estudar. Ele
tem 16 anos. Não tinha
A mãe prometeu que se
proposta de trabalho, eu
2) QUAL ERA (É) A
ele saísse e se
tava correndo mais
EXPECTATIVA PARA
comportasse e fosse
atrás de vaga na escola.
QUANDO ELE SAISSE
trabalhar, ela se
Eu achei, num ponto, eu
(SAIR). ALGUMA
separava do pai dele e
não queria, eu achei
PROPOSTA PARA ELE.
se separou.
bom ter acontecido isso,
dele ter vindo pra

Mãe
Lúcia

Era boa sim;
ele se sentia como se
fosse o rei, o que ele
falava, achava que era
tudo certo; eu não tinha
nenhum problema lá no
bairro. Ele tinha que
aprender alguma coisa;
até hoje eu me
pergunto. Por que, isso?
Eu nunca imaginaria
ficar numa fila para
visitar o meu filho;
nunca deixei de estar do
lado dele, conversando
com ele; depois da
internação ele tá
normal, até me sufoca,
tem hora, eu to me
cobrando muito.

A única coisa que eu
falava era que eu quero
que você estuda, o que
eu puder fazer por você,
eu vou fazer, mas eu
quero que você estuda;
começou estudar muito
bem, se entendeu, mas
aí depois que entrou na
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3) COMO É A RELAÇÃO
DELE COM O
PAI/PADRASTO/TIO
ANTES DA INTERNAÇÃO.
E DEPOIS, MUDOU
ALGO.

4) ELE ESTAVA
ESTUDANDO. A ESCOLA
DEVERIA TER FEITO
ALGO, ANTES, PARA
INIBIR O
COMPORTAMENTO.
VOCÊ RECEBIA
RECLAMAÇÕES DA
ESCOLA DELE.

Meu cunhado não era
boa influência;
judiando do menino;
estranha, na
ignorância, na
estupidez; meu
cunhado falava que
não tinha filho
bandido.

Ia para a escola e não
entrava na sala de aula,
ficava só na escola
bagunçando; tinha
reclamação da escola,
que não entrava na
escola, a noite também,
fumava nos corredores,
ou não entrava na
escola e ia bagunçar;
começa em casa, só a
mãe dando apoio, não
teve do pai, foi fácil se
envolver com certas
amizades, fazer certas
coisas.

Contribuiu e muito;
tinha psicólogo, tinha

Fundação, onde fez
vários cursos salgados,
fazer tambor,
tamborzinho, Eu acho
que ajudou ele, porque
ele nunca se interessava
em nada.
Nunca foi boa. O pai é
daquele bem ignorante,
nunca sabe conversar
com as pessoas, já vai
gritando, tudo é bater, é
xingar de vagabundo,
disso, daquilo, então,
nunca teve uma boa
intimidade; agora é a
mesma coisa, só fala o
necessário e pronto;
não, não discutiu não; o
pai só a única coisa que
comentou sobre a
internação do filho era
que tava melhor lá
dentro que lá fora,
nunca foi de dar muita
atenção.
Não, não estava
estudando. Ficou sem
estudar, né. Aí voltou a
estudar só na Fundação;
eu acho que a escola
tinha que fazer alguma
coisa, sim: ele sempre
era o que levava a culpa
de todos. Ela só
atrapalhou; a escola
sempre me comunicava,
que ele bagunçava na
sala de aula, me
chamava eu ia
conversar. Aí quando
pediram pra por ele em
outra escola pra sair de
perto dos coleguinhas
que ele estudou desde
criança; essa outra
escola só piorou;
recebia (reclamações
dele na escola), das
quatro escolas. Ele
sempre foi muito
danado; a escola
primeira não queria
recebe – lo de volta e a
delegacia de ensino
insistiu que deveria
estar na mais próxima.

7ª.‟serie, aí conheceu os
amigos tudo e aí já
começou a bagunçar a
mente dele; não adianta
você querer uma coisa e
ele não quer.

Melhorou muita coisa.
A gente falava com ele

Eu acho que sim. Pelo
menos ele tem noção do

O pai dele já faleceu,
quando ele tava com 11
anos; sempre foi aquela
confusão, convivência
normal; uma vez ou
outra a gente
conversava, porque eu
sempre tentei afastar, a
minha separação é uma
relação boa; eu pensei
em mim, não pensei
nele, não pensei que ele
ia crescer, a gente pensa
que filho vai ficar
sempre pequenininho;
eu tirei a chance dele
conviver mais próximo
com o pai dele.

Era uma das melhores
do bairro, mas piorou.
Tinha muita coisa que
eu achava que ele
estava agindo, teria que
ser diferente; acho que
ele ficou naquela, acho
que não posso fazer
nada, se eu to sentado,
se eu levanto, vai me
prejudica, se ta no
intervalo; reclamação
sempre recebia, sempre
recebia, e quando eu ia
lá, era sempre a mesma
coisa, comunicando que
ele não queria estudar:
veio pra aula e saiu com
os colegas, ta surgindo
muitos adolescentes de
outras escolas, de outro
bairro aqui na porta da
escola, a gente não
pode fazer nada, mas
tem que tomar cuidado.
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5) VOCÊ ACHA QUE A
INTERNAÇÃO
CONTRIBUI(U) DE
ALGUMA FORMA PARA
MELHORAR O
COMPORTAMENTO
DELE. COMO. O QUE
VOCÊ OBSERVOU.

6) O QUE VOCÊ ACHA
QUE FEZ COM QUE ELE
VIESSE PARA A
FUNDAÇÃO CASA. O
QUE FALTOU.
DE QUEM É A
RESPONSABILIDADE.

assistente social, tinha
festas, mostrava as
pessoas visitantes,
limpeza, o
comportamento das
pessoas, tratamento,
tudo e o acesso era
fácil; eu responsável
pelo menor, eu era
chamada duas vezes na
semana. Um
tratamento muito bom
comigo, falava comigo
e com o menor junto,
nada assim nas costas discutir junto o que ele
tinha feito; ele tem
bons cursos, terminou
o estudo, artesanato,
padaria, confeitaria e
um monte de cursos ;
se não tivesse
cumprido medida,
talvez não tivesse
terminado os estudos.
Ele confirmou à mãe
que começou com os
irmãos o uso de
drogas. Daí pra
abordar um menor e
tomar um tênis e a
mochila é mais fácil, já
tá com a droga na
cabeça. Começou com
os dois irmãos dele,
que são por parte de
pai; no Tatuapé, com
outro colega abordou
um menor, tomou a
mochila, e foi parar na
delegacia do Tatuapé.
Lá estava um cara que
roubou um carro,
vendeu o carro e foi
preso, entrou lá com o
dinheiro e saiu pela
porta da frente. O
roubo do carro ficou
nas costas dos dois
menores infratores, que
tinham abordado, um
menor pra tomar a
mochila, tênis, só. Aí,
seguraram esse BO,
responsáveis pelo
grandão, que roubou,
vendeu o carro e saiu
pela porta da frente. É
tanta coisa errada: a
partir dalí ele ia

e só respondia com
ignorância, mas eu
achei bom, não achei
ruim não; da nervoso,
também: sabe que ele
vai receber
discriminação - ser
apontado, já teve
preso; todo ser humano
aponta o outro, o ruim,
o preto, o branco, eles
sempre estão
apontando.

que ele fez; eu só tenho
agradecer a Deus, na
primeira vez ele viu que
deu errado, porque as
vezes poderia ter dado
certo e ele se envolver
mais ainda; a única
coisa que realmente
estava faltando era a
liberdade dele, a
liberdade dele e a
convivência com as
irmãs.

Eu tenho pra mim que
foi porque ele
respondeu com gíria pra
juíza e ele já tinha
invadido uma escola
com outros moleques,
já tava lá no
computador; eu não sei,
me perguntando, que
foi que eu fiz pra ele ter
feito isso. Nessa daí
vou ficar sem saber te
responder; acho que
seria dos dois. Do pai e
da mãe, no meu caso, é
mais eu, pois o pai
sempre vivia na rua, na
gandaia, com outras
mulheres; ter
responsabilidade, o pai
tem, mas entendo
porque que ele não é
muito chegado no pai.
Porque ele viu o pai
com outra, deixou ele
sozinho. E muita
confusão também entre
eu e meu marido. Ele
sempre chegava em
casa bêbado, querendo
me bater. Isso aí
também revolta as
pessoas, né.

Eu que errei? Não sei.
Será que foi a falta do
pai, não sei.
Eu tinha tanto medo,
dos meninos ali perto
da minha casa.
Eu sinto culpada, as
vezes um pouco
responsável, ou será
que eu abri mão
demais.
É uma pergunta, difícil;
Comenta sobre gritos
de um adolescente
dentro de uma unidade
CASA: as vezes tem
uma que tem a regra
certa e outras não; o
Estado que pune de
qualquer jeito, tem o
direito de bater,
machucar. Então, quer
dizer, eu acho que tem
muitas coisas que a
gente não sabe: as
mães que não olham e o
medo que eles tem,
porque se eles apanham
e for falar com a gente e
a gente falar alguma
coisa, é pior. O Estado
tirou ele da convivência
da família, da liberdade
dele, pra ele poder
aprender alguma coisa,
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conviver com o roubo
que ele não fez, com a
venda que ele não fez e
com o dinheiro que ele
não viu.

teria que fazer as coisas
certas também, teria
que ensinar, se
entendeu, as coisas
certas, porque já é um
sofrimento, não só pra
mãe, como pra eles ali
também. De repente
chegam outras pessoas
que não tem nada a ver
com eles e aí quer bater,
por qualquer coisa, né;
tem que ter o diálogo e
conversar, pra poder ter
respeito, pra eles poder
ter alguma coisa, então,
é muita coisa que tem
ser mudada, pensada, a
pessoa que tá lá dentro,
tem que querer, tem que
ver o dia a dia deles.
Quem sabe um, não sei
quem, possa interferir e
corrigir sem a
violência: se uma
criança, um adolescente
fez, ele sabe que foi
errado e tá sendo
punido, aí vem outra
pessoa, judia dele, tudo,
o que vai passar na
cabeça dele, são as
coisas ruins, só
vingança. Ele pode
estar ali pensando em
ser alguém ou como
posso sair dali pra
matar, vou roubar de
novo, porque, sofri, não
sou mais ninguém.
Porque deve ter muito
adolescente que deve
pensar nisso. É muita
coisa que tem que
mudar.

Fonte: Entrevistas com mães de adolescentes da Fundação CASA.

2.4.3.1.Descrição do Quadro 2

O quadro dois - organizado para registrar a categorização dos dados coletados na
entrevista com as mães - é composto de quatro colunas, subdivididas, horizontalmente em oito
fileiras. A primeira fileira da primeira coluna está subdividida com uma linha obliqua que
inicia no primeiro vértice superior do Quadro e termina no vértice inferior da primeira fileira
da primeira coluna. Na parte superior dessa fileira da primeira coluna, subdividida pela linha
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obliqua está escrito MÃES e na parte inferior está escrito CATEGORIAS. Na segunda coluna
na primeira fileira está escrito Mãe/Tia Ana; na terceira coluna na primeira fileira está escrito
Mãe Maria; na quarta coluna na primeira fileira está escrito Mãe Lúcia.
Na segunda fileira da primeira coluna está a primeira pergunta feita na entrevista às
mães. Na segunda coluna na segunda fileira estão registrados os itens destacados da resposta à
primeira pergunta da Mãe/Tia Ana. Na terceira coluna na segunda fileira estão registrados os
itens destacados da resposta à primeira pergunta da Mãe Maria. Na quarta coluna na segunda
fileira estão registrados os itens destacados da resposta à primeira pergunta da Mãe Lúcia.
Na terceira fileira da primeira coluna está a segunda pergunta feita na entrevista às
mães. Na segunda coluna na terceira fileira estão registrados os itens destacados da resposta à
segunda pergunta da Mãe/Tia Ana. Na terceira coluna na terceira fileira estão registrados os
itens destacados da resposta à segunda pergunta da Mãe Maria. Na quarta coluna na terceira
fileira estão registrados os itens destacados da resposta à segunda pergunta da Mãe Lúcia.
Na quarta fileira da primeira coluna está a terceira pergunta feita na entrevista às mães.
Na segunda coluna na quarta fileira estão registrados os itens destacados da resposta à terceira
pergunta da Mãe/Tia Ana. Na terceira coluna na quarta fileira estão registrados os itens
destacados da resposta à terceira pergunta da Mãe Maria. Na quarta coluna na quarta fileira
estão registrados os itens destacados da resposta à terceira pergunta da Mãe Lúcia.
Na quinta fileira da primeira coluna está a quarta pergunta feita na entrevista às mães.
Na segunda coluna na quinta fileira estão registrados os itens destacados da resposta à quarta
pergunta da Mãe/Tia Ana. Na terceira coluna na quinta fileira estão registrados os itens
destacados da resposta à quarta pergunta da Mãe Maria. Na quarta coluna na quinta fileira
estão registrados os itens destacados da resposta à quarta pergunta da Mãe Lúcia.
Na sexta fileira da primeira coluna está a quinta pergunta feita na entrevista às mães. Na
segunda coluna na sexta fileira estão registrados os itens destacados da resposta à quinta
pergunta da Mãe/Tia Ana. Na terceira coluna na sexta fileira estão registrados os itens
destacados da resposta à quinta pergunta da Mãe Maria. Na quarta coluna na sexta fileira estão
registrados os itens destacados da resposta à quinta pergunta da Mãe Lúcia.
Na sétima fileira da primeira coluna está a sexta pergunta feita na entrevista às mães.
Na segunda coluna na sétima fileira estão registrados os itens destacados da resposta à sexta
pergunta da Mãe/Tia Ana. Na terceira coluna na sétima fileira estão registrados os itens
destacados da resposta à sexta pergunta da Mãe Maria. Na quarta coluna na sétima fileira estão
registrados os itens destacados da resposta à sexta pergunta da Mãe Lúcia.
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2.4.3.2.Comentários interpretativos do Quadro 2.

O Quadro 2 propicia acompanhar os sentimentos e concepções das mães (ou
responsáveis) a respeito de seus filhos, das situações de educação em casa, nas escolas que
frequentou, na Fundação CASA e das condições oferecidas à ressocialização de seus filhos.
No que diz respeito à relação do adolescente internado fica evidenciada, na resposta das
três entrevistadas, a problemática do relacionamento em família. A Mãe/Tia Ana, embora sua
primeira afirmação tenha sido “relacionamento bom”, em seguida acrescentou “até mudarem
para Mongaguá”, onde ocorreram mudanças nas amizades, tendo a tia (a entrevistada)
assumido a guarda do adolescente relatando transgressões, internamentos em diferentes locais,
envolvimento com drogas, problemas com a mãe ao conversar com o filho e da própria tia tê-lo
agredido, por ele ter feito a mãe sentir-se mal. A Mãe Maria explicitou tratar-se de uma relação
bem complicada, na qual o adolescente não ouvia quando ela dizia para ele não ir para a rua,
com certos colegas, tendo aí acontecido tudo. Agora, depois do internamento, está ouvindo e
obedecendo mais.
A Mãe Lúcia afirmou que a relação era boa. Mostrou conflito - entre como age com o
filho, as atitudes do próprio filho, os sentimentos que tem frente a situação - através de suas
oscilações: justificando-se e dizendo que nunca deixou de estar ao lado do filho e conversar
com ele; em seguida, afirmando que o filho se sentia como se fosse o rei, o que ele falava,
achava que era tudo certo; assegurando que não tinha nenhum problema lá no bairro;
assinalando que ele tinha que aprender alguma coisa.
Manifestou mais uma vez seus conflitos ao declarar “depois da internação ele tá
normal” e em seguida verbalizar “até me sufoca, tem hora, eu to me cobrando muito”.
No que diz respeito às expectativas e propostas para o filho a partir da saída da
Fundação CASA, as respostas das mães Maria e Lúcia evidenciaram que a única proposta era a
de estudos. A Mãe Maria afirmou ter sido bom o filho ter ido para a Fundação onde fez vários
cursos, isso ajudou porque ele não se interessava por nada. A Mãe Lúcia não fez referência à
Fundação, manteve-se focada em sua atitude dizendo que a única coisa que falava ao filho é
que estudasse, expressando em seguida seus sentimentos “não adianta você querer uma coisa e
ele não quer”. A Mãe/Tia Ana referiu-se as expectativas quanto à mudança de comportamento
e trabalho ao comunicar que sua irmã, a mãe do adolescente internado, prometeu para o seu
filho que se este se comportasse e fosse trabalhar, ela se separaria do seu marido.
Tais respostas mostram, de modo geral, a importância da educação, do trabalho e a
preocupação nesse sentido de algum membro da família e suas influências na ressocialiazação
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de seus filhos. Os dados não indicam propostas concretas para os filhos após a saída da
internação. Somente a Mãe/Tia Ana fez referência a expectativas de mudança de
comportamento do filho e de que assumisse trabalho, prometendo que se separaria do seu
marido, se isso ocorresse. Não houve outras informações além dessa, não sendo possível
afirmar senão que tal proposta está mesclada das próprias expectativas da mãe, mulher, esposa,
referente às influências do que ela considera negativo para o seu filho.
No que diz respeito a relação do seu filho com o seu pai, padrasto ou tio antes da
internação, tanto a Mãe/Tia Ana como a Mãe Maria afirmaram que a relação não era boa.
Somente a Mãe Lúcia afirmou que tinha uma relação boa, porém, estavam separados. A
Mãe/Tia Ana afirmou que o padrasto “judiava” e que não era uma boa influência. A Mãe Maria
afirmou que a relação nunca foi boa, sendo que ele gritava, xingava, batia no seu filho e que
não tinham “intimidade”. De acordo com esta entrevistada, o pai havia dito que era melhor
para o seu filho estar internado na Fundação CASA que em situação de liberdade.

A Mãe

Lúcia afirmou que, apesar de ter se separado de seu marido quando seu filho ainda era
pequeno, a convivência dos dois era positiva. Entretanto, ela se ressente pelo fato de tê-lo
privado da convivência com o seu pai, pois este faleceu quando o seu filho ainda tinha 11 anos
de idade.
No que diz respeito aos estudos anteriores à Fundação e se as escolas deveriam ter feito
algo para prevenir que fossem para a Fundação CASA as respostam mostraram que os
adolescentes estavam matriculados em escolas, porém, não estavam estudando, pois as mães
recebiam reclamações da escola. A Mãe/Tia Ana afirmou: “não entrava na sala de aula, ficava
só na escola bagunçando”. A Mãe Maria assim referiu-se à escola “só atrapalhou. A escola
sempre me comunicava, que ele bagunçava na sala de aula”. A Mãe Lúcia afirmou que
“reclamação sempre recebia, sempre recebia, e quando eu ia lá, era sempre a mesma coisa,
comunicando que ele não queria estudar: veio pra aula e saiu com os colegas”. Somente a Mãe
Maria afirmou que a escola deveria ter feito algo para inibir, reiterando que a escola só
atrapalhou, pois a situação não foi resolvida na primeira escola, tendo o adolescente sido
transferido compulsoriamente para outra escola, só piorando e quando seu filho foi solto, a
primeira escola que ele estudou desde criança se recusou a recebê-lo, só aceitando por uma
imposição judicial. As respostas das mães apontam para a influência das amizades, tanto no
interior como no entorno das escolas em que eles estavam matriculados.
Quanto a internação na Fundação CASA ter contribuído para melhorar o
comportamento de seus filhos, todas foram enfáticas na afirmação de que melhorou sim. A
Mãe/Tia Ana apontou a presença de psicólogo e assistente social, além da limpeza do local e a
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facilidade de acesso. A Mãe Maria, apesar de achar que o comportamento do seu filho havia
melhorado, afirmou que ele será apontado ou receberá algum tipo de discriminação pelo fato
de já ter sido preso, pois de acordo com suas palavras “todo ser humano aponta o outro, o ruim,
o preto, o branco, eles sempre estão apontando”. A Mãe Lúcia afirmou ter achado bom que ele
tenha sido preso na primeira vez em que cometeu algo, pois teve noção do que fez errado, pois
poderia ter dado certo e ele se envolver mais ainda, que a única coisa que estava faltando para
o seu filho, enquanto estava preso, era a liberdade e a convivência com as suas irmãs.
A respeito da responsabilidade pelos atos infracionais de seus filhos, ou o que fez com
que eles fossem para a Fundação CASA, a Mãe/Tia Ana afirmou que foi a influência do uso de
drogas propiciado pelos irmãos por parte de pai. A Mãe Maria apontou para a possível
responsabilização conjunta do casal, mas afirmou que o pai foi ausente, pois ficava na rua e
quando chegava estava bêbado e querendo bater. A Mãe Lúcia referiu-se à dificuldade em
responder a questão e aponta a ausência do pai, a sua própria responsabilidade como mãe,
dizendo que as vezes se sente culpada e um pouco responsável e, também, para a
responsabilização do Estado, quando internado. De acordo com a sua visão, o Estado “pune de
qualquer jeito, tem o direito de bater, machucar”, pois “tirou ele da convivência da família, da
liberdade dele, pra ele poder aprender alguma coisa, teria que fazer as coisas certas também,
teria que ensinar”. Falta o diálogo, tanto para os adolescentes quando estavam internados,
quanto para ela (ou outras mães) que não recebia(m) (todas) as informações, pois “tem muitas
coisas que a gente não sabe”. Ainda de acordo com esta mãe, o que de fato ocorre no interior
da Fundação CASA quando o adolescente está internado pode fazer com que ele possa “estar
ali pensando em ser alguém ou como posso sair dali pra matar, vou roubar de novo, porque,
sofri, não sou mais ninguém”.

Nessa afirmação, ela faz a sua reflexão a partir do ponto de

vista do interno, referindo-se ao que presenciou quando ouviu gritos de um adolescente em um
dia de visita na unidade da Fundação CASA em que seu filho estava internado. Podemos
afirmar que as três mães/tia se responsabilizaram, direta ou indiretamente, pelas atitudes de
seus filhos/sobrinho, quer estejam sob influências dos irmãos (Mãe/Tia Ana), da ausência do
pai (Mãe Maria) e da ausência do pai ou ausência/presença do Estado (Mãe Lúcia).
De modo geral, pode-se atentar para o fato de que as relações entre as mães e seus
filhos e destes com as escolas são marcadas por algum tipo de conflito, como por exemplo,
quando um dos adolescentes é transferido de uma escola para outra e no seu retorno, a escola
se nega a aceitá-lo novamente. Do mesmo modo quando a mãe afirma que seu filho será
discriminado e apontado pelos outros, em termos estigmatizantes, pelo fato de já ter sido preso.
Ou ainda quando aponta que a relação do seu filho com o seu pai nunca foi boa.
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2.4.4.

Organização do Quadro 3 de Categorias convergentes a partir da leitura dos
Quadros 1 e 2.

QUADRO 3: CONVERGÊNCIAS NAS CATEGORIAÇÕES ENTRE PROFESSORES E MÃES
Professora Professor Professora Mãe/Tia
Mãe
Mãe
CATEGORIAS
Joana
Pedro
Josefa
Ana
Maria
Lúcia
1) RELAÇÃO.
Convivência sem problema/
X
sem agressões
Orientação e conhecimento
X
X
X
X
X
Relação estritamente
X
X
profissional
Relação próxima
X
Oscilante; ora boa, ora não
X
Complicada, o adolescente não
X
X
ouvia o que era dito
2) EXPECTATIVAS PARA O
FUTURO E
CONTRIBUIÇÃO DA
DISCIPLINA
MINISTRADA PARA A
NÃO REINCIDÊNCIA.
A disciplina ministrada contribuiu para formar
cidadãos críticos, valores, ética,
respeito ao outro – um cidadão/
à questão ambiental.
Não tenho como medir se foi
determinante ou não, facilita
abordar temas mais abertos. A
Fundação CASA não permite
diálogo; os seguranças são
muito ostensivos.
Oscila entre a disciplina
contribuir e não para reincidir
“gostaria de acreditar que ele
não volte, mas ele volta” (...)
Ao começarem a falar
percebem que tem pessoas que
se preocupam, que ouvem,
porque é uma troca a
interlocução (...) “a palavra
tem esse poder, pode haver
uma mudança”.
Melhorar o comportamento e
Trabalhar.
Freqüentar a escola e estudar.

X

X

X

X
X

X

3) ESCOLA FORMAL
EXTERNA DEVERIA TER
FEITO ALGO PARA INIBIR
O COMPORTAMENTO DO
ADOLESCENTE,
EVITANDO O
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COMPORTAMENTO
TRANSGRESSOR.
Prevenção através de projetos.
Diálogo.
Histórico familiar e busca de
apoio do pai.
Família é a primeira
responsável.
Difícil responder.
Não fez algo, mas deveria
Fez algo (entrou em contato
com os pais), mas deveria fazer
mais.

X
X

X
X
X

X
X
X

X

4) APOIO DA FUNDAÇÃO
CASA NO PROCESSO
EDUCATIVO E SUA
CONTRIBUIÇÃO (OU
NÃO) NA
RESSOCIALIZAÇÃO DO
ADOLESCENTE/ALUNO
INTERNADO.
Criticado pelos colegas.
Sem contato com os pais ou
contato eventual.
União entre os colegas
professores.
Sem apoio de profissionais da
Fundação CASA.
A internação na Fundação
CASA contribuiu muito.
Não sabe se a internação
contribuiu ou acha que sim.
Apoio de profissionais da
Fundação CASA.
Será apontado pelos outros por
ter sido internado.

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Fonte: Entrevistas com ex professores da Fundação CASA e mães de adolescentes ex internados.

2.4.4.1.Descrição do Quadro 3.
O quadro três – organizado para registrar a convergência dos dados coletados na
entrevista com os professores e com as mães/tia – é composto de sete colunas, subdivididas,
horizontalmente em quatro itens, referentes a quatro perguntas cujo tema era o mesmo para
professores e mães/tia. A primeira fileira da primeira coluna está subdividida com uma linha
obliqua que inicia no primeiro vértice superior do Quadro e termina no vértice inferior da
primeira fileira da primeira coluna. Na parte superior dessa linha obliqua da primeira coluna,
está escrito SUJEITOS e na parte inferior da linha obliqua está escrito CATEGORIAS. Na
segunda coluna na primeira fileira está escrito Professora Joana; na terceira coluna na primeira
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fileira está escrito Professor Pedro; na quarta coluna na primeira fileira está escrito Professora
Josefa; na quinta coluna na primeira fileira está escrito Mãe/Tia Ana; na sexta coluna na
primeira fileira está escrito Mãe Maria e na sétima coluna Mãe Lúcia.
Na segunda fileira da primeira coluna está escrito 1. RELAÇÃO – o primeiro item de
pergunta de mesmo tema para professores e mães/tia - abaixo do qual aparecem seis fileiras
com diferentes itens, referente à formas de relação entre os sujeitos da pesquisa e o adolescente
ex-interno da CASA. Frente a essas formas, nas colunas referentes a cada um dos sujeitos da
pesquisa é sinalizado um X, em cada uma das formas que aparece em sua resposta.
Na terceira fileira da primeira coluna está escrito 2. EXPECTATIVAS PARA O
FUTURO E CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA MINISTRADA PARA A NÃO
REINCIDÊNCIA – o segundo item de pergunta de mesmo tema para professores e mães/tia –
abaixo do qual aparecem cinco fileiras com diferentes itens, referentes às expectativas e como
cada sujeito visualiza tal questão. Frente a cada um dos itens das cinco fileiras, nas colunas
referentes a cada um dos sujeitos da pesquisa é sinalizado um X, em cada item que aparece em
sua resposta.
Na quarta fileira da primeira coluna está escrito 3. ESCOLA FORMAL EXTERNA
DEVERIA TER FEITO ALGO PARA INIBIR O COMPORTAMENTO DO ALUNO,
EVITANDO O COMPORTAMENTO TRANSGRESSOR – o terceiro item de pergunta de
mesmo tema para professores e mães/tia – abaixo do qual aparecem sete fileiras com diferentes
itens, referentes às expectativas e como cada sujeito visualiza tal questão. Frente a cada um
dos itens das sete fileiras, nas colunas referentes a cada um dos sujeitos da pesquisa é
sinalizado um X, em cada item que aparece em sua resposta.
Na quinta fileira da primeira coluna está escrito 4. APOIO DA FUNDAÇÃO CASA
NO

PROCESSO

EDUCATIVO

E

SUA

CONTRIBUIÇÃO

(OU

NÃO)

NA

RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE/ALUNO INTERNADO – o quarto item de
pergunta de mesmo tema para professores e mães/tia – abaixo do qual aparecem oito fileiras
com diferentes itens, referentes às expectativas e como cada sujeito considera se, de fato,
houve uma contribuição no processo de ressocialização do adolescente internado. Frente a
cada um dos itens das oito fileiras, nas colunas referentes a cada um dos sujeitos da pesquisa é
sinalizado um X, em cada item que aparece em sua resposta.

2.4.4.2.Comentários interpretativos do Quadro 3.

O Quadro 3 propicia acompanhar as convergências das respostas entre os professores e
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as mães/tia a respeito do processo de ressocialização, questão norteadora desta dissertação.
O quadro é composto das seguintes categorias: 1. RELAÇÃO; 2. EXPECTATIVAS
PARA O FUTURO E CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA MINISTRADA PARA A NÃO
REINCIDÊNCIA; 3. ESCOLA FORMAL EXTERNA DEVERIA TER FEITO ALGO PARA
INIBIR O COMPORTAMENTO DO ALUNO, EVITANDO O COMPORTAMENTO
TRANSGRESSOR; 4. APOIO DA FUNDAÇÃO CASA NO PROCESSO EDUCATIVO E
SUA

CONTRIBUIÇÃO

(OU

NÃO)

NA

RESSOCIALIZAÇÃO

DO

ADOLESCENTE/ALUNO INTERNADO.
Quando cruzamos as respostas dos professores com as respostas dadas pelas mães/tia,
observamos que na categoria RELAÇÃO fica evidenciada a idéia geral de que os
relacionamentos, tanto dos professores com seus alunos, como das mães/tia com seus
adolescentes apresentavam dificuldades e eram pautados por certa orientação e conhecimento
de suas atitudes. Quando, entretanto, observamos somente as respostas das mães/tia, verificase que a relação também tinha um componente de complicação, pois o “adolescente não ouvia
o que era dito”, segundo resposta de duas mães/tia. Já de acordo com os professores, as
relações eram marcadas por certo “profissionalismo” (um professor), “de proximidade” (um
professor) e “estritamente profissional” (dois professores).
No que diz respeito a categoria

EXPECTATIVAS PARA O FUTURO E

CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA MINISTRADA PARA A NÃO REINCIDÊNCIA
observamos que os professores divergiram nas respostas, diferentemente das mães/tia que,
embora não tivessem uma proposta concreta para os seus filhos/sobrinho, evidenciaram a
necessidade de “melhorar o comportamento e trabalhar” (mãe/tia) e “freqüentar a escola e
estudar” (duas mães). Quanto aos professores, um considerou que sua disciplina contribuiu no
sentido de formar “cidadãos críticos, incutindo valores éticos”, um professor “não soube medir,
se de fato, contribuía ou não com a não reincidência, apesar da flexibilidade e abertura da sua
disciplina”, apontando para o “caráter ostensivo da segurança” e o outro professor oscilou,
afirmando que “gostaria de acreditar que ele não volte, mas ele volta”.
É possível constatar, através das entrevistas, que os professores não dispõem de
informações da Fundação CASA sobre reincidências. Com relação às disciplinas por eles
ministradas, entretanto, ora acreditam que podem contribuir, ora não acreditam nesta
possibilidade.
Quando cruzamos os dados referentes a questão, segundo a qual era indagado se a
ESCOLA FORMAL EXTERNA DEVERIA TER FEITO ALGO PARA INIBIR O
COMPORTAMENTO

DO

ALUNO,

EVITANDO

O

COMPORTAMENTO
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TRANSGRESSOR, as respostas, de um modo geral, divergiram. Dois professores acreditavam
no “diálogo” como uma forma de prevenção, um professor na execução de “projetos de
prevenção”, um apontou para a necessidade de saber o “histórico familiar e busca de apoio do
pai”, considerando que a “família é a primeira responsável” e assinalou “dificuldade em
responder”. Quanto às respostas das mães/tia houve convergência em assinalar lacunas da
escola: uma apontou que a escola “não fez algo, mas deveria” fazer e duas afirmaram que a
escola “fez algo (entrou em contato com os pais), mas deveria fazer mais”.
É possível observarmos que, do ponto de vista dos professores, estes acreditam na
possibilidade, segundo a qual a escola poderia (ou deveria) ter feito algo que inibisse o
comportamento desviante. Do ponto de vista das mães/tia, a escola fez algo, tímido, segundo
seus depoimentos, mas deveria ter feito mais, uma vez que não conseguiu conter o
comportamento desviante de seus adolescentes.
Por fim, quando cruzamos as respostas relacionadas ao APOIO DA FUNDAÇÃO
CASA NO PROCESSO EDUCATIVO E SUA CONTRIBUIÇÃO (OU NÃO) NA
RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE/ALUNO INTERNADO, verificamos que os
professores foram unânimes em afirmar que não tinham “contato com os pais ou contato
eventual”, dois professores disseram que “não possuíam apoio dos profissionais da Fundação
CASA”, um apontou para a “união entre os colegas professores” e um recebia “crítica dos
colegas”, relacionadas à sua postura com os alunos. Quanto às mães/tia, duas afirmaram que “a
internação na Fundação CASA contribuiu muito”, uma expressou dúvidas ao afirmar “não sabe
se a internação contribuiu ou acha que sim” e uma frisou que teve “apoio de profissionais da
Fundação CASA”.

É importante salientar que uma mãe/tia afirmou que seu filho “será

apontado pelos outros por ter sido internado”.
Baseados nesses dados, é possível dizer que os professores, apesar da união entre pares,
não sentiram a mesma união quando se referiram aos profissionais da Fundação CASA. Uma
hipótese plausível para isso é o fato de não serem profissionais ligados diretamente à Secretaria
da Justiça e da Defesa da Cidadania, sendo tão somente profissionais / professores da escola
formal externa executando seus trabalhos no interior da Fundação CASA, o que pode fazer
com que se sintam excluídos de alguma forma dessa comunidade.
É possível atentar também que consideraram importante o contato com os pais no
processo educativo, contribuindo, de alguma forma, com que seus alunos não reincidissem. As
mães/tia consideraram a internação positiva, inclusive atentando para o apoio que tiveram dos
profissionais da Fundação CASA. Como elas consideraram que a escola externa não conseguiu
(mas deveria) inibir o comportamento desviante dos seus filhos, acreditam na real possibilidade
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de ressocialização, propiciada pela Fundação CASA. Cabe assinalar que não podemos nos
esquecer do lembrete de uma mãe/tia para o estigma que seu filho terá por ter sido internado
em uma unidade da Fundação CASA.

2.4.5. Reflexões sobre os dados analisados, validadas a partir do referencial teórico.

Este processo reflexivo diz respeito a todos os dados analisados, depoimentos e
respostas, dos participantes, com base no referencial teórico que fundamenta esta pesquisa.
Parte do agrupamento dos dados – categorizados e dos comentários interpretativos destes
dados – dos três professores e das três mães/tia – em um apanhado

geral, a partir das

categorias elencadas para a análise. A reflexão e interpretação desenvolvem-se assinalando
convergências e divergências entre os dados analisados.
A hierarquia de apresentação dos dados iniciou dos de maiores convergências para os
de menores convergências, para em seguida serem apresentadas as divergências.
A linha central foi a de obter, de cada professor e de cada mãe/tia, os sentimentos e

concepções a respeito das condições oferecidas à ressocialização dos adolescentes,
respectivamente como alunos e como filhos/sobrinho, referente às situações de educação por
eles próprios oferecidas, pelas escolas que frequentaram e pela Fundação CASA.
A maior convergência encontrada nos dados analisados foi referente às RELAÇÕES, na
qual ficou evidenciada que, os relacionamentos, tanto dos professores com seus alunos, como
das mães/tia com seus filhos/sobrinho, eram pautados por orientação de atitudes e incentivos
aos estudos e ampliação de conhecimentos. Essa preocupação dos educadores (professores e
mães) mostrou crença nas transformações e na revisão pessoal; faz lembrar os dizeres de
Pimenta (2002, p.77), quando se refere à identidade profissional do professor; identidade que
se constrói com base na significação e na revisão social de seu papel “com base em seus
valores, em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, em suas representações,
em seus saberes, em suas angústias e anseios, no sentido que tem em sua vida”.
Os dados referentes às RELAÇÕES assinalam, também, de diferentes formas certas
dificuldades nos relacionamentos: as respostas das mães/tia apresentaram um componente de
complicação, pois o “adolescente não ouvia o que era dito”, segundo duas mães/tia; o
depoimento dos professores revelaram cuidados, segundo dois professores, as relações eram
marcadas por certo “profissionalismo” e “estritamente profissional”.
Essa relação, dos professores, direcionada por cuidados é representativa da sociedade
contemporânea, como esclarece Adorno (2002, p.65) “... quanto existe de compatibilidade ou de
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descompasso entre o sentimento geral de insegurança que, em determinados momentos e em
conjunturas determinadas parece se acentuar ...”
A categoria EXPECTATIVAS PARA O FUTURO E CONTRIBUIÇÃO DA
DISCIPLINA PARA A NÃO REINCIDÊNCIA corrobora, do ponto de vista das mães/tia e do
senso comum, de que é no (e pelo) trabalho que se poderá estar inserido na sociedade. Isso fica
ilustrada claramente na expectativa explicitada por uma mãe/tia: de seu filho/adolescente
“melhorar o comportamento e trabalhar”, não se desviando dos ideais sociais mais amplos.
Talvez essa mãe/tia tivesse em mente que a escola não (mais) formasse para o trabalho e
vislumbrasse, portanto, como única saída possível à inserção de seu filho/sobrinho/adolescente
diretamente no mercado de trabalho. Para que isso ocorresse, seria necessário “melhorar o
comportamento”, uma vez que seria necessário estar sincronizado com as regras da sociedade
no que se refere à esfera do trabalho.
As duas outras mães não explicitaram a temática do trabalho como expectativa após a
saída dos seus filhos/adolescentes da Fundação CASA, e possuíam como proposta que eles
frequentassem a escola e estudassem.

Como hipótese a respeito, cabe pensar que essas

expectativas estavam relacionadas às reclamações que as mães/tia receberam das escolas em
que seus filhos/sobrinho estavam matriculados e que elas tinham a sensação de que iam para a
escola, mas não estudavam.
Do ponto de vista dos professores, ficou enfatizado que era necessário acreditar na
contribuição do trabalho de professor e na não reincidência (ou desvio) dos seus alunos.
Apesar de trabalharem com adolescentes que eram considerados como desviantes do ponto de
vista da sociedade mais ampla, para os professores, era necessário (a)creditar no seu trabalho
na tentativa de formação de “cidadãos críticos”, como afirmou a professora Joana.
Um indivíduo crítico, entretanto, também pode desviar-se dos ideais propagados pela
sociedade, tornando-se neste caso, desviante. Como afirma Becker (2008, p.22) o desvio é
“uma conseqüência das reações dos outros ao ato de uma pessoa”.
Na categoria a ESCOLA FORMAL EXTERNA DEVERIA TER FEITO ALGO PARA
INIBIR O COMPORTAMENTO DO ALUNO, EVITANDO O COMPORTAMENTO
TRANSGRESSOR, dois professores apontaram a questão do diálogo como fator importante.
Quando se observa as respostas das mães/tia, duas apontaram que “a escola fez algo (entrou em
contato com os pais), mas deveriam fazer mais”.
Entretanto, apesar da evidencia dada pelas respostas dos professores na questão do
diálogo, percebe-se que este não basta do ponto de vista das mães/tia. Sartori (2001, p.13) ao
afirmar, “o homem reflete sobre o que diz (...) em forma de linguagem e pela linguagem. A
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linguagem não é só um instrumento para ele se comunicar, mas também para pensar” reitera a
concepção das mães/tia, a partir das suas experiências, que a comunição não foi suficiente.
De todo modo, os professores mostraram estar em sincronia com os ideais propalados
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (2000) do Ministério da Educação, que
afirma ser uma das tarefas da educação na contemporaneidade a formação para cidadania e de
“aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”.
Uma hipótese para o fato de que os professores não dispõem de informações da
Fundação CASA, como dois professores (Pedro e Josefa) afirmaram “sem apoio de
profissionais da Fundação CASA”, inclusive sobre reincidências, está ligada a ausência de
dados da Fundação CASA sobre os seus internos pós-saída; muitos adolescentes completam a
maioridade (legal/penal) e, se reincidirem, não mais voltarão para a Fundação CASA,
passando, neste caso, a fazer parte da listagem oficial da Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo.
É possível dizer que essa ausência de informações, devido à mudança de situação
desses adolescentes, é um dos fatores que contribui para os professores afirmarem que ora
acreditam na possibilidade de não reincidência, ora não acreditam, como “um professor que
não soube medir” ou a outra que “gostaria de acreditar que ele não volte, mas ele volta”.
Os alunos/adolescentes são considerados desviantes tendo como referência o quadro
geral da sociedade, pois o desvio é, segundo Becker (2008, p.45) “uma conseqüência da reação
pública ao desvio, não um efeito das qualidades inerentes ao ato desviante”. Por ser relacional,
e se modificar o foco da análise, como em um caleidoscópio, os professores podem ser
considerados desviantes em relação, por exemplo, aos funcionários da Fundação CASA, pois
uma professora atentou para o caráter “ostensivo da segurança”. Da mesma forma, as mães, a
tia, os técnicos, a equipe de segurança, etc.
Cabe assinalar que, evidentemente, não se deve relativizar tudo, pois a Fundação CASA
só existe porque há um adolescente que cometeu algo que é considerado desviante, quando se
tem como referência as regras da sociedade mais ampla. Nesse sentido, se há um adolescente,
este é necessariamente um aluno em uma sociedade que é pautada pela educação, pelo trabalho
e suas imbricações.
Dubar (2005, p.147), ao discutir o processo identitário biográfico afirma que é
nas categorizações dos outros – e principalmente dos parceiros da escola (seus
„professores‟ e seus „colegas‟) – que a criança vive a experiência de sua primeira
identidade social. Esta não é escolhida, mas conferida pelas instituições e pelos
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próximos com base, não somente nos pertencimentos étnicos, políticos,
religiosos, profissionais e culturais de seus pais, mas também em seu
desempenho escolar.

Outros dados que apresentaram convergência foram os que se referiam ao APOIO DA
FUNDAÇÃO CASA NO PROCESSO EDUCATIVO E SUA CONTRIBUIÇÃO NA
RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE.
Os professores foram unânimes em afirmar que tiveram contatos esporádicos com os
pais e que consideraram importante esse contato no processo educativo, contribuindo, de
alguma forma, para que seus alunos não reincidissem e dois professores disseram que “não
possuíam apoio dos profissionais da Fundação CASA”. Esses depoimentos dos professores,
embora não tenha sido mencionado por nenhum deles, reiteram o princípio de atendimento
socioeducativo regido pela Portaria Normativa Nº 136/2007 e seus artigos, quando afirma “o
atendimento ao adolescente em cumprimento de medida sócio- educativa (...) deverá garantir a
proteção integral dos direitos dos adolescentes ...” .
Uma hipótese plausível que explique o fato dos professores não sentirem apoio dos
profissionais da Fundação CASA por não serem ligados diretamente à Secretaria da Justiça e
da Defesa da Cidadania, sendo tão somente professores da escola formal externa executando
seus trabalhos no interior da Fundação CASA, o que pode fazer com que se sintam excluídos
de alguma forma dessa comunidade.
Duas mães/tia afirmaram que “a internação na Fundação CASA contribuiu muito”. As
mães/tia consideraram a internação positiva, inclusive atentando para o apoio que tiveram dos
profissionais da Fundação CASA. Como elas consideraram que a escola externa não conseguiu
(mas deveria) inibir o comportamento desviante dos seus filhos, acreditam na real possibilidade
de ressocialização, propiciada pela Fundação CASA.
No que se refere às divergências, uma professora apontou que havia união entre os
(seus) colegas professores e do lado oposto, uma outra professora apontou que era criticada
pelas colegas. Partindo da teoria de Goffman (2009) sobre as representações de papéis na vida
cotidiana, cujo esquema tem como referência a metáfora teatral, é possível afirmar que em
alguns momentos tais papéis não são representados adequadamente, gerando, de um lado,
crítica entre os professores, de outro, união.
Ainda no que se refere às divergências, destaca-se, também, a afirmação de uma mãe,
de que o seu filho/adolescente “será apontado pelos outros por ter sido internado”. Isso reitera
Becker (2008, p.44), quando afirma que a “identificação desviante torna-se dominante” e,
também, Goffman (1998, p.13), segundo a qual “um atributo que estigmatiza alguém pode
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confirmar a normalidade de outrem, portanto, ele não é em si mesmo, nem honroso nem
desonroso”.
A afirmação dessa mãe faz lembrar Dubar (2005, p.147) quando afirma

dualidade para o outro conferida e identidade para si construída, mas também
entre identidade social herdada e identidade social escolar visada, se origina
um campo do possível no qual se desenvolvem já na infância, na adolescência,
e no decorrer da vida todas as estratégias identitárias.

É importante refletir, a partir das observações de Dubar sobre as estratégias identitárias
que assinalam ser o adolescente considerado triplamente desviante e estigmatizado: primeiro,
na relação mãe/tia-filho/sobrinho, segundo, na relação professor-aluno e terceiro, na relação
adolescente-sociedade. Reflexão que pode ainda ser ampliada pela asserção de Dubar (2005,
p.135) sobre a inseparabilidade da identidade eu - outro

a identidade para si e identidade para o outro são ao mesmo tempo
inseparáveis e ligadas de maneira problemática. Inseparáveis, uma vez que a
identidade para si é correlata ao Outro e a seu reconhecimento: nunca sei quem
sou a não ser no olhar do Outro.

Nesse sentido, pode-se considerar a Fundação CASA como esse grande olhar do Outro,
apontado por Dubar, tanto no nível micro (mãe/tia-filho/sobrinho; professor-aluno), como
macro (adolescente-sociedade) das relações sociais.

61

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção inicial de educação.
Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas a partir do seu exterior,
Porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior;
Mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi
mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira.
Isto seria inclusive da maior importância política.
Theodor W.Adorno
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Este estudo objetivou investigar concepções, acerca do processo de ressocialização de
adolescentes que estiveram internados na Fundação CASA, de ex-professores desses alunos e
de mães/tia desses adolescentes.
Ressocialização entendida como um “continuun” no processo de aprendizagem
humana, em que os indivíduos participam ativamente da construção e reconstrução dos
mesmos processos de sua própria socialização.
Participaram dessa investigação três professores da área de Ciências Humanas e
Linguagens e Códigos que lecionaram para alunos da escola regular interna da Fundação
CASA, e três mães/tia de adolescentes, que estiveram internados em uma unidade da mesma
instituição, na cidade de São Paulo.

Os dados coletados foram obtidos através de

depoimentos, por meio de entrevistas gravadas, posteriormente transcritas e categorizadas.
Buscou-se compreender os significados que os educadores (professores e mães/tia)
atribuíam a uma instituição prisional ou total, nos termos de Goffman (2007), acerca do
processo educativo aí oferecido. Tratou-se de obter os dados de duas perspectivas: a interna, no
caso, os professores que visualizavam os adolescentes como alunos e, do outro, a externa, as
mães/tia, que visualizavam os adolescentes como seus filhos. Foi neste meio de campo,
portanto, intra e extramuros da instituição prisional, que o projeto delineou um panorama de
convergências e divergências nos depoimentos desses educadores.
Os três professores entrevistados conheceram as escolas externas da rede pública de
ensino, uma vez que como professores e profissionais eram vinculados à Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo; possivelmente, tenham lecionado em uma (ou muitas) das
escolas da rede pública (e ou privada) da cidade ou do estado de São Paulo, antes de
adentrarem na Fundação CASA. Partilharam, portanto, de uma mesma experiência acerca do
processo educativo, apesar e além das suas diferenças de idade, gênero, classe, formação,
ideologia, etc. Conheceram a escola pública e a sua realidade ordinária, sabiam das suas
dificuldades e sabiam também dos seus inúmeros desafios.
As duas mães e a tia entrevistadas conheceram, como responsáveis, a realidade de suas
vidas cotidianas, de seus filhos/sobrinho, que era marcada ora pela (total) ausência de recursos
mínimos, ora pela presença dos mesmos. Cabe a ressalva, de que não se deve pensar
automaticamente que a ausência ou presença desses recursos são fatores determinantes para a
entrada de um adolescente no mundo do desvio. A priori, todos os adolescentes e todos os
adultos são desviantes em alguma coisa, como afirmou Becker (2008).
Não se deve, contudo, desconsiderar tal premissa, considerando que se vive em um
mundo que é pautado pela incessante presença da mídia na vida de cada um, com seus apelos
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de consumo sendo, também o adolescente um consumidor da sociedade atual. Pessoas de
diferentes faixas etárias tornaram-se consumidoras dos produtos advindos da indústria
capitalista - que imbrica a idéia bastante arraigada de que as oportunidades são iguais para
todos e que só depende do indivíduo - concebido como ser autônomo - suas decisões
individuais. Concepção de autonomia individual, que se esquiva de atentar para o caráter
social, histórico, político e cultural, portanto, contingentes e da questão mais ampla de que o
que propicia a um adolescente entrar para o mundo desviante, requer uma noção multifatorial.
Assim considerando, tentou-se com esta pesquisa, alargar o campo de conhecimento,
não se fixando em apenas um cabedal, mas no entrelaçamento de várias ciências humanas, tais
como a psicologia, a história, a pedagogia, a sociologia, a antropologia e a ciência política,
como áreas interdisciplinares.
As

relações

professor-aluno,

mãe/tia-filho/sobrinho,

interno-Fundação

CASA,

adolescente-sociedade e porque não, pesquisador-pesquisado, são, a priori, assimétricas, de
modo que pode dificultar a análise, uma vez que as relações de dominação e subordinação já
estão dadas.

Com relação pesquisador-pesquisado tentou-se minimizar a assimetria

informando o entrevistado o objetivo da pesquisa: conhecer a concepção de educadores
(professores e mães/ou responsáveis) sobre a ressocialização dos adolescentes, que cometeram
desvios – ex- internos da Fundação CASA. Tentativa do pesquisador de construir concepções
junto do entrevistado.
A escola, a família, o Estado e suas conexões, como instituições arraigadas que são,
necessitam (e exigem) um comportamento convencional do seu adolescente desviante, de
modo que é na sociedade e na cultura que estão os modelos e as respostas para as questões
presentes neste trabalho.
Tentou-se, com esta pesquisa, analisar as faces de uma mesma moeda: de um lado, a
visão das mães/tia (família) e, de outro, a visão dos professores (escola). Foi fundamental estar
ao lado da família e dos professores para com eles pensar sobre suas próprias angústias, seus
dramas, suas dúvidas, suas certezas, seus medos, suas alegrias, tristezas e seus desejos. Foi de
extrema importância ouvi-los! Não ouvi-los a partir do referencial social estabelecido, do senso
comum, mas a partir dos seus próprios referenciais – que pudesse diluir, de alguma forma, a
identidade do pesquisador, como representante do estabelecido daquela do adolescente
internado na Fundação CASA, como identidade desviante.
Provavelmente, a imagem que se tem desse adolescente, que os outros têm, inclusive a
própria Fundação CASA é corroborada pelo discurso estigmatizante do senso comum, de que
todos são bandidos. Não se atenta para as especificidades, como bem lembrou um dos
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professores entrevistados “tinha um aluno, que, ele estava no estado da Paraíba e veio pra São
Paulo pra visitar um primo, e na noite em que ele chegou na cidade de São Paulo, o primo, ele
não sabia, estava seqüestrando um casal, e ele não sabia, ele não sabia de nada, ele chegou
meia noite e meia e aquela casa era o cativeiro, na parte dos fundos era o cativeiro desse casal
que o primo seqüestrou. Só que ele chegou de viagem, três ou quatro dias de ônibus, por mais
de meia noite, segundo ele, chegou, cumprimentou o primo e dormiu, na madrugada,
estouraram o cativeiro, o primo acordado conseguiu fugir e ele foi pego. Então, até provar que
„fucinho de porco não é tomada‟, estava lá ele na Fundação, ele chorava todo o dia e a mim
parecia ser bem convincente a estória dele, a mim e depois o professor KKK confirmou
conosco. Então, o que ele fez para estar ali?”.
Resgatando a linha condutora deste trabalho, pode-se afirmar que foram alcançados os
objetivos propostos, após a realização das diferentes etapas de análise de categorização dos
depoimentos e reflexão sobre esses dados.
Foram encontradas muito mais categorias convergentes do que divergentes. É
importante, entretanto, enfatizar que a declaração de uma única mãe instiga sérias reflexões,
ao assinalar que seu filho “será apontado pelos outros por ter sido internado”. Revela uma
outra dimensão de consequências sociais que remete a idéias de Goffman (1988, passim)
quando menciona que

um indivíduo que poderia ser facilmente recebido na relação social quotidiana
possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles que ele
encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. (...)
Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja
completamente humano. (...) Sentimos que o estigmatizado percebe cada fonte
potencial de mal-estar na interação, que sabe que nós também a percebemos e,
inclusive, que não ignoramos que ele a percebe.

No que concerne a questão norteadora desta dissertação, os dados indicam que os
professores, apesar da oscilação entre ora acreditar, ora não acreditar, precisam ou preferem
acreditar na ressocialização. Cabe a hipótese de que seria árduo para eles não acreditarem na
possibilidade e efetividade de seu trabalho, principalmente um trabalho tão aberto a novos
horizontes como é o processo educativo. Duas mães/tia, diferentemente dos professores,
acreditam, sem oscilações, na efetividade da ressocialização imposta pela Fundação CASA,
pelo Estado e pela Sociedade.
Este estudo aponta para a necessidade de um “novo” olhar na dinâmica das relações
entre os professores da Fundação CASA com seus alunos, das mães com seus filhos e,
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principalmente, dos professores com as mães dos adolescentes, que ali estão internados e
matriculados, ou seja, é necessário (re)conectar, para usar um termo do mundo cibernético
atual, uma vez que ficou evidenciada a necessidade e a importância da (re)construção desse
diálogo.
Pode-se afirmar que foram alcançados os objetivos dessa dissertação, que não é
conclusiva, ao mostrar, através dos depoimentos de professores e mães/tia, as suas visões a
respeito do processo de ressocialização e da Fundação CASA.
Este estudo, contudo, aponta, também, para a necessidade de um novo olhar para o
internado da Fundação CASA, quer seja como aluno, como filho ou apenas como um
adolescente, que vive, como se afirmou, no início desta pesquisa, entre dois mundos, do adulto,
de um lado e, da criança, do outro. Cobra-se deles responsabilidade, mas nega-se a eles a
infância.
É sabido que o adolescente é contemplado com direitos, previstos na Constituição da
República Federativa do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, dois instrumentos
balizadores e importantes na garantia de que terão um atendimento, no mínimo “digno”, por
parte do Estado, em todas as suas esferas, pois de acordo com a visão da sociedade/cultura
mais ampla, ele é, para além de tudo o mais que se queira afirmar, um ser em formação.
A vivência, no entanto, mostra uma outra perspectiva, como ilustra uma das mães, (em
off) referiu-se a gritos que ouviu de um adolescente no interior de uma unidade da Fundação
CASA.
Segundo ela, “muita violência, com menor, então, (...), a gente para e pensa (...) uma
criança chorando, porque sentindo dor não estava, você concorda comigo, eu to aqui, ouço os
gritos, o horário que eu tava ali, que aí, na hora que eu comecei andar, aí comecei pensar, eu
tava ali na hora o que eu ouvi, e os outros dias, os outros horários (...) ele ta bem, pode ficar
despreocupada, é fácil falar (...) E agora, só porque ta na companhia do Estado, pode ser, como
disse assim, o Estado que pune de qualquer jeito, tem o direito de bater, machucar. (...) Então,
quer dizer, eu acho que tem muitas coisas que a gente não sabe, a gente não convive, conviveu
pouco, mas acho que deve ter muitas coisas erradas e não sabe, e outra, as vezes tem mães,
muitas vezes, o adolescente sofre e a mãe não sabe. É a mesma coisa, será que o Júnior
apanhou? Ele não falou nada, e eu sempre olhava, sabe, deixa eu ver se tem, ah Junior o que
que é isso aqui, não, mãe, é nada não, ah ta, você ta sentindo alguma coisa, não, então, quer
dizer, e as mães que não olham e o medo deles, e o medo que eles tem, porque se eles
apanham, eles não podem falar com a gente, porque se ele for falar com a gente e a gente for
falar alguma coisa, é pior. E aí. Ce acha que isso é certo, isso não é certo”.
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Há ainda muito a ser registrado do que se vivencia pelos adolescentes considerados
desviantes e as divergências entre o que a experiência mostra e que os documentos escritos
contem. O conflito entre o vivido e o oficialmente registrado merece aprofundamentos. Ilustra
um dos fatores de sofrimento, que faz lembrar a afirmação de Adorno (1995, passim),

a idéia de que a virilidade consiste num grau máximo da capacidade de
suportar dor de há muito se converteu em fachada de um masoquismo que –
como mostrou a psicologia – se identifica com muita facilidade ao sadismo. O
elogiado objetivo de „ser duro‟ de uma tal educação significa indiferença
contra a dor do outro e a dor de si próprio. Quem é severo consigo mesmo
adquire o direito de ser severo também com os outros, vingando – se da dor
cujas manifestações precisou ocultar e reprimir. (...)pessoas que se enquadram
cegamente em coletivos convertem a si próprios em algo como um material,
dissolvendo – se como seres autodeterminados.

O estudo realizado, os dados analisados e a reflexão sobre os mesmos evidenciam: é
indispensável a continuidade deste estudo e de uma pesquisa que conte com a participação do
maior interessado no processo: o adolescente. Que mostre quais as suas experiências,
percepções e concepções acerca do processo educativo, da escola, do mundo do trabalho, do
mundo da casa, da mãe, da família, dos amigos, do Estado e, principalmente, da sociedade, da
qual é fruto enquanto a (re)constrói como ser humano ativo e participante que é, quer se queira
ou não.
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APÊNDICES

O risco, quando depositamos o mal nos criminosos, é que nos identifiquemos com os personagens
que encarnam o que repelimos. Volta a nós pela janela o que expulsamos pela porta.
Reconhecemos em nós mesmos o mal que tentamos exorcizar e não suportamos olhar nossa própria
imagem refletida no espelho dos criminosos. Intensifica-se, assim, o ódio, a repugnância: não basta mais
classificá-los, julgá-los, afastá-los do convívio social; é preciso matá-los, eliminá-los, apagar do planeta todo
vestígio de sua presença. Desse modo, tentamos apagar os rastros do mal dentro de nós.
Celso Athayde, MV Bill e Luiz Eduardo Soares
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APÊNDICE 1

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM EX PROFESSORES DE
ADOLESCENTES INTERNADOS NA FUNDAÇÃO CASA.

PROFESSORES:
1) Como era a sua relação com os alunos da Fundação CASA? Você lecionava para alunos do
ensino médio, fundamental ou ambos?
2) Você acha que o seu trabalho como professor(a) contribuiu para que não houvesse
reincidência? Em outros termos, a sua disciplina contribuiu de alguma forma com os
alunos? O que eles aprenderam? O que faltou?
3) Enquanto você estava na Fundação CASA, era mais fácil lecionar para os alunos do ensino
fundamental ou para o médio? Ou era indiferente? Por que?
4) Você acha que a escola que seu aluno freqüentou, antes da internação, deveria ter feito algo
para inibir o comportamento dele, para que não viesse para a Fundação CASA? O que, por
exemplo?
5) Você teve apoio da comunidade escolar? Por exemplo, de outros professores, de outros
funcionários, de mães ou familiares de alunos. Por que deixou de lecionar na Fundação
CASA?
6) Você vê especificidades em lecionar para os alunos da Fundação CASA em comparação
com as escolas externas?
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APÊNDICE 2

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM MÃES DE
ADOLESCENTES INTERNADOS NA FUNDAÇÃO CASA.

1) Como é a sua relação com o seu filho/sobrinho/neto antes da internação? Durante a
internação mudou algo? E depois da internação
2) Qual era (é) a sua expectativa para quando ele saísse (sair)? Alguma proposta para ele?
3) Como é a relação dele com o pai/padrasto/tio antes da internação? E depois, mudou algo?
4) Ele estava estudando? Você acha que a escola que seu filho freqüentou, antes da
internação, deveria ter feito algo para inibir o comportamento dele, para que não viesse
para a Fundação CASA? O que, por exemplo? Você recebia reclamações dele?
5) Você acha que a internação contribui(u) de alguma forma para melhorar o comportamento
dele? Como? O que você observou?
6) O que você acha que fez com que ele viesse para a Fundação CASA? O que faltou? De
quem é a responsabilidade?
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APÊNDICE 3

LEVANTAMENTO DE CATEGORIAS DAS ENTREVISTAS

Destaques das respostas da professora Joana (1)
1) Como era a sua relação com os alunos da Fundação CASA? Você lecionava para
alunos do ensino médio, fundamental ou ambos?
P1 Uma relação estritamente, assim, profissional, mas tentando sempre passar pra eles
orientação, passar o máximo de conhecimento que eu pudesse para ele mudar a vida dele,
para ele transformação a vida dele lá dentro, sair daquela situação. A convivência, dia a dia,
eu nunca tive problema, pelo contrário, sempre fui bem aceita por eles, nunca houve falta
de respeito, agressão, uma convivência boa. Alunos do ensino fundamental I, II e médio,
fundamental I é alfabetização, analfabetos, analfabetos funcionais e ensino fundamental e
médio.
2) Você acha que o seu trabalho como professor(a) contribuiu para que não houvesse
reincidência? Em outros termos, a sua disciplina contribuiu de alguma forma com os
alunos? O que eles aprenderam? O que faltou?
P1 Muito. Na medida do possível, o meu propósito era esse, contribuir e orientá-los para que
eles não voltassem a cometer esses atos infracionais, então, eu sempre trabalhei, assim,
mostrando pra eles o que? Que eles tinham escolhas, opções e a partir do momento que eles
tem o conhecimento ele vai poder escolher o que ele quer para a vida dele, ele vai ver que
ele tem dois caminhos, sempre visando o trabalho nessa questão. Enfoquei sempre pra não
ter uma reincidência. A XXX (disciplina) contribuía em muito, porque, a XXX,
(disciplina) qual que é o objetivo maior? Formar cidadãos críticos, fazer com que ele se
torne o que? Um ser pensante, que analise, que tenha discernimento para atuar na
sociedade. Então, a gente mostrava o caminho, a sociedade exclui, a sociedade ela é
hipócrita, então você mostra opções que ele pode, se ele querer, ele pode transformar e
atuar lá fora, a partir do momento que eles tem o conhecimento dos direitos, dos deveres,
principalmente, eles cobram muito assim, deveres, deveres, direito, né. Na realidade, então,
eu mostrava a questão dos direitos, a partir do momento que ele age corretamente, ele
cumpre com as obrigações, ele faz o papel dele de cidadão aí fora. Dentro da XXX, a
questão da XXX, então você trabalha com eles a questão da família, os diferentes tipos de
família, então você mostra independente do pai, da mãe, da questão sanguínea, a questão da
pobreza, a exclusão, essa questão da globalização, a sociedade que impõe consumismo,
porque dentro da XXX eu tenho que trabalhar essa questão com eles, etiqueta, o
consumismo, a globalização, que do meu ponto vista é uma “balela”, é uma mentira, que a
globalização ela acaba excluindo, não é o globo todo que tem a mesma informação, tem o
mesmo acesso, e esses meninos da Fundação CASA eram excluídos, eles vivem num meio
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onde eles não tinham acesso a muitas informações, então a XXX, dentro da XXX, eu
trabalhei bastante essa questão da globalização, a questão família, trabalho, a inserção deles
no mercado de trabalho. Quando eu entrava na XXX na questão de, que foca muito, ética
ambiental, eu gostaria de ter trabalhado mais essa questão da ética ambiental. O que seria
trabalhar isso? Dele se respeitar. Ensinar pra ele que não tem como eu manter uma
sustentabilidade, uma sociedade sustentável, se eu não me respeitar, então, a XXX, dentro
da questão ambiental, eu acho que deveria implantar mais isso, porque, trabalhar com ele a
questão do que? A questão dos valores, ética, a questão da amizade, do respeito mútuo, a
partir do momento que ele se respeita, ele se conhece, ele volta a ser humano, porque lá
dentro aqueles moleques estão deixando de ser humano, eles estão se transformando em
monstros, porque é briga, eles não respeitam nem eles mesmos. Então, a ética ambiental, eu
trabalharia, enfocaria nesse ponto, a partir do momento que eu me respeito e respeito o meu
próximo, eu tenho como respeitar a natureza lá fora, agora como eu vou preservar se eu não
tenho a consciência do que é respeito pelo outro, porque eles matam, não tem assim, esses
valores, eles não têm, eles nem sabem o que é isso, então você passa a fazer com que ele
acredite mais nele, por exemplo, mostrar para ele que ele tem capacidade, que ele tem um
valor, que ele tem um lugar aqui no mundo, que ele faz parte da sociedade. Então, a XXX
contribui nesse sentido, de mostrar que ele é um ser, ele é um cidadão, ele faz parte e a
partir do momento que ele começar a se olhar, a se aceitar, ele vai aceitar o outro, e
respeitar o espaço dele, do espaço do outro, aí você já entra na questão de trabalhar com ele
a questão do espaço mesmo, mostrar o espaço onde ele vive, o espaço ali, a região,
respeitar a região onde ele mora, então, na criminalidade tem muito isso, a questão do
espaço entre os bandidos, essa questão, eles não se envolvem na região onde eles moram.
Então, trabalhei muito essa questão com eles.
3) Enquanto você estava na Fundação CASA, era mais fácil lecionar para os alunos do
ensino fundamental ou para o médio? Ou era indiferente? Por que?
P1 Ensino médio. Por que? Ensino fundamental, eles vêm com uma defasagem muito, muito
grande. A maioria não sabe ler, nem escrever a realidade. Então, dentro do ensino
fundamental, as vezes, você tem que alfabetizar. Ao mesmo tempo que tem alunos que vão
alfabetizar na sala, o outro que já não consegue ler, então, tem que trabalhar a questão da
leitura, ensinar esse aluno a ler, não é ler por ler, é ler, ele tem que aprender a ler, como que
eu sei que ele sabe ler, a partir do momento que ele entende aquilo que ele está lendo. Se
ele entende o que ele está lendo, ele vai conseguir. Então, você trabalha uma série de
dificuldades e defasagens. Os meninos que estão no ensino médio, a maioria dos que eu
trabalhei, eles já dominam essa parte da leitura, escrita e interpretação de texto. Então, era
mais fácil de trabalhar as fichas com toda a questão família, trabalho, saúde, que era
trabalhado, ele já tinha mais facilidade de entender.
4) Você acha que a escola que seu aluno freqüentou, antes da internação, deveria ter
feito algo para inibir o comportamento dele, para que não viesse para a Fundação
CASA? O que, por exemplo?
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P1 Deveria. Acho que é fundamental que as escolas tenham um projeto de prevenção, que é
esse trabalho que eu desenvolvo agora. Então, se você já faz um trabalho nas escolas sobre
a questão das drogas, da violência, ética, que você vai trabalhar com eles, rodas de
conversa, eles sendo protagonistas, eles começarem a dar soluções, olha, estamos com um
problema assim, roubo na sala de aula, eles dão a solução, então, as escolhas, tem que ter
esses projetos, acho que evitaria muito se tivesse esses projetos com esses alunos antes de
cometerem algum ato infracional, hoje estando e vendo que esse trabalho você consegue
mudar a cabeça da criança, consegue conscientizar do papel dela, da importância, porque
esses meninos estão numa fase assim, criados sem pai, sem mãe, sem estrutura familiar,
sem estrutura nenhuma, então, a questão social, aonde eles estão inseridos, o que é que
acontece, se ele não tiver uma orientação, olha, você pode, olha, você é capaz, porque eles
são criados assim, vocês não servem pra nada, você é um lixo, então, eles acreditam que
eles são isso, e a sociedade, eu falo pra eles assim, vocês não são etiquetas, então, você tem
que trabalhar isto com eles, então, evitaria muito, então, quando você começar a passar
determinados valores pra eles, eles começam a enxergar de uma outra maneira, muda o
comportamento, e a gente conseguiu um resultado bacana na escola, com esse trabalho,
então, se as escolas do estado e prefeitura tivesse esse trabalho, esse projeto, evitaria, eu
creio que 60% desses meninos irem para a Fundação CASA e é importante a participação
da família, trazer a família para a escola, isso é de extrema importância, porque não adianta
eu trabalhar com o menino e ele chega em casa a família não aceita, então, você também
fazer um trabalho com o família, trazer a família, explicar, a conversa, ouvir o aluno, é
fundamental, porque a partir do momento que você ouve, você vai olhar diferente para ele,
você vai entender o porquê de algumas coisas e também você vai trabalhar diferente com
ele, o trabalho na escola, se for feito um trabalho na escola, como um projeto, antes desse
menino ir para a Fundação CASA, ele começar a fazer parte desse grupo, rodas de
conversa, você mostrar que não é só ele que vive naquela situação, que outras pessoas
vivem, que ele pode mudar, que ele pode transformar através do conhecimento, você
consegue evitar uma série de, “n” situações. Evitar, por exemplo, que esse menino vá
roubar pra ter um tênis de marca. Porque você vai passar pra ele outros valores, não o que a
sociedade exige, eu sou visto pelo que eu tenho, então, tenho que consumir, tenho um
celular, por exemplo, um mp2, ah, mas você tem que ter um mp3, então, passar esses
conceitos, esses valores pra eles, entendeu, o que é necessário realmente. Então, tem dado
resultado, hoje tem dado resultado esse trabalho. Muitas mães vem conversar, agradecer,
encaminhar esses meninos pra projetos, como Jovem Aprendiz, 14 anos, em vez de ficar ali
na rua, vai para o programa Jovem Aprendiz, a gente tem o CJ, quando ele sai a tarde e vai
para o CJ, é um projeto em que ele vai aprender marcenaria, primeiros socorros, vai ser
feito o reforço escolar, então, ele está sendo assistido por psicopedagogos, psicólogos,
então, é um trabalho em conjunto com a escola, integrado a escola, você consegue um
resultado bacana, a gente tem conseguido um resultado fantástico com meninos que já
estavam no meio, assim totalmente, assim um passo para começar com drogas e roubo, são
meninos que já vivem nesse meio, as escolas tem que ter, é fundamental, prevenção. Pra
identificar, em primeiro, é necessário conhecer o aluno, saber quem é esse aluno, onde
mora, como vive a família, é conhecer. Pra isso, tem que ter uma pessoa, por exemplo, na
escola, os professores que estão lá para substituir quando falta alguém, você pode fazer
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esse trabalho, eu te chamo, está com problema, o professor te colocou fora da sala,
apresentou um problema, eu vou ouvir você também, a partir do momento que eu te ouço,
vou começar a identificar uma série de coisas, que eu já posso trabalhar, você está
revoltado, por exemplo, ah, eu vou fugir de casa, porque minha mãe, por exemplo, não me
quer, não gosta, mas porque, é o ciúmes com a irmãzinha, é um caso em que o aluno pode
estar aumentando, é uma coisa simples, as vezes é uma coisa de uma palavra. Foi o caso de
um aluno, por exemplo, que começou dar problema, não fazer lição, faltar, porque ele
achou que a mãe não gostava mais dele. Então, ele começou a se envolver com coisas
erradas. Por que? Lá fora, essas pessoas oferecem o que, o carinho que ele não tem em
casa, então, ele se apega, as pessoas pegam o ponto fraco, e na escola eu mostrar pra ele
que ele já é um adolescente, que ele não tem o pai, a mãe sabe que pode contar com ele, a
irmã é pequenininha e não sabe se virar sozinha, então, é uma coisa tão boba, eu assim pra
ele, olha, você pode se virar sozinho, a sua mãe conta com você, você não precisa mais de
cuidados, a sua irmã é pequena, ela vê em você o que, um herói, então, você é o homem da
casa, então, esse tipo de conversa, ele chegou pra mim e disse, poxa, professora, eu não via
desse jeito, realmente a senhora tem razão e ele mudou, hoje ele vai terminar a 8ª.série,
corria um grande risco de ficar reprovado, porque ele deixou de fazer lição, só ficava
brincando, ele queria chamar atenção, era o tempo todo, tudo o que ele fazia era pra chamar
a atenção, então, essa conversa, ouvindo um aluno, identificando o problema, o que estava
levando ele a agir daquela maneira, eu conversei, orientei ele. Então, é uma coisa simples,
que se não tivesse acontecido, ele ia perder o ano, ele poderia ter se envolvido com coisas
erradas, ele já estava andando com os meninos que agem errado ali na beira da escola.
Claro que já tem os meninos que estão roubando, os meninos que moram ali em lugares
que o tráfico domina. Se você não fizer um trabalho, eles vão se envolver, você vai
mostrar pra ele as conseqüências, se você escolher esse lado, onde você vai chegar, se você
estudar e ter conhecimento, você vai poder ter um emprego bom, morar num lugar bom,
você vai mudar sua realidade. Você está feliz com a sua realidade? Não, então. Quer
mudar? Você pode. O que você vai fazer para mudar a sua realidade. Então é mostrar isso
ao aluno que ele pode mudar a realidade dele. Então é esse o trabalho que tem que ter na
escola. Tem um acompanhamento. Mas tem que ser a equipe escolar, não adianta você
fazer um trabalho individual, porque todo o professor, ele tem que começar a olhar para o
aluno, observar o aluno, ele é indisciplinado, porque ele está lá no fundo, ele não quer ler,
ele sabe ler, investigar, encaminhar, passar para um coordenador, você encaminha esse
aluno para uma assistência psicopedagógica, uma avaliação. Eu acho que vai do interesse
do professor em olhar e ouvir esse aluno, você consegue um resultado bom. É possível
implantar em outras escolas, tanto na rede municipal como na rede estadual. Na rede
particular é mais complicado porque tem aquela questão assim, o que importa pra eles, eu
vou te preparar para o mercado de trabalho pra você ir para uma faculdade, é uma coisa
meio que imposta pelos pais, eu estou pagando, você tem que passar, eu to pagando o
professor, você tem que ensinar. A experiência que eu tive foi bem assim, não tem aquela
questão, sabe a humanidade, e você olhar e ver, esta triste e você conversar, não, não tem.
É a questão bem, como que a gente diz, aquela coisa mecânica. Eu te pago, eu te
matriculei, você tem a obrigação porque eu to pagando, então você tem a obrigação de tirar
notas, é notas, pra ele não é o aprendizado do aluno, o desenvolvimento do aluno, é a nota,
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os próprios pais já vem assim, é uma nota, o aluno tem que ter nota, porque ele tem que ir
pra uma faculdade, ele tem que ter uma profissão, entendeu e eu te pago e sua obrigação é
ensinar o meu filho, não é questionar se ele está aprendendo ou não, então tem esse
problema, eu já não viria esse projeto na escola particular. Por que? Já é uma outra classe.
Claro que a gente tem muitos problemas de drogas nesse meio, mas a parte das escolas da
prefeitura e estadual, o que é que acontece, é uma molecada carente de tudo. Tem a questão
social, tem a questão de estrutura familiar, é muita coisa que envolve. E já na particular é
um pessoal de outro nível, de uma outra classe social, que já vêem mais a questão
financeira. Eu não viria esse projeto, até então, na particular.
5) Você teve apoio da comunidade escolar? Por exemplo, de outros professores, de
outros funcionários, de mães ou familiares de alunos. Por que deixou de lecionar na
Fundação CASA?
P1 De um modo geral, dos pais, eles gostavam do trabalho, sempre apoiaram, dos técnicos
profissionais, sim. Familiares, sempre procurei, mesmo não sendo parte do meu trabalho
como professora na Fundação CASA, por exemplo, a visita de sábado, eu sempre fiz
questão de vir pra conhecer um pouco da família desses alunos. Conhecer um pouco a
história de cada um. Não é normal na Fundação o professor ter relação, por exemplo, com
técnico, psicólogo, técnico, assistente social. Eu sempre procurei conversar com esses
técnicos, saber do menino, pra eu poder saber como agir com ele também. Então, sempre
houve uma troca de informação entre eu e esses profissionais. Agora, sempre fui muito
criticada pelos outros colegas de trabalho em relação a minha maneira de trabalhar, de
valorizar os meninos, de achar, assim, de incentivar, não, eu vou dar aula, eu vou trabalhar
o conteúdo que eu tenho que trabalhar, mas eu vou além disso, então, ensinar pra
sociedade, você vai ensinar esse menino para se virar na sociedade, mas não é só isso, é ir
além disso, é a questão da humanidade, não é nem caridade, poderia colocar, mais humana
mesmo, a situação daquele moleque, então, eu sempre fui além disso, criticada porque eu
sempre ouvia, ah é menor, criticada por colegas professores, muitas vezes funcionários,
ahhh, mas é ladrão, é bandido, vale a pena todo esse seu esforço, então, nesse sentido. Eu
procurei sempre me esforçar muito com eles, dar o melhor de mim. Então, era criticada por
alguns colegas, outros colegas que já tinham uma outra formação, funcionários que tinham
outra formação, por exemplo, independente da área, mas já tinha um curso superior, a visão
era outra, ele sempre cooperava e apoiava o trabalho. Sempre tive apoio da família, sempre
tive contato com mães, sempre que eu pude, apesar de não ser uma praxe normal da
Fundação, eu procurei, sempre, dentro da Fundação, porque fora nós não podíamos, em
hipótese alguma entrar em contato, mas dentro da Fundação em dias de visita, com
autorização, coordenação, tudo, eu procurava estar acompanhando, levava o material
produzido por eles, os trabalhos, mostrava para os pais. Os pais viam, uns ficavam
contentes, elogiavam, outros, nem olhavam, desprezavam, muitas vezes, nem aí.
Eu deixei de trabalhar na Fundação porque o Estado deixou de efetuar o meu pagamento e
eu não achei justo, sempre essa questão, né, mas eu gosto muito do trabalho. Na Fundação,
eu trabalhei 4 anos.
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6) Você vê especificidades em lecionar para os alunos da Fundação CASA em
comparação com as escolas externas?
P1 Muita. A questão, por exemplo, da Fundação CASA, os alunos, por exemplo, que passam
pelo PEC, que é o projeto de educação e cidadania, você vai abordar assuntos não ligados
ao currículo escolar, então, esse aluno vai passar, como se fosse assim, uma reestruturação,
você vai passar, como que fala, eu vou trabalhar, por exemplo, a questão familiar, mostrar
pra ele a questão da estrutura, qual é a função da família, isso não é trabalhado na escola,
fora da Fundação, você vai trabalhar, por exemplo, a questão da saúde, então você vai
trabalhar com eles a questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, então
você aborda de uma outra maneira, porque eles têm relações aí “n”, você tem como dar um
enfoque maior, e o projeto PEC é muito bacana, é o Projeto de Educação e Cidadania, você
trabalha módulos Família, Trabalho, Justiça e Saúde e Educação. O menino fica 45 dias
aguardando julgamento, então, ele faz todas essas atividades, ele é obrigado a passar por
esse projeto, é como se fosse assim, você vai mostrar uma outra realidade pra esse menino,
você vai tentar fazer com que ele enxergue, ele tem uma outra visão do que é a sociedade,
do que é a família, o trabalho, que não é só a questão do trabalho pra ter o dinheiro, mas a
dignificação do homem, toda essa importância, a questão do consumismo, globalização,
então você trabalha dentro desses módulos, você tenta, né, reestruturar, fazer com que esse
aluno tenha uma outra visão, de mundo mesmo, de vida, né.
As salas, assim, normalmente são 15 alunos por sala, a idade, depende de casos, cada
unidade que eu passei, por exemplo, a unidade de reincidentes graves gravíssimos, só
meninos de 17, 18 e 19 anos, até meninos de 20 anos chegou a passar na minha sala, já é
um outro processo, meninos que já passaram 6 vezes, desde os 12 anos que estão na
Fundação, então, já é mais difícil de se trabalhar, porque você já não consegue fazer o
mesmo trabalho, porque eles já não querem mais, por exemplo, a questão da reincidência,
eles já são reincidentes, escolheram isso pra eles, eles falavam, não querem sair dessa vida,
então, já era um trabalho mais difícil, agora, em outras unidades. Então, 15 alunos em uma
sala é muito mais fácil de se trabalhar, você dar a atenção necessária do que 30 a 35 que é
aqui fora. Aqui fora tem salas que chega a ter 36 alunos, quanto menos alunos, mais
atenção eu posso dar, sanar essa dificuldade, mais fácil de você trabalhar, só que chega
uma hora na Fundação que está superlotada, eu já cheguei a ter 25 a 26 alunos numa sala
minúscula, que só comporta 15, então, acaba também, dificultando um pouco o trabalho.
Outra coisa que eu vejo que é diferente, na Fundação existe o respeito imposto pela
instituição, então, nunca houve a questão do aluno gritar, desrespeitar, levantar, ficar
conversando, atrapalhando, porque já é uma imposição da instituição e aqui fora hoje a
questão da falta de respeito, interesse, aqui fora, hoje é mais difícil de você trabalhar do que
dentro da Fundação CASA, independente da situação que eles estão lá, é mais fácil
trabalhar lá dentro, mesmo com as salas superlotadas, toda a dificuldade que você enfrenta,
lá dentro, as vezes, os próprios funcionários, contra ter aulas, eles tem uma outra visão,
então, acontece assim, eu acho muito mais fácil trabalhar lá dentro do que aqui fora. Aqui
fora ta muito difícil. A questão da violência aqui fora, agressividade com os professores,
falta de respeito, ta complicado e você não tem o apoio da maioria dos pais aqui fora,
quando você chama um pai, o pai nunca tem tempo, ainda briga porque você chamou, não
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tenho tempo, tenho que trabalhar, os pais nunca têm tempo para os filhos. Os pais estão
muito mais presentes, apoiando os filhos que estão lá dentro, talvez pela situação deles, isso
eu não sei te responder, mas eu vejo assim, os pais muito mais presentes lá do que aqui fora
hoje.

Destaques das respostas do professor Pedro (2)
1) Como era a sua relação com os alunos da Fundação CASA? Você lecionava para
alunos do ensino médio, fundamental ou ambos?
P2 Era uma relação boa e próxima, porque o meu objetivo sempre foi levar o aluno a perceber
a importância do estudo para a vida dele, o poder de transformação de uma sociedade vem
a partir do nível de conhecimento que ela tem e da valorização desse estudo. Então, eu
sempre procurei colocar para os alunos que o estudo, o conteúdo tem aplicabilidade na
própria vida, na vida funcional dele, que ali ele estava como passagem e que o objetivo ali
do trabalho era a inserção dele no mercado de trabalho. Agora só que para isso ele tinha
que ter ferramentas e essas ferramentas a gente procurava, no campo da ZZZ, pode falar aí,
não é Marcos, da ZZZ (disciplina), né, analisar, basicamente, a questão da ética, que é o
comportamento dele diante dos desafios que a vida apresenta e, sobretudo, além da questão
ética, uma questão que eu trabalhei muito, muito com eles, era a importância, a consciência
da existência do outro. Porque todas as vezes que eu falava com eles sobre os problemas
que eles vinham falar, eles achavam que aquilo era vantajoso contar o que eles fizeram, e
aí quando a gente fazia assim, e se isso acontecesse com você, se alguém fizesse isso com
algum parente seu, sua mãe, aí a figura mudava, né, completamente, né, então, era mais
esse trabalho de proximidade para fazê-los refletir, então, era aberta, né, mas eu nunca
tomava a iniciativa de conversar com eles sobre o que levou-os até a Fundação, porque,
você está ali porque, né, eles que sentiam a necessidade e a confiança de tocar no assunto e
as vezes o assunto tocava mais em um que em outro e a partir daí surgia uma porta pra você
trabalhar essas questões, então, a minha relação com os alunos era muito aberta, nesse
sentido, mas eu não tomava a iniciativa de entrar nesses detalhes, eu ficava nas disciplinas,
eles que vinham e aí que a porta se abria.
Ensino médio e fundamental, eu comecei com o ensino médio nos primeiros seis meses e
depois fiquei um ano e meio trabalhando, apenas, então somente, só com o Fundamental II.
2) Você acha que o seu trabalho como professor(a) contribuiu para que não houvesse
reincidência? Em outros termos, a sua disciplina contribuiu de alguma forma com os
alunos? O que eles aprenderam? O que faltou?
P2 Olha, Marcos. Eu penso assim, a gente não tem como mensurar, né. A gente teve alunos
que durante aqueles dois anos estiveram conosco, receberam a liberdade e retornaram,
quinze dias, dois dias, três dias, e teve alguns que saíram e não retornaram, mas eu não
tenho como mensurar, né, eu não tenho como medir se isso foi determinante ou não. Agora,
sempre as abordagens eram feitas com o objetivo de fazer com que isso calasse fundo na
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alma deles, na mentalidade deles, para que eles percebessem o valor que tem a liberdade.
Agora, dentro da área de ZZZ (disciplina), a gente tem essa facilidade muito grande, que é
você abordar temas mais abertos do que, por exemplo, a matemática. A matemática tem
uma especificidade, né, tem um conteúdo, que tem lá a área de exatas, e em humanas, na
área de ZZZ, a gente pode tratar de questões do dia-a-dia, como por exemplo, né,
abordando as questões de, me lembro que eles gostaram muito de um conteúdo de filosofia,
quando nós abordamos a filosofia antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, particularmente
Sócrates com o homem conhece-te a ti mesmo, trabalhava a questão do autoconhecimento,
que para Sócrates era importante, que o homem primeiro descobrisse os seus mistérios,
para depois tentar descobrir os mistérios alheios, né, e a gente entende que de alguma
forma, aquilo ficou com eles, até pelo retorno que eles davam pra gente, e também o
retorno que eles davam para as, aquelas que faziam avaliações com os eles, Marcos, agora
esqueço o nome, as técnicas, quando eles iam conversar com as técnicas e as técnicas
perguntavam o que você está aprendendo, eles contavam, e aí depois o XXX e a YYY
falavam pra gente, eles estão falando isso e teve uma técnica lá que nem era muito de bater
papo com a gente porque a gente não tinha muito convívio com as técnicas. Isso. Perfeito.
E essas profissionais vinham querendo saber quem era o profissional A, B ou C, porque os
alunos falavam que tinham aprendido isso, isso e aquilo e contavam a aula toda, de alguma
maneira sim, mas mensurar exatamente, isso é mais difícil, eu não tenho esses dados, não.
Eu penso que faltou, assim, a gente ter, é que a própria Fundação não permite, mas mais
diálogo, fora da sala de aula. Eu penso que esse acompanhamento, daria a eles uma noção
maior, de contato com alguém da área da pedagogia, porque, não, não sem motivos, né, não
a toa, há uma repressão grande, os funcionários da Fundação CASA que ali estão atuando
como segurança, eles são muito ostensivos, né, e não a toa, né, não quero dizer que isto está
errado, mas eu penso que um maior contato com pedagogos, fora da sala de aula, eu penso
que isso aí, poderia ser potencializado, isso aí auxiliaria muito o trabalho dentro da classe,
um trabalho extra-classe com pedagogos.
3) Enquanto você estava na Fundação CASA, era mais fácil lecionar para os alunos do
ensino fundamental ou para o médio? Ou era indiferente? Por que?
P2 Médio. Médio a gente tinha mais facilidade, pelo menos eu sentia, assim. Agora isso tem
um porque também, eu quero esclarecer aqui, estou atuando como professor desde 1992,
comecei com ensino fundamental, nas séries finais do ensino fundamental, dois ou três
anos no máximo, depois, toda a minha carreira foi pro ensino médio. Então, alí quando eu
comecei na Fundação, fazia quinze ou dezesseis anos que eu só estava trabalhando com
ensino médio. Então, eu me identifico melhor com essa faixa etária. E no meu último ano
na Fundação, ali na XX, na YY, na MM, perdão, na NN, eu tive que trabalhar com 5ª.série,
coisa que eu nunca havia trabalhado e 7ª.s séries, então, ali, eu sofri muito por isso, o
tempo, a fala, o vocabulário deles é muito limitado, você tem que fazer uma reengenharia.
Eu tive que fazer uma reengenharia da minha didática e da minha pedagogia pra poder me
fazer entender, e eu não sei se consegui muitas vezes. Eu sei que muitas vezes eu não
conseguia. Então, eu tinha mais facilidade com o pessoal do ensino médio. Embora o
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vocabulário deles não fosse tão melhor, eu tinha um pouco mais de facilidade com a faixa
etária.
Tem aquela questão também, Marcos, ali na Fundação, a diferença (da 8ª.série para o
primeiro) é de dezembro para janeiro. E alí, também, há que se destacar também, Marcos,
principalmente nessa questão anterior que estamos trabalhando aqui também, perdão, a
questão que na Fundação as classes são multiseriadas, né, então, numa mesma sala você
tem um número pequeno de alunos, no máximo é de vinte alunos, o que é ótimo, é
excelente, é ideal, entretanto, você ali dava aulas para alunos da 5ª.serie e da 8ª.série na
mesma sala, então, pra mim foi uma reengenharia. Então, você tinha um garoto mais
jovenzinho, e tinha um, um pouquinho mais adiantado em termos de faixa etária, até
mesmo estão fora da faixa etária escolar, então, eu tive dificuldades com isso, pra eu tentar
me fazer entender dentro das dificuldades de vocabulário e de compreensão que eles
tinham, porque conversando com eles, a grande maioria, havia quase que uma
unanimidade, eu ia para a escola para fazer tudo, menos estudar, então, não sabiam coisas
basilares, eles não tinham, como nós tínhamos alunos que não sabiam ler, nem escrever, né,
até a XXX cuidava disso, né, da área de alfabetização, e o próprio sistema da Fundação, o
sistema educacional da Fundação era uma coisa interessante, né, por exemplo, eu tive três
alunos que eram iletrados, estavam na classe da professora XXX, que era de alfabetização,
mas eles ficavam na classe da XXX, mas vinham fazer prova do meu conteúdo, na minha
aula, ou seja, sendo que eles não tinham acesso a nenhuma explicação, nenhum conteúdo
que eu tinha dado, então, era o sistema que a gente questionava, mas era o sistema, então,
eu penso que essas dificuldades aí, podiam não fazer diferença pra eles, porque pra eles,
não pra todos, mas pra muitos deles, perder um ano, perder um ano a mais, pra eles ali na
hora não era o mais, mas nós educadores, nós nos preocupávamos com isto, né, e nós
queríamos entender o porque de ser assim, e aquilo que a professora CCC nos passava era:
é assim. E a gente ficava com as mãos atadas, porque como educadores a gente quer
razões, motivos e justificativas para aplicar para o bem do aluno, nem sempre a gente tinha
esse feedback, esse retorno.
4) Você acha que a escola que seu aluno freqüentou, antes da internação, deveria ter
feito algo para inibir o comportamento dele, para que não viesse para a Fundação
CASA? O que, por exemplo?
P2 Essa questão, Marcos, eu penso ser um pouco difícil de eu responder plenamente, pelo
seguinte, vou apontar dificuldades nessa pergunta, vinha gente de diversas cidades do
estado de São Paulo. Então, a gente não tem como acompanhar a origem, se a escola tomou
providências ou não, a gente não tinha acesso a essas informações, as técnicas sim, porque
elas fazem um pente fino todo, mas essas informações não nos eram partilhadas, a gente só
tinha acesso a alguma informação e não era oficial, era oficiosa, quando alguns colegas, eu
não vou citar nome aqui, nos diziam, olha, cuidado com fulano, fulano veio aqui por conta
disso, olha, ele ta aqui por conta daquilo, mas nada além disso, a gente não sabia, a gente
não tinha acesso a informações de quais procedimentos a unidade escolar do educando
tomou, que medidas pedagógicas. Tinha um caso, eu não sei se você foi professor dessa
turma, eu penso que não, porque a gente é da mesma área, né, você pegava umas turmas e
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eu outras, você não foi desse caso específico, vou citar, tinha um aluno, que, ele estava no
estado da Paraíba e veio pra São Paulo pra visitar um primo, e na noite em que ele chegou
na cidade de São Paulo, o primo, ele não sabia, estava seqüestrando um casal, e ele não
sabia, ele não sabia de nada, ele chegou meia noite e meia e aquela casa era o cativeiro, na
parte dos fundos era o cativeiro desse casal que o primo seqüestrou. Só que ele chegou de
viagem, três ou quatro dias de ônibus, por mais de meia noite, segundo ele, chegou,
cumprimentou o primo e dormiu, na madrugada, estouraram o cativeiro, o primo acordado
conseguiu fugir e ele foi pego. Então, até provar que fucinho de porco não é tomada, estava
lá ele na Fundação, ele chorava todo o dia e a mim parecia ser bem convincente a estória
dele, a mim e depois o professor KKK confirmou conosco. Então, o que ele fez para estar
ali. Então, eu aponto um pouco de dificuldade para responder plenamente essa questão pela
falta de dados, a gente não tinha acesso a essas informações. Quais procedimentos a
unidade escolar tomou para tentar encontrar para o educando um comportamento melhor,
se chamou pai ou mãe, a gente não tem acesso a essa informação. Realmente, a gente não
tinha acesso a essa informação. A gente não tinha. Então, essa é a minha dificuldade em
esclarecer plenamente essa pergunta.
Ah, sim, ok! Eu penso que o educador tem o compromisso com a educação. Então, quando
um educador percebe um desvio de conduta ou um não rendimento, ou queda de
rendimento, ele como educador comprometido com o educando, a primeira, penso eu, a
primeira atitude é chamar para uma conversa e ver o que está acontecendo. Em persistindo
isso, ele vai, naturalmente, procurar o professor coordenador da escola e dizer, olha o aluno
tal, o educando tal, ta passando por essa dificuldade, é melhor chamar o pai, a mãe, como é
que é a história dele de vida, e a partir daí fazer um acompanhamento e não deixar como
está para ver como é que fica, o aluno sozinho, o educando sozinho, ele vai ter maior
dificuldade para ser um reabilitando, para se reabilitar na situação, ele vai necessitar de
algum orientador ou tutor, de alguém que aja com qualidade de pai pra resgatar o menino e
alertar, oh, cuidado, essa turminha que você está andando aí, olha, uma turminha que não
tem compromisso com o futuro, olha você tem capacidades, olha os seus valores, e
procurar mostrar a ele a busca do bem, né, aí vem aquela questão do aluno, né, a palavra
aluno vem do latim alunni, sem luz, que era assim que era visto no passado, né, então,
mostrar que ele tem luz e que talvez as más companhias, essas más companhias vão
contribuir para que essa luz se apague, mas o educador ele vai cuidar daquela pouca chama
que há, para que ela queime, ela continue a arder, porque o objetivo é inseri-lo na
sociedade, né e capacitá-lo para o trabalho, né, a fundação básica, o ensino básico tem por
esse objetivo aí, essa capacitação, então, é procurar o aluno e acompanhá-lo.
5) Você teve apoio da comunidade escolar? Por exemplo, de outros professores, de
outros funcionários, de mães ou familiares de alunos. Por que deixou de lecionar na
Fundação CASA?
P2 Na Fundação? Sim, da comunidade escolar, sim, os colegas, as vezes em que encontrei
dificuldades, principalmente no caso que eu citei, da questão de chegar, e de me comunicar,
tornar comum a mensagem de forma que os meus educandos pudessem me entender, no
caso de que eu fiquei quase quinze anos sem dar aula no fundamental, a XXX, a YYY, as
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VVV me ajudaram bastante, recordo-me muito bem, isso é, quando eu falando sobre o
assunto em história, ah, sobre a escravidão, eu passei pra eles aquele filme, Amstdad, e eles
acharam muito forte, eles ficaram um tanto revoltado com a situação do negro na ocasião, e
a VVV participou bastante, ela ficou ali na sala, na porta da sala e ela fez, assim,
intervenções muito benéficas, que enriqueceram muito e eu aprendi muito com as
intervenções da VVV e ela tinha feito um curso naqueles dias e ela contribuiu bastante,
uma coisa, que por exemplo, pode parecer uma coisa simples, a gente tem o hábito de
falar, olha, os europeus foram e pegaram os escravos na África e na verdade europeu não
pegou escravo, né, eles escravizaram os negros africanos, então, não é que eles pegaram os
escravos, não, eles pegaram príncipes, eles invadiam aldeias e ali haviam reinos, então
vieram muitos príncipes, rainhas e princesas, então, eles foram escravizados. Então, aquilo
pra mim foi muito importante. E depois pra trabalhar isso com eles, por conta dessa
tradição de que negro é escravo, não, escravizados, essa é a diferença. E os técnicos
também, as técnicas intervinham, quando havia necessidade, tocava no assunto. Contato
com os pais, eu tive muito, eu me recordo bem, três contatos com os pais, foram três
alunos, que por coincidência eles estavam de saída, ele estava de liberdade no horário do
HTPC, então a gente acabou se encontrando e estavam no corredor. Então, conheci o pai, a
mãe e cumprimentei. A gente não tinha esse contato. Lembra que até no ano passado foi
proposto pela primeira vez uma reunião de pais. E foi uma coisa diferente demais, pois até
o XXX, gente tem que chamar a segurança, porque tudo passa realmente pela segurança,
lógico. Sem a segurança não há nem reunião. Toda a reunião tinha que estar o representante
da segurança pra dar a visão da segurança, do que seria necessário. E naquele dia eu não
tinha aula no dia que teve essa reunião, o XXX falou que foi uma reunião até que bem
assistida, mas foi um dia que eu não tinha aula, então, nós até achamos por bem, nomeamos
alguns professores para nos representar diante dos pais dos internos, dos adolescentes
internos. Então, eu não tive esse feedback do pai, esse acompanhamento, eu não tive. Mas
as três conversas que tive com pai, foi de despedida, olha, você tem um bom filho, espero
que ele se recupere, que se mude, que transforme, que ele tem a capacidade dentro dele,
mas assim de pais, não, mas dos colegas educadores, sim, dos técnicos da Fundação, sim,
da nossa coordenação, sempre. (Psicólogos e Assistentes sociais). Não tive contato com
eles. Infelizmente eu não tive. Faltou. Para nós não chegávamos a ter diálogo. Não havia
reuniões. O que ficava era assim, quem fazia esse meio de campo era a CCC como a nossa
coordenadora, depois a NNN que ficou no lugar dela. Com a CCC até que trabalhava um
pouco mais, a NNN estava no início do trabalho, ela ainda estava tateando. E ali nos faltava
muita coisa, então, esse aspecto nos faltou também. Naturalmente, porque embora é, lá isso
se trabalhe em equipe, e é uma equipe mesmo, a gente não tinha acesso a todas as
informações e para um pedagogo, para um educador, um detalhe faz muita diferença. É
como um quebra-cabeça, por exemplo, da Monalisa, se faltar aquelas peças que envolvem
o sorriso, acabou o quadro, então, eu parto desse principio, quanto mais informações para o
educador, melhor, porque para uns é um detalhe, mas para o educador, saberá trabalhar
aquilo em sala de aula para alcançar o seu aluno, pra ele não é um detalhe, é uma
ferramenta, para ser trabalhado, e isso nós não tivemos.
Eu deixei de lecionar, pelo seguinte, apareceu o concurso publico, fui aprovado, escolhi e
queria permanecer lá na Fundação CASA. Segundo o nosso Supervisor da nossa área de
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ensino, região Norte, ele disse que isso não era possível, pelo fato de eu ter sido aprovado
em concurso público e a preferência do estado era para que o aluno fosse para a sala de
aula. Entretanto, quando eu pedi legislação acerca disso, nunca me foi mostrada nenhuma
legislação. E a preocupação que o DDD, era o Coordenador, Supervisor, perdão, na época,
ele disse o seguinte, FFF, você foi aprovado e você vai para a sala de aula. Aqui é um
projeto, então, o efetivo não vem para dar aula no projeto. E eu questionava isso, porque eu
queria permanecer lá, porque eu acredito naquele trabalho. Eu acredito naquele trabalho.
Eu amo aquele trabalho. Agora, olha que interessante, hoje foi afixado lá na minha escola
sede, onde dou aula, na rede estadual, que mesmo nós efetivos, de um ano para o outro,
você tem que se inscrever para poder pegar aula, olha só essa e isso foi hoje agora a pouco,
cerca de duas horas atrás. Eu li a portaria que está lá e diz que se você quiser fazer
inscrição em projeto de pasta pode, ou seja, a Fundação CASA, ali a escola, na Fundação, é
um projeto. Logo, eu não entendi porque, não havia embasamento, se há, não me foi
mostrado, mas essa é uma questão que eu quero ainda levantar, porque agora eu fiquei
sabendo que agora você pode, como efetivo, se inscrever para o Projeto de Pasta. Agora na
época eu até argumentei com o nosso coordenador, supervisor, perdão, professor LLL,
professor, se a preocupação do Estado é, nós, como efetivos, pegarmos aula no projeto e o
projeto acabar, e a gente ficar sem vinculo nenhum, não tem problema, porque, vou para o
Estado e pego dez aulas, que é o cargo e completo com o projeto, então, se o projeto
acabar, eu não perco o cargo, eu continuo com as minhas dez aulas do cargo, então, não
houve contrapartida para, um contra-argumento, não havia, ele não me mostrou nenhuma
lei, nenhuma norma, nenhuma portaria, nada, absolutamente nada, então, não entendi o
porque. Até porque tem a escola, agora eu me esqueci o nome, que é a Padre Anchieta,
Romão Puigari, a escola vinculadora. O termo que eu tava procurando. Há uma escola
vinculadora, existem professores, existe planejamento, existe aluno, existe chamada, é uma
escola, existe prova, avaliação, nota, transferência, matricula, como não classificar como
sala de aula. É sim, uma sala de aula, diferenciada, naturalmente, multiseriada, sim, mas
escola da mesma maneira, tanto que os alunos, os internos, eles não são alunos da
Fundação, eles são alunos ou da escola Romão Puglieri ou Padre Anchieta. Eles são alunos
da Padre Anchieta. Eu não entendi isso até hoje. E quero voltar, cara. Eu quero voltar, eu
quero! Eu estive lá, falei pra você. Estive lá, fui pegar o meu prontuário pra levar para a
minha escola sede, conversei com o NNN sobre isso, precisamos voltar a conversar, minha
estória aqui não acabou não. Ele falou, não, a gente conversa. Mas depois de hoje, do que
eu vi hoje, uma portaria sobre isso. Ah, Marcão. Ah, vou questionar essas coisas, viu,
embora eu tenha outros planos para o ano que vem, mas enfim, pelo que eu li, pode se
inscrever para projetos de pasta. Eu li duas vezes. Eu li e reli. Então, pode. Então, porque
eu não podia ficar. Então, foi por isso, não foi pela minha vontade. A minha vontade era de
estar lá, permanecer lá e ficar lá, porque eu acredito naquele trabalho.
6) Você vê especificidades em lecionar para os alunos da Fundação CASA em
comparação com as escolas externas?
P2 Se há uma diferença grande. Especificidade. Eu penso assim, Marcos. O que eu entendi é
que não é qualquer professor que tem o perfil para trabalhar com os internos. Essa é a
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minha opinião, minha visão. Porque você lá tem que ser muito mais, muito mais educador,
porque o processo ali é de ressocialização. Numa escola, digamos, que não seja da
Fundação, vou dizer escola normal, numa escola que não seja a Fundação. Que não seja a
escola do projeto do governo do estado atuando na Fundação CASA, o professor já parte
do principio de que aquele aluno ele tem uma casa, ele tem a liberdade de ir e vir, então a
visão não é, não sei se a palavra acurada é a mais apropriada, mas algo semelhante assim,
entre nesse termo, a especificidade, você tem ali tem um outro objetivo, quem está na
Fundação tem um desafio maior, eu penso, eu penso, pelo menos eu encarava assim,
porque. É verdade que você ensina, mas eu penso que eu mais aprendi lá, porque eu tive
que fazer uma reengenharia para manter aquilo que eu julgava ser suficiente, de um bom
nível para o meu aluno. Eu entendo que alguma coisa foi positiva e outras ficaram pelo
caminho, podendo ser melhoradas, mas eu penso que o professor na Fundação, ele entra
com outro olhar. Eu penso que a responsabilidade dele ali ela se agiganta, se avoluma, pelo
tamanho do desafio que é você saber que aqueles alunos, não todos, mas a grande maioria,
é realmente não tinha nenhum, nenhum, nenhum, nenhum compromisso, nem de longe com
a escola. Iam para a escola para outras atividades que não a prática pedagógica. E tem
muitos professores, conversando com alguns colegas, a gente ouvia isso. Assim como você,
nós demos aulas nas mesmas unidades, na CCC e DDD, nós percebemos o nível, tanto de
tratamento e a gente ouvia colegas na DDD que na CCC que diziam que não conseguiam
trabalhar na sala de aula, que eles entravam com medo, aquela outra colega, a KKK, lembra
da KKK, de vez em quando ia conosco na CCC. Ela encontrava barreiras enormes e ela não
conseguia penetrar naquele mundo, ela teve enormes dificuldades. Não por falta de
esforços dela, mas é aquilo que eu falei, o professor ali tem que se doar um pouco mais,
porque o desafio é maior, porque muito mais que transmitir um conhecimento pedagógico,
é o conhecimento da transformação da mentalidade. E é difícil, né. Vários casos, eu tive,
fui percebendo, eles foram passando as informações, como dessa sala que eu citei pra você,
eu você dava aula na sala ao lado, tinha um outro rapaz, não me recordo o nome dele, mas
não é o importante, ele tinha 15 anos e tinha 2 filhos e era o gerente da biqueira, do ponto
de tráfico. Então, ele estava dizendo para mim, particularmente, que todas às sextas-feiras,
às 15:25hs, ele ganhava, toda sexta-feira, em cash, em cash, em espécie, R$ 1.200,00, por
semana, isso. Então, você multiplica isso por quatro ou cinco semanas e você vê o valor
que o individuo recebe, simplesmente por ser o gerente da boca, na biqueira. Na unidade
LLL, na XXX, perdão, comentando isso com outros alunos, os internos disseram, essa
biqueira é fraca, porque eu tirava R$ 2.500,00 e os outros informavam a mesma coisa.
Então, se era mentira, então tudo foi uma mentira coletiva, porque eles falavam, na minha
quebrada era R$ 2.500,00. Então fica difícil conscientizar um interno dessa natureza, que
ganha, vamos lá, de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 por mês, sentado numa cadeira, que ele
deve largar isso tudo e fazer um curso de panificação que é dado na Fundação CASA,
ofertado na Fundação CASA, que é para ele acordar as 3 horas da manhã, para abrir uma
padaria, amassar uma massa e fazer o pão para ganhar um salário mínimo. É muito difícil
isso. Eu penso que. É, realmente, um diferencial. O professor que vai para lá, ele vai
aprender muito, mas ele tem que ser um diferencial, porque o objetivo é o resgate do
educando para a sociedade e firmar esses valores nele. Isso é uma tarefa, desafiadora, né e
quem ta lá abraça o desafio e eu gosto desses desafios.
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(Sobre a visibilidade e a avaliação do professor da Fundação CASA) Você tem que dar o
ciente, lá, eu concordo e você passar por isso, eu vejo assim, por parte da Fundação, lá do
pedagógico da Fundação, esse zelo em manter um professor lá que tenha um perfil, isso eu
acho muito positivo. Então, eu penso que é sim, é um trabalho diferenciado de um trabalho
de uma escola, como eles dizem, aqui fora, lá fora, lá no mundão. Oh, professor, no
mundão. Acho que as escolas do mundão tem os seus desafios, porque esses alunos que
estão lá internos, eles eram aqui de fora, do mundão. Eles estavam aqui no mundão.
Entretanto, lá, a população é diferente. Usando os termos que eles usam, a população. Para
nós, na escola aqui fora, no mundão, o nosso alunato, a nossa clientela. Para eles, a
população. Embora, aqui fora estejam nas nossas salas, sejam alunos normais, eles não
demonstram e quando demonstram, tem aquela ação, interventora, de chamar o aluno pra
uma conversa, procurar saber, acompanhar o aluno, o rendimento escolar, as atitudes, o
atitudinal do aluno. E lá dentro, uma vez lá dentro, ele já está identificado como um aluno
que está necessitando de ser trabalhado para ser reintegrado na sociedade com os bons
valores. Eu penso que não é todo o professor que tem esse perfil. Eu penso que é um
professor que vai ter que dar mais, estudar mais, ler mais. Vai exigir mais do professor. Ele
não vai ser só pra ser um transmissor de fórmula, de física e de química, não, não. Ele vai
ter que, de alguma maneira, encontrar uma forma de, pedagogicamente, didaticamente,
conquistar, conquistar o aluno e isso não é uma tarefa simples, não. As vezes nós
conseguimos, as vezes a gente não consegue, ficamos longe disso. Penso que plantar a
semente é essencial. A semente está lá. Tomara que aquela semente, como diz a parábola
biblica, o passarinho venha e coma essa semente. A gente quer que essa semente encontre
uma terra fértil e produza, para que ele possa ajudar outros a dizer, olha, eu já estive nessa
vida e essa vida não tem futuro. Eu acho que não é qualquer um que faz isso, não, eu penso
que não.

Destaques das respostas da professora Josefa (3)
1) Como era a sua relação com os alunos da Fundação CASA? Você lecionava para
alunos do ensino médio, fundamental ou ambos?
P3 Como era a minha relação pedagógica, afetiva? A minha relação pedagógica era tranqüila.
Eu não via, não vejo diferença entre o aluno de escola regular para o aluno da Fundação
CASA. A cobrança era igual. A relação afetiva, a gente sabe, com todos os problemas que
nós tinhamos lá dentro, por limitações, por questão de segurança. Você não tinha a
proximidade que as vezes você tem com o aluno da escola regular. Mas no geral, conduzia
bem. Era uma relação bem tranqüila. Eles conseguiam entender um pouco a minha
proposta, as vezes percebiam que tinha também as minhas limitações, em função da onde
eu estava, questão de segurança, enfim, como eu tinha que lidar com eles. E acho que por
isso é que a gente estabeleceu uma relação de respeito, eles acabavam entendendo como
deveria ser a minha postura, talvez não fosse a ideal, mas em função do que é a Fundação
CASA, teria que ter aquela determinada postura e acabava desenvolvendo o meu trabalho,
de forma, vamos dizer, um pouco limitada, né, pelas condições, pelas condições, mas eles
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entendiam e a gente acabava desenvolvendo um trabalhado adequado, digamos, adequado
para a situação, esperava mais, mas não podia, enfim.
Os dois, eu tinha duas salas. Aliás, numa das unidades, porque eu dei aula em três
unidades. Na XXX, era uma turma de ensino fundamental, 5ª. a 8ª.série, todos juntos, na
YYY, uma sala de ensino fundamental, fundamental, inclusive I e II, de 4ª. a 8ª.série e
ensino médio, de 1º.a 3º.ano. Até mesmo a questão. E tinha aluno que não sabia, menor,
adolescente, pra gente aluno, sempre aluno, que não sabia, como é que se diz, o nível
básico do aprendizado, tinha dificuldade para ler, escrever, problema de letramento mesmo
e de entendimento.
No ensino fundamental, sim, no ensino médio, não. Aquelas deficiências normais, erros
ortográficos, as vezes de concordância, de compreensão de texto, mas nada fora assim do
nível esperado para um aluno e, principalmente de escola pública, não por estar na
Fundação CASA, mas a gente vê o fenômeno dessa geração. Erros de ortografia, erros de
concordância, falta de compreensão de texto, por não ler. Agora no fundamental, sim, eu
tive alunos realmente crus, que não sabiam ler e escrever, que devem ter começado cedo,
né. A rua deve ter ensinado tanta coisa e acabaram não indo pra escola.
2) Você acha que o seu trabalho como professor(a) contribuiu para que não houvesse
reincidência? Em outros termos, a sua disciplina contribuiu de alguma forma com os
alunos? O que eles aprenderam? O que faltou?
P3 Eu gostaria, na verdade era o ideal, mas a gente sabe que eles voltam. Primeiro, pela
questão do tempo que eles ficam lá, o tempo é, eu acho que é curto, aliás, não é questão do
tempo ser curto, porque a gente não tem como dimensionar. Para alguns a fixa cai rápido,
para outros não, para alguns não cai. Então, o que que a gente procura fazer. Como
professora, eu procuro desenvolver uma mentalidade construtiva, porque ele já vem
destruído e se eu reforçar isso, é lógico que ele vai sair e a tendência é que ele saia e
reincida no mesmo erro. Ou cometa coisas piores e volte. Então, eu procuro construir uma
mentalidade de que ele pode ser alguém, que ele é capaz de fazer outras coisas, até pelas
atividades que ele desenvolve dentro da Fundação, então, dentro daquilo que eu me
proponho a fazer, eu gostaria de acreditar que ele não volte, mas ele volta, por outros
fatores.
O que eu busquei pra eles, até como proposta, sendo professora de YYY (disciplina), usar a
palavra como instrumento principal para o desenvolvimento do meu trabalho, claro, e a
partir da palavra, o que eu tento desenvolver, a percepção de mundo, dele se comunicar,
que através da palavra ele vai conseguir estabelecer uma relação com as pessoas, com o
meio em que ele vive e até a parte mesmo de instrumentalização de conhecimento do
sistema da nossa língua, que é se comunicar melhor, falar menos gíria, enfim, que em
determinadas situações não cabem, aquela formalidade toda que o nosso sistema, que a
gente sabe que tem que usar e até mesmo a comunicação com o outro, porque o que eu
percebo é que eles não têm essa interlocução, que normalmente as pessoas tem, de
conversar e de sentar e conversar, ou com o pai, com a mãe, enfim, com alguém próximo,
mesmo entre eles lá dentro, eles vem do mesmo universo, das mesmas situações e o que
seria, na verdade, uma forma de uni-los, até mesmo pra estabelecer conversas e trocas de
90

experiências, que a palavra também serve pra isso, eles não têm. Eles são muito
individualistas, muito isolados, inclusive para estabelecer uma conversa. A palavra pra eles
ainda não tem essa, essa, esse objetivo que é você se comunicar, se expressar e ter a partir
da percepção do mundo que o cerca, que você está inserido, claro, o meio em que você
vive, você usar a palavra pra expressar suas necessidades, pra expressar seus pensamentos,
eu acho que eles são embrutecidos, porque falta a palavra. E assim, em termos técnicos,
pedagógicos, eles tem um vocabulário curto, restrito e não conseguem ter sensibilidade
para saber se expressar com o outro, tanto com o colega, porque eles estão condicionados a
isso. Assim, como diz na gíria, poucas idéias, poucas idéias mesmo, mais ação, eu sei
porque se eles começarem a falar ou quererem a falar, eles vão perceber que tem pessoas
que se preocupam, que ouvem, porque é uma troca a interlocução, é isso, um fala, o outro
escuta, depois debate. E aí eles vão começar a perceber a coisa não é bem assim, acho que
isso, inclusive, exercita a inteligência e a inteligência quando você se abre para o
conhecimento, pra inteligência, isso se dá através da palavra tem esse poder, pode haver
uma mudança, inclusive da concepção. E ali também tem já uma questão que eles já vem
com essa deficiência e o professor tem que acabar revendo algumas coisas, porque eu sou
uma pessoa muito crítica, porque eu falo, a minha palavra é a minha arma de combater, de
mostrar, de me manifestar, não quero perder a capacidade de me indignar com as coisas, e
eu faço através da palavra. Eles não tem. Fora da Fundação, eles não tem, porque eles não
tem o conhecimento, que forma eu vou me defender ou posicionar, mesmo quando ele é
abordado por um policial, ele já não tem isso. E na Fundação ele fala menos ainda pelas
condições do sistema, que o sistema impõe, que ele está ali, embora seja uma contradição
porque ele está numa situação de medida socioeducativa, que é o aspecto social das
relações humanas, de tudo que contempla esse aspecto social e a educativa, que é se
reeducar para voltar a sociedade, então, eles são normalmente muito calados, não fazem o
uso da palavra, nem para benefício para próprio, nem para, enfim. Não sei se estou me
fazendo clara. Acho que a palavra é um instrumento de conscientização. Vou até
desenvolver um trabalho, assim, fora, claro, pois já não estou mais lá, usando paráfrase de
um poema, porque que a gente ouve muito, ta em moda, sustentabilidade, tecnologia social,
mas como é que gente começa o processo de conscientização, que a pessoa tem um insight
e fala, poxa vida, eu preciso mudar, é porque ela vê uma imagem e as vezes uma imagem
choca, emociona, estimula, mas a palavra também tem essa força. Porque aquele momento
em que você está em sala de aula, seja língua portuguesa, história, para a área de humanas
como um todo, é o seu momento de falar, é uma pessoa falando e muitos ouvindo, então,
aquele momento é que você tem que buscar motivá-los, estimulá-los a pensar aquilo que
você disse e verbalizar isso. A gente acaba funcionamento como um fator multiplicador. A
palavra é isso. Você imagina, grandes líderes, como eles agregaram pessoas, trouxeram
pessoas para si, através da palavra, do discurso. É o que falta para eles.
3) Enquanto você estava na Fundação CASA, era mais fácil lecionar para os alunos do
ensino fundamental ou para o médio? Ou era indiferente? Por que?
P3 Então. Eu acho que a questão. O nível é o mesmo, Marcos. Por que eles. Eu falei o seu
nome. Eles só estão classificados por série, mas o nível, aquela percepção de mundo que
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eles não têm, eles vêm embrutecidos da mesma forma. Não há essa compreensão para o
ensino médio é melhor do que para o ensino fundamental. Até porque a gente não vê isso
aqui fora. Se você pegar um aluno da 8ª.série de uma escola regular e um aluno do 3º.ano,
eles tem, praticamente, a mesma mentalidade, é muito rasa, por sinal. Porque eles não têm
esse processo de amadurecimento normal, é aquilo, o que eles não aprendem em casa, que
é a nossa primeira relação social, não é isso, a formação, ele vai aprender na rua,
independente da idade e independente da série em que ele esteja. E daí na Fundação CASA,
eles estão separados, acho que por uma questão burocrática, de organização, de
administrativa, porque ele tem que estar matriculado no terceiro ano, no primeiro, na
oitava, mas se as atividades fossem, eles tem umas atividades diferenciadas, atividades
extra-classe, que não é curricular, mas extra-classe. Mas se eles estivessem todos na mesma
sala, o aproveitamento, na verdade, facilitaria o nosso trabalho, em certa medida. Porque
você tem que rever alguns conteúdos para o ensino médio, porque não tem essa base e para
o fundamental, você volta mais ainda, para equiparar o que eles deveriam ter, embora a
proposta seja, para o ensino médio voltado para o ensino médio e ensino fundamental
voltado para o ensino fundamental. Eu não conseguia perceber essa diferença. A não ser,
exceto com o material que eu tinha que trabalhar, mas praticamente a minha aula era a
mesma para, a minha metodologia, a minha relação com eles, a dedicação, o empenho era o
mesmo.
4) Você acha que a escola que seu aluno freqüentou, antes da internação, deveria ter
feito algo para inibir o comportamento dele, para que não viesse para a Fundação
CASA? O que, por exemplo?
P3 A escola regular? Então, o que que acontece, Marcos. Eu acho que há uma transferência de
responsabilidade de culpa. Porque eu, enquanto professora, formadora, eu percebo, até
porque eu já tenho uma referência e não é que você traça o perfil, não, você molda. Fulano
é Fundação CASA, fulano é aluno de boa família. É, pelas circunstâncias, pela localização
da escola, pelo sistema educacional público. Eu até, numa outra discussão, isso cabe nessa
entrevista, o que eu estou percebendo é que a escola, ela deixou de ser uma instituição com
o objetivo principal que é uma instituição de ensino e conhecimento, não de disciplina, a
disciplina, acho que ela faz parte para a nossa vida, enquanto você tiver regras para
conduzir a sua vida, você faz em qualquer lugar, você faz independente se é uma instituição
prisional, se é sua casa ou uma escola. Mas o que eu percebo é que esses alunos, a
responsabilidade, não é que não seja da escola, porque nós tentamos, formamos pessoas.
Formamos para que elas possam lá na frente tomar uma decisão, que profissão que eu
quero escolher, o que eu vou ser da minha vida, saber os seus direitos enquanto, e deveres,
principalmente, enquanto cidadãos da sociedade em que eles fazem parte e a escola não
cumpre mais esse papel, de formação. E digo mais, a escola enquanto sistema não
instrumentaliza isso e o próprio professor, por condições que você já sabe, salário,
deslocamento de uma escola para a outra, tendo que dar aula na administração estadual,
administração municipal, enfim. Então, o olhar pro aluno para que ele possa ser estimulado,
agregar conhecimento e agregar valores, para ser um cidadão de bem, ta fora. E a escola
passou a ser uma entidade filantrópica, onde esse aluno vai, ele não faz nada, porque alguns
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não sabem ler e escrever, como a gente vê na Fundação, as vezes crus mesmo, porque eles
vão para a escola pra comer, eles não tem o que comer em casa. Então, a escola, enquanto,
vamos dizer assim, há esse papel filantrópico, ela exerce muito bem. De repente, ele não ta
na rua tomando chuva, está lá dentro, está comendo, está bem ou mal, está se socializando,
obrigatoriamente, porque esse processo de socialização, para eles é importante, por isso,
tem questões muito subjetivas que eu percebi, que é a questão uniforme igual para todos, o
corte de cabelo igual para todos, para que eles possam perceber que eles estão no mesmo
nível e eles fazem parte do mesmo universo e que não há preferência. Então, a escola,
enquanto entidade filantrópica, ela exerce muito bem, mas o que que ela faz além disso.
Nós não temos tempo de olhar pra esse aluno e perceber que ele ta indo para esse caminho.
Até porque uns saem de casa, chegam no portão da escola e não entram. E aí, o governo
culpa a sociedade, a sociedade culpa a escola e a escola culpa os pais, que na verdade, são
os primeiros responsáveis, eles não são os únicos, mas são os primeiros responsáveis,
porque toda a formação de princípios, de valores, ético, moral, que nós adquirimos, vem de
casa. Eu falo pra eles, eu até falava isso na Fundação. Vocês não nasceram aqui, vocês
vieram para cá. Vocês sabem que tiveram um ponto de origem. Então, essa origem é que
vocês devem repensar. É isso que eu quero. Foi positiva? A minha base está sendo
positiva? Não, então, tenho que buscar uma outra referência. Eles também deveriam
buscar essa referência na escola, mas a escola passou a ser, como eu falei, uma entidade
filantrópica que fornece merenda, que fornece um lugar pra você ter paz. De repente, não
ouvir, porque você não faz nada, porque você não vai ser nada na vida, porque você vai ser
como o seu pai. Então, a escola é um refugo. Ela perdeu a sua característica original, de
instituição de conhecimento.
5) Você teve apoio da comunidade escolar? Por exemplo, de outros professores, de
outros funcionários, de mães ou familiares de alunos. Por que deixou de lecionar na
Fundação CASA?
P3 Olha, vamos de cima pra baixo, hierarquicamente, né. É. Da escola onde eu dava aula, não
havia essa interação, assim, como é que tá o seu desenvolvimento, o seu trabalho ta sendo
desenvolvido lá, você tem alguma restrição, está faltando alguma coisa e a gente acabou
tomando essa iniciativa de arrumar o nosso próprio material, eu faço isso até hoje, fora,
procuro fazer uma auto-avaliação para o aluno responder, ele me avaliar, avaliação era
muito superficial, havia uma avaliação interna, mas apenas com um olhar, né, é engraçado
isso, porque você se coloca numa posição em que você não sabe como você está sendo
avaliado porque não há o critério, estabelece um critério, olha, você vai trabalhar na
Fundação CASA, você vai lecionar, são meninos que estão cumprindo medidas
sócioeducativas, então, tem todo um sistema de segurança, em que você não deve avançar
determinados limites, para que o seu trabalho seja conduzido muito bem e a gente não
venha a ter problemas, conflitos, enfim. Nada disso é pré-estabelecido. Você monta um
projeto, que na verdade, ele já tem um projeto, que na verdade, o seu projeto fica
arquivado. Se você monta um projeto de ressocialização, de alguma atividade que você
possa, você vê que vai mudar, motivar esses meninos, a não ser alguma coisa, mas pelo
menos pensar que eles podem ser alguma coisa, você já é coibido aí, porque o seu projeto
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não é aplicado. Você vai, na verdade, cumpre um protocolo, um sistema, para que você
possa dar aula lá. Então, a escola que nós estamos vinculados, não tem esse
acompanhamento, creio eu. Pelo menos, eu percebi isso. Então, você também não tem pra
quem você pedir socorro, para se você tiver alguma dificuldade. Porque quem está lá, se
diz da parte pedagogia, na verdade, é funcionário da Fundação. Então, não há, realmente,
alguém, um coordenador, um supervisor de educação que esteja ali, locado na Fundação
CASA pra poder te dar essa estrutura, essa base, quando você se vê numa situação em que
você tem que fazer alguma coisa, você não tem esse apoio.
Depois, vem a questão dos funcionários da Fundação, que eu acho que é a parte principal,
assim, o que impede, realmente você de desenvolver o seu trabalho. Eles funcionam como
um, vamos dizer, aparato repressor do aluno. Eu percebo que o professor ele se sente como
uma contenção, ele é mais um alí pra conter o aluno e não desenvolver o seu trabalho
pedagógico, o seu trabalho enquanto formador, porque os funcionários não têm a mesma
mentalidade, obviamente, que um professor, então, eles estão ali também para cumprir as
suas regras, estão para cumprir ordens, então, a ordem é essa, então, tem que cumprir,
independente, e quando acontecesse aquelas situações adversas, esporádicas, inesperadas,
eles não sabem como lidar e nós menos ainda. Então, é como se o aluno, eles chamam de
adolescente, por exemplo, eu não quero comer, ele não ta bem e não quer comer, então,
isso é um problema da Fundação com um funcionário, ele tem um horário pra comer,
então, ele não quer comer, porque ele não ta bem, mas ele é obrigado a comer, se não ele é
punido. Então, eu percebo que isso é extensivo a uma situação didática, a uma situação em
sala de aula, ele vai ser punido da mesma forma como se ele estivesse infringindo alguma
regra da Fundação. Só que nós não impomos regras, nós estamos lá pra formá-los, pra
construir essa mentalidade, de que ele é um cidadão, contém todos direitos como os outros,
que ele precisa voltar a escola, que ele precisa realmente fazer algo pra se valorizar e ter o
olhar diferenciado das pessoas que os desprezam, que ele é excluído. Então, não há, acho,
essa diferença.
E com os colegas. Com as mães, eu tive pouco contato. Pra ser bem sincera, eu tive
contato, numa das unidades, foi uma vez, numa reunião, que foi num sábado, e assim, uma
chora de um lado, a outra, chora de outro. Uma fica falando de coisas que não são
pertinentes ao momento, parece, assim que não estão preocupadas do menino estar ali.
Agora com os colegas, a gente se unia, porque nós estávamos todos na mesma situação,
eram os mesmos ás, os mesmos problemas e alguns há mais tempo e outros entrando.
Então, entra com uma concepção, não, eu quero fazer o melhor, até idealista, romântica,
achando que vai poder transformar a vida desses meninos e consequentemente dos pais, só
que você se depara com um sistema totalmente opressivo. Eu senti do funcionário, da
direção da unidade onde eu dava aula, que na verdade, o maior problema lá, não é o
menino. Ele é o problema para a sociedade, não lá dentro. Lá dentro ele está pra cumprir
uma medida socioeducativa, e se os funcionários não tem essa mentalidade, primeiro, ele
tem que saber o que é medida socioeducativa, pra poder aplicar, porque nós sabemos, até
porque nós lidamos isso no dia a dia, nós temos adolescentes, na família, na unidade
regular escolar. Ele não. Ele é contratado. Você vai ficar na porta cuidando de um
adolescente, aí o outro recebe ordem que recebe ordem e a rotatividade de funcionário alí,
de alguém que está na direção e depois sai, enfim, não há uma mesma, como é que eu diria,
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o mesmo discurso. Então, porque a gente acaba tendo dificuldade de desenvolver o nosso
trabalho, porque ela não tem material, ou não tem isso, ou o aluno não pode trazer isso, não
pode trazer aquilo. É. Considerando todas as questões, toda essa questão da segurança que
a gente deve ter mesmo, até pra preservar a nossa integridade física e a do aluno, mas se a
gente não puder desenvolver o nosso trabalho, do que que vale essa medida
sócioeducativa? Pra que que ela existe?
6) Você vê especificidades em lecionar para os alunos da Fundação CASA em
comparação com as escolas externas?
P3 Não. Não. Porque é aquilo, alguns, se não a maioria, da unidade escolar básica, 70%, eu
diria até mais, seria mais ousada, 80%, tem todos os indícios, tem todos os precedentes pra
cair lá. Então, não há diferença. São os mesmos. São os mesmos. Por questões de estrutura
familiar, por influência, por falta de perspectiva, falta de referência, a gente procura as
vezes até mesmo, nós sermos referências para esse aluno, no momento em que ele está na
unidade regular e na Fundação CASA. Só que o que acontece, eles acabam sendo
influenciados, eles voltam. Teve até, eu vou falar o nome do menor, pode, não tem
problema, né, também, não lembro o sobrenome, o XXX, desenhava muito bem, menino,
parecia bom, eu soube, não vi, quando ele saiu, ele quis levar o desenho, a mãe disse que
não ia levar porque ia atrapalhar no ônibus, ele fez a rosa e o pequeno príncipe, fez o
desenho muito bonito, acho que foi esse mesmo, porque eles também parafrasearam o hino
da independência, mas foi na época da primavera, setembro de 2010. Ele desenhou e quis
levar, a mãe disse que não ia levar porque ia atrapalhar no ônibus, uma semana depois esse
menino voltou para a Fundação, voltou quase todo arrebentado, só que ele já não podia
voltar para a unidade onde ele ficou internado por um tempo, que foi a VVV, foi pra LLL.
E eu fiquei sabendo, o fulano voltou. Puxa vida, né. Então, onde é que está o problema? A
falta de perspectiva. Você tendo no adolescente a escola. E não se fala em outra coisa. O
universo deles é muito pequeno. E não é porque ele aprendeu em casa, porque em casa ele
não aprende nada, na verdade, ele não é formado, ele é mal formado. E ai ele chega na
escola e encontra as mesmas mentalidades. É um ou outro que você percebe que não tá, não
vou dizer assim, que seja a sala toda, mas os meninos, principalmente, até porque eu dei
aula pra meninos na Fundação CASA, não pra meninas. Você acaba tendo que abordar
temas semelhantes, se você está lá dentro, é lógico que com mais cuidado, maquiando um
pouco o seu discurso, porque na verdade, poderia até ter um discurso mais contundente,
mais firme, mais crítico, pra que eles pudessem, de repente, sabe aquela coisa, vamos a
revolução, então, vocês precisam mudar, porque a vida da gente não é só apanhar. Mas
você tem as limitações em função disso, na escola regular você consegue abrir um pouco
mais, ter mais de abertura, é uma situação ou outra, aí você percebe, já joga e aproveita e já
faz o seu discurso, mas eu não vejo diferença, sim, ah, eu preparo determinado material, até
porque o material que é usado, é trabalho, cidadania, justiça. Na internação é usada a
proposta também, da proposta que é usada na escola regular, mas nas unidades provisórias
você tem os módulos, de justiça, trabalho, cidadania, mais eles também já nem assimilam
mais, eles entram e saem, aquela coisa, não adianta, aquela estória, as suas idéias não
correspondem aos fatos, fato é que se eu sair daqui, eu que não leve dinheiro pra casa, aí
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minha mãe não me deixa entrar, o marido da minha mãe que não é o meu pai, que também
não é o pai do meu irmão, e que também o meu irmão só é por parte de mãe, né, há vários
fatores, existem vários fatores que acabam prejudicando o desenvolvimento, é,
psicossocial, de você ter conhecimento e transformar isso, agregar isso, valores, e a partir
disso conduzir a sua vida pra um outro caminho, eles não têm e a escola não tem, a escola
regular e nem a Fundação CASA. Que a Fundação CASA ele se depara com uma série, até
mesmo o preconceito, né, da forma como eles são tratados, eles são quase que
animalizados, pra falar a verdade, né, aquela coisa assim, o que deveria servir pra ser
positivo, olha, vocês percebem, que agora todos vocês estão aqui, lá fora vocês tem uma
calça de marca, fazer mesmo esse discurso sociológico e até filosófico, pra ele ver, que o
que ele faz pra poder ter certas coisas levou ele pra lá. E que se ele buscasse ter essas
mesmas coisas de outra forma, mas é o discurso que eles tem lá dentro e aqui fora. Ontem
mesmo, tinha um aluno da escola regular fazendo jogo da forca, ele já tinha feito a
atividade e com marcas de tênis, boné, óculos e lá na Fundação é o mesmo discurso. Então,
você percebe que você não tem como tratar diferente, porque a partir do momento que você
diz o adolescente que está lá dentro, ele esteve em algum momento na escola do lado de
fora, e onde é que ta a falha, quem é o culpado, como dizem os teóricos da educação, você
não tem que procurar o culpado, você é o responsável pelo seu aluno e lá dentro da
Fundação nós somos os responsáveis por eles? É isso! (Obrigado!) De nada. Sinta-se a
vontade, se quiser perguntar mais coisas, voltar mais vezes...
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APÊNDICE 4

LEVANTAMENTO DE CATEGORIAS DAS ENTREVISTAS

Destaques das respostas da mãe/tia Ana (1)
1) Como é a sua relação com o seu filho/sobrinho/neto antes da internação? Durante a
internação mudou algo? E depois da internação.
M1 Sempre boa. Sempre foi um menino bom. O relacionamento bom. A mudança toda foi
quando foram pra Mongaguá, agora moram em Itanhaém, que de lá, a partir de lá, tiveram
as amizades lá, aqui a gente começou a perceber as mudanças. Aí teve uma internação
numa lá, numa das casinhas e daí veio pra cá outra medida, daí que eu fiquei responsável.
Porque lá ele ficou muito pouco, ele ficou uma ou duas semanas, mas aqui ficou mais
tempo, que até coloquei ele na escola novamente aqui, tive que acompanhar a escola, era
chamado duas vezes na semana na Penha por psicólogos, assistente social.
Bom, lá na casinha, na verdade, eles tem assim, ele chega 3 da manhã, chega 4. Um dia,
minha irmã tava com um ano aqui, ele avisou pra uns amigos (...) aí mais tarde, minha irmã
conversando com ele, ela passou mal. Aí eu agredi ele. Você ta loco, olha o que você fez
com a sua mãe. Aí ele foi descontrolado pra casinha. Só que chegando lá, não podiam
saber, os outros menores, que a mãe dele tinha passado mal, se não, ele tomava outra coça
lá. Ai eu passei pro tio, olha, a minha irmã passou mal, tudo, eu agredi ele, aqui, os
meninos foram chamar, ele tava usando muita droga. Aí ela passou mal, conversando,
fulano, fulano, fulano, até que passou mal, perdi a cabeça, né. Aí foi, ele foi pra lá pra
Penha, chegou lá nervoso, aí sim, chegou no horário, mas ele entrava duas horas da
madrugada, três. Não era aberto, mas a hora que ele chegasse, ele entrava. Isso é errado, né.
Que nem, se sai da escola 11 horas, no máximo meia noite e meia, onze e meia ou dez pra
meia noite já estava na casinha, As vezes de sexta pra sábado ele chegava de madrugada, 4
ou 5 hs. Era uma internação, só que ele só saia pra estudar. Ele terminou os estudos tudo
aqui comigo na época. Terminou tudo e foi lá pra Mongaguá. Depois, não precisando de
mais nada, passou de maior e foi preso de novo, onde cumpriu no cadeião mesmo, aquele
cadeião de Santos, ele cumpriu no cadeião de Santos. Não, demorou, foi depois que ele
passou a de maior daí pegaram ele com um fragrante, em Mongaguá, daí levaram ele de
novo.
Ele era muito nervoso, tomava muito banho, comia muito, ora não comia nada, porque um
drogado tem vários sintomas, cada um tem um sintoma diferente do outro.
2) Qual era (é) a sua expectativa para quando ele saísse (sair)? Alguma proposta para
ele?
M1 A mãe dele prometeu que se ele saísse e se comportasse e fosse trabalhar, ela se separava
do pai dele. Porque, na verdade, meu sobrinho começou a dar problema no dia em que ele
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pegou uma bolacha no mercado e o meu cunhado, aqui, ainda pequeno, não moravam lá,
meu cunhado levou pra casa, pra minha irmã repreender, ele não tomou uma providencia
no mercado. Ela ia se separar do meu cunhado e se separou. Meu cunhado não era boa
influência. Então, não fazia sentido. Só ta judiando do menino. Aí se separaram.
3) Como é a relação dele com o pai/padrasto/tio antes da internação? E depois, mudou
algo?.
M1 Bem estranha. Na ignorância, estupidez com eles todos. É só três. Ele e duas meninas. E
eles fazem muita falta, pai, na vida deles, né, 13, 14 anos, eles querem que o pai sai,
passeia, vai pro campo, vai pra quadra, converse, e é essa hora que eles se vêem sozinhos,
né, só com a mãe, mãe faz o papel de pai e mãe, mas as vezes falha, a falha deles é muito
grande, entendeu. A mãe é muito presente, né, porque ela acaba sendo pai e mãe, né, só que
essa falha do pai, vai sempre existir, vai ta sempre fazer falta no mundo deles, eu falo por
experiência do meu, né. Por mais que eu faça, eu cubra as falhas do meu marido, eu nunca
vou substitui-lo no mundo dele. Ele quer sair com o pai dele, quer conversar. E é
importante o acompanhamento do pai na adolescência. Por que se não, é aquilo, a primeira
esquina que passar são arrastado. Tem as amizades que já tá entregue, aí pra levar mais um.
É muito complicado.
Piorou, porque meu cunhado falava que não tinha filho bandido. Aí eu falava pra ele que
não era bandido, quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E fiquei
acompanhando, Natal, Ano Novo, Dia das Mães eu tinha estar lá, porque como eu estava
aqui responsável por ele, fazia falta se eu não fosse, ele chorava, ligava em casa, porque as
vezes eu também punia, né, eu não ia não, pra ver se melhora, né, hoje ele ta com uns 22
(anos) por aí, hoje trabalha, ta morando com uma moça, que era namorada de infância, que
acho que se perder, esse namoro colaborou muito, porque a menina era filha de PM, na
época não deixou os dois namorar, agora, ela se separou do marido e tá vivendo com ele,
ele ta cuidando do filhinho dela, ta namorando, tão bem, ela que tem, tentou parar com as
drogas, mas fez mal, tem que ir parando aos poucos.
4) Ele estava estudando? Você acha que a escola que seu filho freqüentou, antes da
internação, deveria ter feito algo para inibir o comportamento dele, para que não
viesse para a Fundação CASA? O que, por exemplo? Você recebia reclamações dele?
M1 Estava, sempre estudou. Só que passaram para minha irmã na escola que ele ia para a
escola e não entrava na sala de aula, ficava só na escola bagunçando. Na verdade, acho que
não tem nem quem culpar. A mãe trabalhando o dia inteiro, o pai nem aí. Você acaba
ficando meio que, foge as coisas da sua mão, fica difícil. Que nem, eu sei aonde está os
meus filhos, no período da manhã e no período da tarde, mas assim nem sempre, saindo do
portão pra fora de casa você sabe onde está, o que está fazendo.
Tinha reclamação da escola, que não entrava na escola, ficava na porta bagunçando, a
escola que eu coloquei a noite também, fumava nos corredores, ou não entrava, mesmo
tando cumprindo medida, não entrava na escola e ia bagunçar.
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É que assim, fica difícil, né, se você vai pra escola, você não entra, fica bagunçando,
quando o adolescente ele ta bagunçando, ele não quer conselho.
Tudo começa em casa, né, se ele não encontrava, só a mãe dando apoio, suporte ali em
casa, não teve do pai, então, foi muito fácil se envolver com certas amizades, fazer certas
coisas.
5) Você acha que a internação contribui(u) de alguma forma para melhorar o
comportamento dele? Como? O que você observou?
M1 Contribuiu e muito. Porque tinha psicólogo, tinha assistente social, tinha festas, né,
mostrava as pessoas visitantes, tias, aonde dormia, como era a limpeza, tudo. Ah, tudo,
desde a limpeza, o comportamento das pessoas, tratamento, tudo, tudo. Sempre o acesso
era fácil. Eu ia com os meus dois filhos. Não, revista não. Eu era responsável pelo menor,
eu era chamada duas vezes na semana, mas revista, constrangimento, nenhum, de forma
alguma. Todo um tratamento muito bom comigo, com ele, sempre, as chamadas era, falava
comigo e com o menor junto, nada assim nas costas, depois ah vem o menor agora, não, ta
errado, ele fez assim assim assim assim, então, a gente ia discutir junto em cima do que ele
tinha feito. Só psicólogos, assistente social e os funcionários todos da CASA. Bastante
disciplinar, tudo, assim, praticamente até acho que mãe, a mãe dele tava na praia, tinha
mãe, tinhas irmãos, tinha conselho, boas alimentação, não queria comer, não comia, não
queria fazer outra coisa, ia descansar, tinha atividade, tanto que ele tem bons cursos,
porque, ele terminou o estudo, fez cursos, tinha de artesanato, ele faz coisas lindas manual,
ele fazia cisnes, ele fazia vasos, ahhhh... os curso, artesanato, tem padaria, confeitaria e um
monte de cursos lá e ajudou que terminou, né, o estudo, se não tivesse cumprido medida,
talvez não teria terminado os estudos, taria por aí, ele terminou, fechou.
6) O que você acha que fez com que ele viesse para a Fundação CASA? O que faltou? De
quem é a responsabilidade?
M1 Olha, vieram fotos de lá, assim, aquelas lencinhos de caveira, aquelas camisetas do Bob
Marley, correntinha, as amizades, né, aquele RAP, na época que tinha, só falando de
armamento, tudo aquelas coisas contribue bastante. Eu acredito que sim.
Em parte dos irmãos, que já tava meio que usando alguma coisa. Acredito, não. Ele
confirmou pra mãe dele, que começou com os irmãos a usar, dele que começou a usar. Daí
pra abordar um menor e tomar um tênis e a mochila é mais fácil, já tá com a droga na
cabeça. Então, começou com os dois irmãos dele, que são por parte de pai só, só filho do
meu cunhado. Começou com os irmãos, então, conselho, nada eles tinham pra dar. É como
a educação, começa dentro de casa, né, a dele, essa situação com droga, essas coisas,
começou com os irmãos, os irmão acho que achava bom e achava bom ele se envolver
também, eram mais velhos que ele, irmãos assim, da minha irmã por água no leite pra dar
pra todos, e lá na frente foi acontecer tudo isso com eles.
Hoje estão todos convivendo lá pro lado do meu cunhando, que são tudo parecido com ele,
minha irmã está separada, divorciada mesmo, lá em Itanhaém, num colégio que tem lá de
caseira, com as duas meninas, tem uma das minhas sobrinhas que trabalha na escola, ele ta
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em Santos agora, ele, essa moça e o neném dela, ta morando em Santos, mas bem afastado
do meu cunhado.
O meu sobrinho, ele trabalha, já tentou parar com as drogas, a mãe ta ajudando, tudo é
devagar, pra começar, para de fumar, tem que ser devagarzinho, não pode de uma vez, o
médico falou, não, de uma vez você não pode não, faz mal, mas ta melhorando, espero em
Deus que ele melhore de vez.
Teve uma época que ele tentou resgatar uns preso lá, complicado, né, só se envolve mais e
mais. Se largar, né. Se não dar uma maozinha, eles se afundam mais. Foi em Santos,
menor, na época, foi menor. Só isso, ta bom?
Em off (depois da entrevista):
Entra, deixava ela despida toda, fazia ela abaixar duas vezes, que cai com droga, isso na
Fundação, nas Casinha, aqui, na Celso Garcia, tem uma, ali é FEBEM mesmo, ela saia de
lá arrasada, nós tivemos uma criaçao muito severa, mas aí nós fomos suportando,
suportando (...).
No dia das mães, ele chorava, a assistente social ligava na minha casa, punha ele no
telefone, vem mãe, vem aqui me ver, não, tinha que ser duro, alguém tinha que ser dura, né,
não, hoje eu não vou não, você vai melhorar, você vai acompanhar a escola, você vai
chegar aí no horário, era muito fácil, o segurança da Casinha falar, seu sobrinho chegou
três horas da madrugada, aí você deixou entrar, no dia que você não deixasse entrar, não ia
mais passar do horário na rua, ta na rua, você sabe o que ta fazendo, se morre, ahh, tava na
Casinha. A responsabilidade era dele, saia da escola as 11 hs e chegava lá as 3 da manhã,
que dava entrada, falei pra ele que o que acontecer, a responsabilidade é sua, até 11 hs eu
acompanho aqui na escola. Toda a responsabilidade (A entrevistada assumindo a
responsabilidade de mãe aqui em SP), imagina.
Ali, foi abordado no Tatuapé, abordou o menor, tomou a mochila, ou nem chegou a tomar,
de lá vai pra Penha que dá acesso pra Itaquera, melhor pra gente, ficou na Penha, passou
pela delegacia do Tatuapé, mas assim, entrou um cara, o cara roubou um carro, vendeu o
carro e foi preso, entrou lá com o dinheiro, o cara saiu pela porta da frente e o erro do
roubo do carro, tudo, ficou nas costas dos dois menores infratores, que tinham abordado,
um menor pra tomar a mochila, tênis, só. Aí, ele seguraram esse BO. Responsável pelo
grandão que saiu pela porta da frente. Então, é tanta coisa errada, ce ta entendendo. A
nossa polícia. Que proteção a gente tem, se acontece esse tipo de coisa. E o menor que tava
com ele, o cunhado era polícia, é cunhado, era irmão da moça, então, era cunhadinho dele.
Era polícia. Nós fomos chamados na casa dele pra saber. Ele que passou pra nós isso. O
cara roubou o carro, vendeu o carro, saiu pela porta da frente e os dois menor seguram o
BO do cara. Com isso, complica toda a vida do cristão. A partir dalí ele ia conviver com
o que, com o roubo que ele não fez, com a venda que ele não fez e com o dinheiro que ele
não viu. Mas, antes de pensar em abordar um menor, ele tinha que pensar que era errado,
era roubo. A gente já nasce com inteligência, Deus dá sabedoria, então, não tem esse
negócio, a polícia levou, logo em seguida chegou o cara com isso tudo, esse pacote todinho
foi posto nas costas dos dois. Só que vai pra Fundação CASA, tudo acaba que saindo livre.
Hoje em dia ta assim, mas depois, ele já já maior de idade, flagrante no bolso em
Mongaguá, rodou de novo.
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Pronto, agora eu vou embora.

Destaques das respostas da mãe Maria (2):
1) Como é a sua relação com o seu filho/sobrinho/neto antes da internação? Durante a
internação mudou algo? E depois da internação.
M2 Ah... Era bem complicada, porque falava e explicava as coisas e ele não ouvia. Porque
aconteceu tudo isso. Eu falava para não ir para a rua, de certos colegas, foi por causa de um
colega dele que pos ele nessa situação. Eu achei que ele mudou bastante. Eu espero que ele
continue com a mesma mudança que tava lá. Ele ficou oito meses, eu ia toda a semana e
nunca faltei nenhuma vez, ia na reunião e visitar. Ele continua seguindo. Coisa errada eu
não vejo. Agora ele ta me obedecendo mais, me ouvindo mais.
2) Qual era (é) a sua expectativa para quando ele saísse (sair)? Alguma proposta para
ele?
M2 É. Ele voltar a estudar, de não se envolver com coisa errada, mal companhias e seguir o
caminho dele, mas em coisa certa, não em coisa errada, que eu falo pra ele, a gente sendo
honesto, consegue tudo, com coisa errada, não consegue nada. Ele tem 16 anos. Não tinha
proposta de trabalho, por enquanto não, porque eu tava correndo mais atrás de vaga na
escola. É, que nem o juiz e o pessoal lá da Fundação CASA pediu o mais possível para por
ele na escola, antes de segunda feira tenho que ir lá fazer a matrícula dele. Eu não vou falar
(mal), porque fui tratado sempre bem, né. É tanto que eu ligo lá e converso com eles, que
nem o papel dele que foi liberado, ainda não chegou em casa, liguei pra saber como que
fazia, elas falaram que eu tinha que aguardar mesmo, esperar. A transferência tem que
pegar aí na Fundação. O negócio do LA, ele ta na Liberdade Assistida. Então, vou dizer
assim que eles me trataram mal, não vou dizer. Eu achei, num ponto, eu não queria, eu
achei bom ter acontecido isso, dele ter vindo pra Fundação. Quem sabe agora ele vê que
não é nada do que ele esperava, né. Sei que foi uma experiência que ele não gostou. Ele
fala direto que nunca mais volta para lá. To confiando em Deus e nele, que ele consiga
seguir que nem ele ta falando, né. O psicólogo, a técnica dele, a professora, não sei se foi a
professora de aula dele, da escola, o professor de instrumento, que ensinava fazer as coisas.
Só agora a ultima que não falei que com ela, que era o curso de salgados. Mas é porque tem
bastante gente que eu conversei lá dentro, né, mas não sei explicar direito qual era, que sala
que era, porque ele fez vários cursos lá. Eu não sei explicar direito qual curso que é. Como
de manhã ele estudava, tava na aula, aí a tarde ele ia para o curso. Aí ele fez o curso de
fazer tambor, tamborzinho, aquele negócio que toca com vareta, o berimbau, eu tive
contato com o professor. Eu acho que ajudou ele, porque ele nunca se interessava em nada,
em nada, ele fez de pintura também, tenho o quadro dele que ta em casa que ele fez, num
ponto ajudou, eu não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Foi uma lição. Eu
espero que não aconteça mais.
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3) Como é a relação dele com o pai/padrasto/tio antes da internação? E depois, mudou
algo?
M2 Ihhh. (pausa) Nunca foi boa. O pai você já sabe, é daquele bem ignorante, nunca sabe
conversar com as pessoas, já vai gritando, tudo é bater, é xingar de vagabundo, disso,
daquilo, então, nunca teve uma boa intimidade. Tanto que ele saiu de lá, ta em casa, agora
também a mesma coisa, só fala o necessário e pronto. Agora é a mesma coisa, só fala o
necessário e pronto. Não, não discutiu não. O pai nunca comentou (sobre o período que o
filho estava internado), só a única coisa que comentava era assim, que tava melhor lá
dentro que lá fora, né. Por causa que para não se juntar de novo com os colegas, né. Só que
no meu ponto de vista eu não achava melhor, né. Achava que ele tinha que estar comigo,
né. Mas como aconteceu. Pra falar a verdade, o pai nunca foi de (intimidade) como os
filhos, sempre foi na maior ignorância, nunca foi de dar muita atenção. Como o mais novo
é mais revoltado, então, já partia logo para a ignorância também. Eles se falam, mas só o
necessário.
4) Ele estava estudando? Você acha que a escola que seu filho freqüentou, antes da
internação, deveria ter feito algo para inibir o comportamento dele, para que não
viesse para a Fundação CASA? O que, por exemplo? Você recebia reclamações dele?
M2 Não, não estava estudando. Ele tava na escola, depois, ele ia para a escola e não entrava. Aí
acabou perdendo a vaga na escola. Eu já tinha colocado em outra escola pra ver se ele
ficava, mas eu confiei nele, pensando que ele tava indo pra escola, chegava lá e não ia. Ele
ficou sem estudar, né. Aí voltou a estudar só na Fundação.
Eu acho que a escola tinha fazer, sim. Por que é assim, se os outros moleques aprontavam,
sempre colocavam a culpa nele. Então, ele sempre era o que levava a culpa de todos. Então,
minha revolta mais dessa escola foi isso. (sobre a escola que ele estava) Ela só atrapalhou
mais ainda. Que nem, ele estudava em outra, aí eu não posso dizer que a outra escola foi
ruim, ela sempre me comunicava, que ele bagunçava na sala de aula, me chamava eu ia
conversar. Ele tava na oitava. Aí quando pediram pra por ele em outra escola pra sair de
perto dos coleguinhas que ele estudou desde criança, né. Ai colocou nessa outra escola e
essa outra escola só piorou. Porque os outros aprontavam e a culpa é só nas costas dele.
Acho que mais por isso que ele se envolveu com os moleques errados. (Com relação a
drogas) Ele disse que não usou. Eu nunca vi. Mas quando ele foi pra Fundação, ele falou
para o psicólogo, para a técnica, tanto que eles vieram fazer entrevista comigo e me
perguntaram se eu sabia que ele usava droga e eu falei não. É tanto que eu nunca esperei
dele acompanhar o moleque, o moleque roubar e fazer isso com ele, dizer que foi ele. O
próprio policial que fez a apreensão falou que ele caiu mais como laranja, que o outro
moleque que roubou. As próprias vítimas falaram quem tinha feito o roubo. Só que aí o
moleque, como era filho de outro bandido, pagou para os moleques acusarem os outros
meninos, o meu e mais três. Acabou acontecendo tudo isso dele vir parar aí. Na delegacia
ele ficou dezoito dias. Eu tinha que ir todos os dias (na delegacia) porque não dava comida.
O banheiro podre, cheio de merda, quatro crianças, uma de doze e uma de treze anos junto
com eles. Mas tudo ali junto naquela salinha pequenininha com um colchão velho e podre
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no chão. Um (colchão) para todos. E o banheiro, o ralo do banheiro entupido, cheio de
merda. Eu achei um desaforo. E ainda ficou dezoito dias e dali para a Fundação. Ele ficou
na ZZZ (unidade da Fundação) e depois foi para a outra. Lá a gente só entrava na visita (na
uip). Eu nunca fui numa reunião lá pra ver como que é. Só sabia o que ele me falava, né.
Ele falava que era 300 adolescentes na unidade e o banheiro era frio. O banho frio. O
sabonete dava um pedacinho assim e quando acabava não davam. A comida vinha pronta
de outro lugar. Era um marmitex. Tinha dia que ele reclamava, né. Dizia que a comida era
ruim, arroz duro. Agora da outra que ele pegou a internação, eu visitei, né, porque na
reunião eles levavam a gente pra ver. Era tudo limpinho. As camas tudo arrumadinho na
internação. Na internação tem como eu falar alguma coisa, né. Eu achei bem limpinho lá,
né. Tudo limpinho, mesmo sendo eles que limpavam, tava tudo bem limpinho, tudo
arrumadinho, não tinha parede rabiscada.
Recebia (reclamações dele na escola). Ele ficou em quatro escolas. Recebia reclamações.
Ele sempre foi muito danado, né. Só que assim, né, quando os professores e o diretor
mandava me chamar, ele não queria estudar e não deixava os outros estudar, ficava
conversando na sala, aprontando na sala, fazendo bolinha de papel, se sabe, né, que não
pode estar bagunçando, né, daí eles já mandava me chamar, pra conversar, daí como ele
ficou muito tempo junto com os meninos do pré, aí foi quando ele foi transferido. Daí foi
quando ele foi transferido pra outra escola. Zaíra 8. Não, para o Izilda, quer dizer. Aí no
Izilda teve uma mudança de sala e daí puseram ele no Zaíra 8. No Zaíra 8 era bem longe.
Não tinha condução para ir pra lá, ônibus. Também aprontava, né. Ficava conversando,
saindo da sala de aula a hora que ele queria. O negócio dele foi esse na escola. E na última
que ele foi, foi o regaço. É tanto que agora ele vai voltar pra outra escola.
Teve, porque é assim, né, a escola que ele vai voltar a estudar agora, foi quando ele foi a
primeira vez, que pediram para ser transferido, né, convidado a se retirar, né, que eles
falam. Só que aí como agora ele tem que estudar na escola mais próximo de casa e só tem
essa, eles vão ter que pegar ele de volta, né. Já fui na escola, na delegacia, fui lá atrás de
vaga e eles negaram a vaga e então, vou na delegacia de ensino e fui na delegacia do ensino
e me deram a vaga lá mesmo, na escola, na mesma escola, na segunda tenho que lá fazer a
matrícula dele. Eu fui, tudo bem, sei que ele não foi certo, né. Não vou dizer assim, ele foi
o certo, né. Mas eu acho assim, se a escola é a mais próxima que tem, então eles tem que de
todo o jeito me dar a vaga. Não é porque aprontou que ele vai viver a vida toda aprontando.
É que nem aquele ditado, quem vê cara não vê coração. Que nem, lá ainda tem muitos
professores que foi professor dele, sabe como que é, ficam falando que ele só vai aprontar,
isso e aquilo. Eu sei, só que o juiz mandou pra por na escola mais próxima e a escola mais
próxima é essa aqui. Então, não tem jeito. Então, já que vocês estão negando a (vaga) eu
vou procurar os meus direitos, que é a delegacia do ensino. Daí eu fui e expriquei, falei pra
ela, não menti o que tinha acontecido da outra vez que ele estudou lá, mas eles me deram a
vaga lá mesmo.
5) Você acha que a internação contribui(u) de alguma forma para melhorar o
comportamento dele? Como? O que você observou?
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M2 Melhorou muita coisa, isso eu não vou negar. A gente falava com ele e só respondia com
ignorância. Se uma pessoa da rua falava com ele, reclamava com ele, ele já xingava,
entendeu? Gostava muito de procurar confusão na rua, lá perto de casa mesmo. De estar
pulando em cima das lajes dos outros. Então, nesse ponto aí, eu achei que ele melhorou
bastante. Você acha estranho estar nesse lugar que você nunca, mas eu achei bom, não
achei ruim não.
Foi, eu não lembro, porque eu nunca gravei os nomes dos professores lá, acho que no dia
da reunião com os professores lá, com as mães, eu adoeci, não vim na reunião.
6) O que você acha que fez com que ele viesse para a Fundação CASA? O que faltou? De
quem é a responsabilidade?
M2 Eu! Eu tenho pra mim que foi porque ele respondeu com gíria pra juíza, de Mauá, e como
ele já tinha invadido uma escola com outros moleques lá, aí o diretor da escola chamou a
viatura, aí ele foi parar na delegacia, né. Então, e lá eles liberaram ele na mesma hora, né.
Só foi pra dar um susto nele. E como tudo isso aí foi desse roubo que ele teve envolvido
foi, puxou no computador, né, aí já tava lá que ele tinha invadido a escola que tinha
chegado na delegacia, né.
Eu não sei, eu sempre estou me fazendo essa pergunta, que foi que eu fiz pra ele ter feito
isso, né, porque não posso dar uma vida de rico, né, de rei, mas sempre nunca faltou nada,
ele nunca andou rasgado, né, sempre andou bem vestido, vestido assim, né, do modo que
eu posso dar, né, é tanto que no dia que aconteceu isso, eu tinha mandado ele cortar o
cabelo, os outros moleques chegaram lá chamando ele pra jogar videogame, desse
videogame ficou 8 meses, então, não sei, todo o dia me faço essa pergunta, porque do
mesmo jeito que eu criei um criei todos, não foi passando a mão na cabeça de nenhum
deles, até hoje, fico me fazendo essa pergunta. Nessa daí vou ficar sem saber te responder.
Acho que seria dos dois. Do pai e da mãe, no meu caso, é mais eu, pois o pai sempre vivia
na rua, na gandaia, com outras mulheres. De estar conversando, educando, o pai mesmo
nunca chegou pra conversar numa boa com ele. Ter responsabilidade, o pai tem, mas. Não
sei te explicar direito, né. Eu acho que foi mais. Não deu muito atenção, né. Porque é
assim, no caso, que nem ele ficou revoltado. Eu entendo porque que ele não é muito
chegado no pai. Porque ele viu, o pai com outra, né, o pai foi levar ele no curso, chegou no
meio do caminho, deixou ele sozinho, pra pegar outra vagabunda. Então, acho que foi isso
aí que revoltou ele. Ele comentou, acho que ele tinha o que, uns 10 anos. E muita confusão
também entre eu e meu marido. Ele sempre chegava em casa bêbado, querendo me bater.
Isso aí também revolta as pessoas, né. Já sofri maus tratos. Acabou, né?
Em off (depois da entrevista):
Tem hora que dá cada nervoso, né. Que nem na escola, agora mesmo, tudo entrevista de
novo, como ta sendo o comportamento, sabe que ele vai receber discriminação, né, vai ser
apontado, né. Ah, já teve preso, a diretora que tava comentando isso pra mim, né. E ele
pode na escola ser apontado, por causa disso aí. Eu sei, né. Porque todo ser humano aponta
o outro, o ruim, o preto, o branco, eles sempre estão apontando, ainda mais sabendo que
passou nisso aí, eles acabam sabendo, porque, bairro pequeno, é assim, eu também eu não
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escondi, a viatura, no dia que pegou ele, foi lá em casa com ele, pensando que eu tava em
casa, eu não tava, pra já liberar ele na hora, mas eu não tava em casa, aí, pegou só o
documento dele e levou para a delegacia, então, que nem eu falei pra ele, você sempre vai
ser apontado, já expliquei isso pra ele. É que nem eu falo pra ele, né, erguer a cabeça, voltar
a estudar, arrumar um serviço e seguir em frente, não voltar a se envolver com coisa errada,
que nem o próprio moleque falou aqui na rua, que armou e os trouxas caíram, pra não
acontecer a mesma coisa, né. Porque eu fiquei revoltada com o moleque, né, eu fiquei
revoltada. É tanto que ele ainda chegou até ameaçar outra mãe, lá, porque falou que se o
menino abrisse a boca, que ela é quem ia pagar, eu falei, pois eu quero que ele venha me
ameaçar, porque se ele pensa que se ele é filho de bandido eu vou ter medo, não tenho
medo não, quer dizer que ele pode arrumar pra cima dos outros e ainda vem ameaçar, é
tanto que até a juíza falou, esse moleque tem o que na delegacia, tem costa quente, vou
começar a investigar sobre isso, porque não dá, já é o quarto moleque que passa aqui, que
ele apronta e ele fica livre e os outros quem paga.
Destaques das respostas da mãe Lúcia (3):
1) Como é a sua relação com o seu filho/sobrinho/neto antes da internação? Durante a
internação mudou algo? E depois da internação.
M3 Era. Era boa sim. Olha, ele sempre foi uma pessoa, sempre foi aquela criança boa, sempre
ensinei pra ele o certo, o errado, sempre me ajudando em casa, sempre foi uma companhia
pra mim. Se eu te falar que, eu acho que ele, tudo isso que aconteceu com ele, foi o
momento que ele descobriu que a vida não era como ele tava pensando, que acho que ele
percebeu que quando ele fez 14 anos, era homem, que era dono de si, ele achava que
poderia fazer tudo, porque lá onde a gente mora, onde que eu moro, há muitos anos que eu
moro lá, eu fui morar lá ele tinha 1 ano, então, todo mundo conhece ele. E ele é assim, se
sentia como se fosse o rei, né, os carinho das pessoas, as crianças, entendeu, e tudo o que
ele falava, principalmente das crianças, achava que era tudo certo. Eu não tenho nenhum
probrema lá no meu bairro, ce entendeu, e é isso, né, acho que foi o destino, ele tinha que
aprender alguma coisa. E eu também, porque eu achava, sempre eu falava pra ele, o
adolescente, dos 13 até os 17 anos, é uma fase complicadíssimo, querem ser donos do
mundo, acham que podem tudo e esquecem que a mãe quer o melhor pra eles e acabam se
entregando nas amizades e não conhecem direito. Então, foi isso o que aconteceu. Porque
até hoje eu me pergunto. Por que, isso? Eu nunca imaginaria ficar numa fila para visitar o
meu filho. E umas coisas que eu não aceito. E eu não queria aceitar. Isso era de mim. E de
repente, pode ser uma coisa assim, que não era do jeito que eu pensava. Sabe, a internação,
esse negócio de delegacia, tudo, não sei, porque foi aqui que ele passou, não nenhumas
outras, eu achei uma coisa diferente, não e da minha imaginação. Pode ser que eu esteja
errada. Foi melhor. Eu imaginava pior. Eu vi que não era um bicho de sete cabeça, como eu
disse, eu nunca deixei de estar do lado dele, conversando com ele, eu não queria isso pra
você, sempre conversava com você sobre essas coisas, sobre as amizades, mas tudo bem,
aconteceu, então, você tem que pagar pelo seu erro e outra, estou aqui do seu lado,
qualquer coisa estou aqui.
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(Depois da internação) Tá normal, sempre responsável, pessoa brincalhona, até me sufoca,
tem hora, ce entendeu. Mas ta uma pessoa normal, não. Não. Como sempre a gente tava. É
uma coisa que é preocupante, ce entendeu, pra mim eu fico naquela assim, com o coração
na mão, se ele ta, ah eu vou ali, já fico com uma cisma, com aquela preocupação dele, será
que ele foi, será que não foi, com quem ta conversando, as vezes me sinto insegura, eu to
me cobrando muito. Até que eu tava conversando com o rapaz do L.A. dele na quinta-feira,
que tava falando, eu me sinto assim, é o meu jeito de ser. Aquela pessoa insegura, medrosa,
eu tenho medo, pra mim qualquer coisinha já fico, sabe, naquela. Porque eu não queria que
acontecesse, mas aconteceu, eu não quero que aconteça mais. Eu falo pra ele. Eu não
quero. Eu quero o melhor pra você. Ce entendeu. Errar é humano. Mas esse erro eu
também não queria pra você. Mas eu te dou uma chance. Uma criança bem inteligente.
Você sabe que foi errado o que você fez. Então, se você optar por esse erro, agora a única
coisa que eu disse pra ele. Eu apoiei uma vez, outra vez eu não apoio. Essas coisas, mas ele
ta normal.
2) Qual era (é) a sua expectativa para quando ele saísse (sair)? Alguma proposta para
ele?
M3 Sempre tive, o melhor, né. Sempre, sempre. E outra coisa que eu sempre (...) falava, olha
XXX, a única coisa que eu falava era que eu quero que você estuda, quero que você estuda,
que você seja uma pessoa do bem, sabe, ce entendeu, eu, seu pai, o que a gente quer é isso,
é estudar, o que eu puder fazer por você, eu vou fazer, mas eu quero que você estuda. Mas
é como aquele ditado, né, quando a pessoa, ninguém manda na cabeça de ninguém, né.
Então, e começou estudar muito bem, ce entendeu, mas aí depois que entrou na 7ª.‟serie, aí
conheceu os amigos tudo e aí já começou a bagunçar a mente dele. Achava que a escola
ficou no segundo plano. Mas acho que agora ele ta vendo que não é assim, né. Como eu
sempre converso com ele, se você quer ser alguém na vida, se você quer os cursos que você
quer, precisa de estudo, precisa de estudo, precisa de você fazer os cursos, então vamos
correr atrás, estou aqui do seu lado, ah sim, (pensei) principalmente estudar, né, como diz,
ele saiu na sexta e na segunda eu já fui atrás de escola, eu já fui atrás de escola pra ele, já
fui atrás de curso pra ele, ver o que ele queria, sabe, to assim, pra qualquer coisa, com ele,
to pra qualquer coisa pra ele poder, ir ver o lado que ele quer enfrentar, não adianta, é como
eu falo, não adianta, é a mesma coisa que as pessoas falam pra mim, XXX, não adianta
você querer uma coisa e ele não quer, então, quer dizer, eu vou acabando que adoecendo,
se acabando e ele não vai estar nem aí, então uma coisa que eu to colocando na minha
cabeça, enquanto ele ta querendo, eu to fazendo, né, agora se ele falar que não quer e eu ver
que não tem interesse dele, é simples, também eu deixo de mão, então, é uma coisa bem
sincera, ou é sim ou é não, eu conversei com ele, todas as semanas eu vinha e ficava do
lado dele, a gente sempre conversava, sempre falava, as vezes ele ficava nervoso, não sei
(...) você sempre fala isso, mas não é YYY, você acha que é fácil pra mim, não é fácil pra
mim estar aqui toda a semana, ver você aqui, é a primeira vez que você sai de longe de
mim. (Emocionada) Ele ficou 8 meses e 3 dias. Então, eu falei com ele. Mas é como diz o
ditado. Tem que sempre falar com ele. Até os 17 anos, tem chão, né. E o meu medo é esse,
né. É como o rapaz do L.A. tava falando, YYY, você fez a besteira, a besteira você fez e
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essa besteira e até você completar, igual, ele ta de L.A., qualquer coisinha, se ele pisar um
pé falso, pra não voltar novamente. Então (...) Ele tem que saber aonde ele ta, com quem
ele ta, o horário que ele ta. E não vai depender de mim, deles lá, vai depender dele. E o meu
medo é esse. Ele é muito. Ele não tem aquela coisa assim. Eu sou uma pessoa muito
desconfiada, ce entendeu? Se eu desconfiar de alguma coisa de você, então ficar com
aquela pulga atrás da orelha, até eu saber o que realmente, eu fico naquela dúvida e ele não.
(...)conversar com você numa boa, pra ele, ce entendeu. Ele não acha que a pessoa ta com
maldade, ce entendeu, pra ele uma pessoa que usa droga da rua, tudo é normal (...) e as
vezes não é assim e o meu medo é esse. Ele é muito (...)
3) Como é a relação dele com o pai/padrasto/tio antes da internação? E depois, mudou
algo?
M3 O pai dele já faleceu. Padrasto, agora não. O pai dele faleceu quando ele tava com 11 anos,
4 anos que o pai dele faleceu, mas a gente sempre foi aquela confu, convivência normal.
Uma vez ou outra a gente conversava, porque eu sempre tentei afastar, a minha separação
fui eu que separei, então, eu preferi, mas ele sempre teve com o pai, (...), ele ia pra casa da
vó, da madrinha dele que é a mesma tia dele, então, ele sempre se encontrava lá, as vezes
quando a gente tava junto a gente sempre conversava sobre ele, o que que ele gostaria de
ser quando crescesse, é uma pessoa super legal. É uma relação boa. Eu moro sozinho com
ele e os dois, os três filhos, desde que eu me separei, ele tinha 2 meses.
(Sobre a ausência do pai). Acho que sim, viu Marcos, agora que ele faleceu. Mas, acho que
o orgulho que eu. Eu não dei uma chance pra mim, pra ele, por orgulho, por causa, como
disse aqui, como a gente, aquela palavra durona, aquela palavra, eu era uma pessoa muito
dura, né, quando eu falo não, é não, então, depois que eles começou a crescer é que eu
comecei a mudar, que a vida não é assim, não, então, foi uma coisa assim, uma separação,
praticamente bobagem, sabe, ai eu disse, não, não tem mais volta. Mas eu pensei em mim,
eu não pensei nele, que era um bebe, eu não pensei que ele ia crescer, porque as vezes a
gente a pensa que o filho vai ficar sempre pequenininho. Eu achava que ele ia me fazer, ce
entendeu. Eu não ia sentir falta. Eu ia fazer a companhia dele e ele ia fazer a minha
companhia. Eu falei não e não. Mas depois que o pai dele faleceu, eu me arrependi, como
que eu vou falar. Eu tirei a chance dele conviver mais próximo. Na mesma cidade, só o
bairro diferente. Aquela convivência, perto, convivência, dele crescer, ali, então, eu tirei
isso. (Sobre as irmãs, do mesmo pai) As duas meninas que convivem comigo, não.
4) Ele estava estudando? Você acha que a escola que seu filho freqüentou, antes da
internação, deveria ter feito algo para inibir o comportamento dele, para que não
viesse para a Fundação CASA? O que, por exemplo? Você recebia reclamações dele?
M3 Olha, eu penso a escola, como, então, a escola era uma das melhores do bairro, ce
entendeu, todo mundo, toda a mãe tinha vontade que seu filho estudasse lá, então, foi uma
sorte que eu consegui a vaga pra ele. Então, mas de uns tempo pra cá, de uns anos pra cá,
de melhorar, piorou, ce entendeu, então, quer dizer, piorou, eu acho que pode ser isso
também, apesar que ela é uma pessoa, uma diretora é muito participativa, qualquer coisa,
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assim, ela me ligava, o XXX está assim, o XXX está aqui, mas tinha muita coisa que eu
achava que (...) ele estava agindo, teria que ser diferente, ce entendeu, porque como sempre
eu falava pra ele, ele é brincalhão, é isso, é aquilo, então, eles achavam que era diferente,
não queria estudar, sabe, que ele só levava as coisas na brincadeira, eu acho que isso aí
também foi desgostando dele, ce entendeu, acho que ele ficou naquela, acho que não posso
fazer nada, se eu to sentado, se eu levanto, vai me prejudica, se ta no intervalo, oh eu vou,
oh professora, vou lá no banheiro, aí eles já achavam que ele já tava indo caçar brincadeira
(...), então, acho que isso aí, tava, (sobre reclamação) sempre recebia, sempre recebia, aí me
ligava, que que aconteceu com o XXX, aí quando eu ia lá, é sempre a mesma coisa, ah o
XXX não quer estudar, aí eu chegava e falava assim, então, mas eu não posso fazer nada, aí
eu (...) o meu XXX, o problema é o seguinte, agora se você não ta tendo interesse, tudo de
errado que vai cair vai ser você, então, ou você vai estudar ou sei lá e nesses anos sempre
atentando ver se ele ia, mas aí eu descobri com a professora que ele matava aula que ele
pulava (...), aí a professora me ligava, mãe o XXX veio pra aula e saiu, saiu com os
colegas, mas nisso aí, eu achava que era os colegas alí da rua, que eu conhecia tudo, mãe, ta
surgindo muitos adolescentes de outras escolas, de outro bairro aqui na porta da escola, a
gente não pode fazer nada, mas tem que tomar cuidado com o XXX, sei que, mas eu tô
conversando com ele, aí ela começou falar pra mim que eu tinha que cortar as coisas dele,
não mãe, corta um pouco, deixa ver se ele anda de qualquer jeito, deixa ver, se ele toma
aquele choque (...), será, aí ficou, aí na última vez que eu fui a diretora falou comigo ele vai
perder o ano, eu fiquei doida, porque já tinha perdido um ano, eu quase enlouqueci, eu falei
pra ele, no ano que vem você não vai perder, eu vou te dar mais uma chance, aí eu chego
lá, ele perdeu o ano, se ele quiser, no ano que vem, aí pronto, né, fiquei quieta, né,
comentei, JJJ, você tem que estudar, porque as suas notas está baixa, você vai perder o ano,
não mãe, eu já perdi o ano, não vou estudar mais, você tem que estudar, não, eu vou
trabalhar, não, você tem que estudar, se você não estudar, você não vai ter as coisas, eu
acho que foi ai, ele ouviu que eu tava falando sério com ele, aí teve um dia que ele falou:
mãe você vai me dar o tênis, eu olhei bem séria pra ele, você está estudando, o que você fez
pra merecer o tênis, você acha que isso é certo, ah, já vem a senhora, eu falei, pois é, então,
faz por onde pra mim poder te dar o tênis. Porque o que eu sempre conversei com você ta
de pé, aí, foi aí, eu não vou estudar, então não vou te dar as coisas, né, mas vai ficar dentro
de casa, mas como disse, né Marcos, eu saio de manhã e chego a noite, de segunda a sexta,
entre 6 a 7 horas da noite, então, eu ligo pra ele, onde ce ta, não to aqui, ta em casa, não, to,
ta, não, to na casa do colega meu, então você não sabe, se ta realmente ou não e foi isso e
me pegou de surpresa, né, engraçado, ainda na 4a.feira (...) não, no ano repassado, Júnior,
vou fazer uma experiência com você, ele sempre pagou minhas contas, tudo, como sempre,
esse ano você vai comprar a sua roupa de Natal, (...) eu vou te dar o cartão na sua mão, ah,
mãe, (...) pra você aprender, aí, então ta bom, aí ele foi e comprou do jeito dele, (...) e
chegou em casa, você gastou dinheiro com isso, Junior, você falou que eu tinha que
comprar do meu jeito, (...) tudo bem, ta do seu gosto, passou o Natal, quando foi esse ano,
quando foi, faltava o que, foi pego na 4ª. Na 3ª.feira de manhã, eu saí, aí ele pegou, mãe,
como que a gente vai fazer, o tênis, a senhora vai me dá ou não. (...) Aí eu falei pra ele
assim, não, eu vou dar pra você sim, eu vou dar, eu vou comprar (...) pra poder sair do
serviço pra ir pras lojas e ver essas coisas, então, vamos combinar assim, eu já coloquei na
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minha cabeça que dia 20 eu vou tirar 15 dias de férias, que aí eu faço as minhas coisas com
calma, e aí a gente sai pra comprar sossegado, ele falou, dia 20 (...) eu falei, dia 20, eu
quero naquela loja, eu falei tudo bem, eu quero que você fica dentro de casa e dia 20 a
gente da a saída, ta, então, na 3ª.feira, cheguei, tava na porta (...) aí, antes de dormir ele foi
lá, mãe ce vai comprar mesmo, aí eu brinquei com ele, vou pensar, agora, ce entendeu, vou
pensar até dia 20, então, ta bom, quando foi na 4ª.feira (...) Jú, o que foi, não é pra você de
casa, fica aqui dentro de casa, vai assistir um filme, fica aqui (...) aí, eu peguei e falei pra
ele, o coleguinha dele, mora do lado, olha nos vamos fazer bolo, e depois arrumar a
bagunça, fica de olho pra ele não ir pra rua, mas parece que foi uma coisa, de repente, no
meio do caminho, eu recebo a notícia, não assim (...) recebo que ele tinha aprontado. Agora
a gente tem que sair.
5) Você acha que a internação contribui(u) de alguma forma para melhorar o
comportamento dele? Como? O que você observou?
M3 Sim. Eu acho que sim. Pelo menos ele tem noção do que ele fez, acho que deu pra ele
poder pensar e ele viu que não vale a pena, porque foi bobeira, se ele precisasse, acho
assim, se ele precisasse, tivesse passando aquela necessidade, talvez a gente poderia, a mãe,
ninguém ta nem por aí, ta precisando, mas não tem justificativa dele fazer isso, eu acho
que ele fez isso como, na minha cabeça, assim, ele acha que ele não ia ter, mesmo que eu
falei que ia dar, ele acha que não ia ter, ele ia passar sem as coisas e os colegas dele, eu não
sei, eu me coloco nessa posição, eu acho, mas não porque estava precisando, disso e aquilo,
não tava.
Contato com a técnica dele, agente, né, conversei com agentes, que perguntava por ele,
com ele, tudo o que eles falavam, ele é tranquilo, ele é sossegado, ce entendeu, não sei, foi
como diz, foi um erro pra ele poder descobrir como que é a vida, né, não é como ele ta
imaginando, talvez ele colocou na cabeça, não vou fazer, os colegas dele, vamos fazer isso,
não tem nada, ce entendeu, né, então, e outra, eu só tenho agradecer a Deus, na primeira
vez ele viu que deu errado, porque as vezes poderia ter dado certo e ele se envolver mais
ainda, né, então, mas acho que Deus foi tão justo comigo, né, que ele falou, não, você não
merece isso. Então, na primeira ele vai ver que não é como ele imaginava, a amizade dele,
tem que, então, ce entendeu, uma parte eu gostei muito, por causa disso, né que ele viu que
isso não é certo.
(Sobre ele na Fundação CASA) Ele nunca reclamava, apesar, de quando eu fui, nas
reuniões e ver e conhecer lá, no início eu cheguei e até tomei um choque, mas aí eu vi o
(funcionário da Fundação ZZZ) conversou e achei uma coisa assim super organizada, né,
uma coisa que eu não imaginava que seria, ele explicou, eu vi ele lá, a sala técnica, então,
eu gostei, foi ai nesse momento que eu começo a senti mais aliviada, mais aliviada, saber
que ele estava bem, a única coisa que realmente estava faltando era a liberdade dele, ce
entendeu, a liberdade dele e a convivência com as irmãs, porque esse tempo todo ele ficou
longe delas, mas a única coisa mais foi isso, eu sempre falo com ele, o preço da liberdade.
6) O que você acha que fez com que ele viesse para a Fundação CASA? O que faltou? De
quem é a responsabilidade?
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M3 Marcos, eu também fico me perguntando. Eu que errei? Será que, não sei, ce entendeu. Até
agora eu me pergunto pra você, não sei. Será que foi a falta do pai, não sei. Quando o pai
dele morreu, ele tava grandinho, ele sabia, não foi que o pai dele queria morrer, foi um
acidente, chegou a hora dele, a gente não imagina, mas se está escrito, acontece de um jeito
ou de outro, as vezes eu me pergunto, porque? Eu tinha tanto medo, dos meninos ali perto
da minha casa, mesmo que eu conhecesse, não, nenhum era conhecido, ele conheceu na
porta da escola, na porta da escola, nem estudava lá estudava, por isso, eu paro e penso,
mas JJJ, não, na porta da escola, num bairro diferente, é uma coisa que não dá pra, as vezes
eu fico me perguntando, mas porque que aconteceu isso, eu sei que aconteceu isso, pra
pode me alertar de alguma coisa, sabe, me alertar, o modo que eu penso, sabe, que eu
quero, não é assim, porque as vezes ele fala comigo, você só quer, mãe, você só quer, ce
entendeu, mas acho, aí eu paro e penso, então as vezes as pessoas falam pra mim, VVV
você precisa também pensar no seu lado, o seu pai queria que você estudasse e você não
estudou, o seu pai queria que você tivesse outra vida, você casasse e você não quis. Então,
se não tem que ficar, mas aí eu falo, não é porque eu não quis, que ele também tem que ser
assim, não é, então, não sei, porque, essa resposta. (Se sente culpada) Eu sinto culpada, as
vezes um pouco responsável, ou será que eu abri mão de mais, tem aquela coisa, você dá
um tapa e depois filho, quer dizer, você fica naquela ali, não sei. É uma pergunta, sabe,
difícil, mas eu acho que aconteceu isso com ele, foi uma aprendizagem pra mim e pra ele,
ce entendeu, e muito grande, principalmente sobre o preconceito também, sabe, porque as
vezes eu paro e penso (...), você na porta de uma cadeia, você numa delegacia, então, eu
fico, sabe, eu não acreditava, ce entendeu, eu não acreditava, eu ali na deleg., eu ali tão sem
noção, que ele tinha pegado o carro dele, eu conversando com ele, não to fazendo o BO,
não porque os adolescentes pegaram o carro dele, é o carro que JJJ estava, gente, Marcos,
não, não acredito, vamos sair daqui, porque não tem condições, aí a policial veio falar
comigo, nem sei, então, aquela situação, quando eu cheguei em casa, então, tia, isso
acontece, isso não tem que acontecer comigo, eu não merecia isso tudo, eu como disse, eu
abri mão do amor que eu poderia ter só pra ter o amor dele e ele ficar comigo e ele fazer
isso, não é justo, é como diz, cai, acho que foram os piores momentos, eu vivi um momento
muito ruim na minha separação, mas agora foi pior, eu na porta de uma delegacia levando
roupa pra ele, acompanhei tudo, do momento, minha colega ligou pra mim, meu celular,
poucas pessoas que tem, mas o que aconteceu, aconteceu uma coisinha com o Junior. O
que foi, ele te respondeu? Não, não é nada, não, é coisa de adolescente, pode vir na calma
que aqui a gente conversa, gente, fiquei na preocupação, o que que o Junior fez, achei que
fosse um briga, ela com um copo de suco de maracujá e já entrei num estado, mas
aconteceu alguma coisa com o Junior, o que aconteceu? YYY, os policiais vieram aqui
com os colegas deles e estão na delegacia, e aí o meu mundo caiu, ai o meu mundo caiu, aí
peguei, respira, calma, como eu tenho meu sobrinho que mora perto da minha casa, venha
aqui agora, aconteceu uma coisa e eu não to acreditando, o JJJ ta na delegacia, ta preso, não
pode ser, ce vai comigo, né, praticamente eu fui uma vez na delegacia quando eu fui
conhecer o policial, eu peguei amizade com ele, então, vem aqui, gente, eu nem sei como é
uma delegacia, com 38 anos eu não sei como é uma delegacia, não tia, eu vou, eu chamei a
madrinha da minha filha, eu já passei por isso, ai ai ai, não acredito. Calma, tenha calma,
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porque agora ele vai precisar de você, a gente não sabe o que aconteceu. Eu cheguei lá
achando que era uma coisinha e fiquei mais pasma ainda e as mães dos outros tavam lá, aí
eu falei, gente, será verdade, fui conversar com o rapaz lá, não está fazendo o BO e o
negócio dele não vai sair, falei, o que, ele não vai sair, amanhã ele tem que ir no Fórum e a
Senhora também tem que ir... Eu fiquei, não acredito numa coisa dessa, a Senhora espera
fazer o BO pra Senhora assina, e a vontade de ver ele e a aquela preocupação, meu Deus, o
que ta acontecendo lá dentro, você fica naquela, né, o que que ta acontecendo lá dentro,
será que está judiando, será que ta isso, ele vai apanhar, isso, nossa, ele está com blusa de
frio. Não, tia, calma, agora paciência.
(...)
Em off (depois da entrevista):
Junior, o rapaz lá da Fundação me chamou, ele falou, mas pra que. Pra que, aí eu olhei,
porque ele, porque eu conversava com o WWW (funcionário da Fundação), não, AAA,
qualquer coisa eu vou ficar de olho nele, qualquer coisa eu falo com você, porque eu tinha
o maior medo dele fazer tatuagem, sabe, eu tinha o maior medo, porque eu achava que era
liberdade e podia fazer qualquer coisa, aí na primeira vez que eu vim, ele me deu o maior
apoio, né, porque chorona também o que eu sou, aí ele, pode calmar, mãe, ele ta bem, o
que eu puder, eu to do lado dele, qualquer coisinha eu falo com você, não precisa se
preocupar, então, ele já ficou meio assim, oh LLL, a gente não tem amigos, aí teve um dia
que eu vim de batom, aí ele pegou e falou pra mim assim, oh mãe, a Senhora na cadeia de
batom, mas porque que é, não pode, já basta que você tem que vim com a camiseta, você
não pode vestir a calça que se quer, tem que vim igual mendingo, oh mãe, eu não to no
paraíso, to na cadeia, JJJ, aqui não é cadeia, aqui é internação, não, isso aqui é uma cadeia,
sim, ce entendeu, eu to preso, mãe, JJJ, ce não ta preso, ce ta, ce não ta na liberdade, oh
mãe, aqui só é 5 estrela na alimentação, mas eu to preso, aqui não tem que ficar de
conversinha com os outros, não tem que ficar olhando pra ninguém, sabe, então, senhora ta
querendo o que, JJJ, eu, mãe, não pode, então, quando eu chegava lá dentro, falava, eu
conheci uma mãe nova, tava conversando, por as vezes, XXX você vai conhecer outro tipo
de pessoa, você vai conviver, então você vai tirar alguma coisa, pro seu dia a dia, quem
sabe, né, então aí eu chegava lá, JJJ, olha conheci uma mãe, o mãe, se for pra senhora vir
aqui, ficar na porta de uma cadeia e ficar conversando é melhor a senhora não vir me ver,
mas porque, vou ficar aqui com os olhos fechados até a hora que eu entrar, o mãe... Junior,
a Fundação me ligou, pra que, quem foi que ligou, foi um rapaz lá, não consegui guardar o
nome, mas tem um nome, mas foi fulano, foi o XXX, não, não, nenhum dos dois, eu falei
com ele o seguinte, que não dava pra conversar com ele no sábado pela reunião, mas na
semana que vem ele me ligasse (...)
(Sobre gritos de um adolescente dentro de uma unidade da Fundação CASA). Muita
violência, com menor, né, então, essas coisas, né, a gente para e pensa e a gente não pode,
então, é muito diferente, sabe, as vezes tem uma que tem a regra certa e outras não, uma
criança chorando, porque sentindo dor não estava, você concorda comigo, eu to aqui, ouço
os gritos, o horário que eu tava ali, que aí, na hora que eu comecei andar, aí comecei
pensar, eu tava ali na hora o que eu ouvi, e os outros dias, os outros horários, né, e como, o
pessoal, não, ele ta bem, pode ficar despreocupada, é fácil falar, naquele momento ele é um
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ótimo aluno pra você, ce entendeu, então, é uma insegurança, que todas as mães tem,
aquelas que são mães, tem aquelas que são e tem aquelas que não são mãe. E agora, só
porque ta na companhia do Estado, pode ser, como disse assim, o Estado que pune de
qualquer jeito, tem o direito de bater, machucar. E aí, ce entendeu. Então, quer dizer, eu
acho que tem muitas coisas que a gente não sabe, a gente não convive, conviveu pouco,
mas acho que deve ter muitas coisas erradas e não sabe, e outra, as vezes tem mães, muitas
vezes, o adolescente sofre e a mãe não sabe. É a mesma coisa, será que o Júnior apanhou?
Ele não falou nada, e eu sempre olhava, sabe, deixa eu ver se tem, ah Junior o que que é
isso aqui, não, mãe, é nada não, ah ta, você ta sentindo alguma coisa, não, então, quer dizer,
e as mães que não olham e o medo deles, e o medo que eles tem, porque se eles apanham,
eles não podem falar com a gente, porque se ele for falar com a gente e a gente for falar
alguma coisa, é pior. E aí. Ce acha que isso é certo, isso não é certo. Então, tem muitas
coisinhas que teria que ser mudado, sei lá, teria que ter uma pessoa, assim, pra olhar de
verdade, ce entendeu, pra poder ver. Acho que não é certo, porque como disse, se o Estado
tirou ele da convivência da família, da liberdade dele, pra ele poder aprender alguma coisa,
teria que fazer as coisas certas também, teria que ensinar, ce entendeu, as coisas certas,
porque já é um sofrimento, não só pra mãe, como pra eles alí também. Né, que acha que a
vida é um paraíso, então, que eles podem tudo, quer, já está querendo se soltar das asas da
mãe, já não é aquela criança e de repente, acontece uma coisa dessas, e de repente ele ficam
entre quatro paredes. E o psicológico deles, e a mente deles? Ainda de repente chegam
outras pessoas que não tem nada a ver com eles, ce entendeu, e aí quer bater, por qualquer
coisa, né. Já é uma coisa grande coisa, Sim Senhor, Sim Senhora, tudo bem, eu sei que é
respeito, mas as vezes eles não pensam assim. Porque de repente ele olha assim pra você,
como diz, tem adolescente que tem quase 2 metros de altura, aí você bate nele, ai ele fala,
só por diferença de idade, mas acho, eu penso assim, o respeito não ta no Sim Senhora, Sim
Senhor, né, acho que tem que ter o diálogo e conversar, pra poder ter respeito, pra eles
poder conseguir alguma coisa, então, é muita coisa que tem ser mudada, pensada, a pessoa
que ta la dentro, tem que querer, não é só cursos, não é só dever de estudar, mas também
tem que ver o dia a dia deles, não é porque ta ali, é porque alguma coisa que, realmente, na
unidade, tem muito adolescente, que eu via, eu conversava com muitos pais, que não
precisava, não precisava de roubar, de mexer com a droga, as vezes tinha tudo em casa,
meu filho, eu dava tudo pra ele, tudo de marca, ele foi fazer isso, eu to sujeitando aqui vim
ver ele, passando aqui pra ver ele. Então, já basta ter que ter toda essa humilhação e estar lá
dentro, ficar trancado e ter mais humilhação, pedir pra tudo, então é difícil. É difícil. Eu
acho que, eu tirei um pouco, ce entendeu, do mundo que a gente vive. Não é igual uma
cadeia, porque eu nunca fui pra cadeia, né, mas é ruim. Eu acho. E outra. Tem outras
piores, eu tenho certeza, ce entendeu. É cada coisa, quem sabe um dia, o governo, não sei
quem possa interferir por isso, pensar nisso aí, ou corrigir, sem a violência. Se uma criança,
um adolescente, viu, ele fez, ele sabe que foi errado, ele ta sendo punido, aí vem outra
pessoa, judeia dele, tudo, o que vai passar na cabeça dele, só as coisas ruins, só vingança, é
ele sair dalí. Ali ele tem tempo demais pra pensar coisas boas e ruins. Ele pode estar ali
pensando em ser alguém ou como posso sair dali eu vou matar, vou roubar de novo,
porque, sofri, não sou mais ninguém. Porque acho que tem muito adolescente que deve
pensar nisso, então pra que querer mudar, porque, tem muitas mães também alí, o meu filho
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sair daqui e amanhã ele ta de volta. Eu acho que é uma coisa muito digna, muito coisa que
você, sabe, você tem que aceitar, mas é uma coisa que não dá pra você conviver com uma
coisa dessa. Então, é isso. É muita coisa que tem que mudar.
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APÊNDICE 5

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA e TERMO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO

Com o objetivo de verificar a opinião de professores e mães a respeito da
ressocialização de adolescentes que estão, ou estiveram na Fundação CASA, em São Paulo,
estamos realizando uma pesquisa a esse respeito. As informações serão coletadas a partir de
uma entrevista, com roteiro, com cada uma dessas pessoas, individualmente..
Os dados coletados e analisados farão parte da dissertação de mestrado apresentada
à Universidade Presbiteriana Mackenzie, no curso de Mestrado em Educação, Arte e História
da Cultura.
Esclarecemos que a identidade dos participantes será mantida em sigilo e estes,
poderão abandonar a pesquisa e retirar sua participação a qualquer momento.
São Paulo, ________ de agosto de 2012.
Marcos Rogério Chiesa Ketelhut
Mestrando/Pesquisador
Fones para contato:9376 1646
marcosketelhut@gmail.com

Profa. Dra. Elcie F. Salzano Masini
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2114 8930
elcie.pos@mackenzie.br

Pelo presente instrumento que atende as exigências legais, o(a) senhor(a)
....................................................................., sujeito desta pesquisa, após leitura da
CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e
procedimentos aos quais será submetido, não restando qualquer dúvida a respeito do
lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de
concordância em participar da proposta.
Fica claro que o sujeito de pesquisa pode a qualquer momento retirar seu
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da
pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial,
guardada pela força do sigilo profissional.
Assinatura Sujeito de Pesquisa:_________________________________________________

São Paulo, _____de _________________de 2012.

Marcos Rogério Chiesa Ketelhut
Mestrando/Pesquisador
Fones para contato:9376 1646
marcosketelhut@gmail.com

Profa. Dra. Elcie F. Salzano Masini
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2114 8930
elcie.pos@mackenzie.br
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DECLARAÇÃO DE DOAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu ______________________________________________________, brasileiro, estudante,
solteiro, portador da carteira de identidade RG n. ___________________, residente e
domiciliado na cidade de ________________________________________________,
declaro para os devidos fins que os direitos autorais incidentes sobre a Dissertação de
Mestrado Ressocialização: Depoimentos de Professores e Mães de Adolescentes da
Fundação CASA, a ser defendida na Universidade Presbiteriana Mackenzie, são definitiva e
irrevogavelmente doados nesta data para o professor autor dessa dissertação Marcos
Rogério Chiesa Ketelhut, parte legítima para recebê-los a partir deste momento, podendo
utilizá-los de acordo com os seus interesses e necessidades.
Local: São Paulo
Data:______/______/___________

Assinatura:_____________________________________________ (do Autor do desenho)
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